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Executores
Nenhum registro foi encontrado.
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Justificativa

Desde 1996, a Escola de capoeira Cordão de Ouro vem realizando, além da missão de
difundir a prática da capoeira e o ensino da sua história, tem também promovido o
despertar ao exercício da cidadania nas comunidades carentes através de ações e
projetos de cunho educativo e de fomento a atividades produtivas, visando, sobretudo, a
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inclusão de pessoas com necessidades especiais. Em 2002, com a implantação de um
projeto social que resultou na retirada de crianças de um antigo lixão da cidade do Natal,
a UNICEF reconheceu a capoeira sendo uma atividade 100% educativa. Isso fortaleceu
mais ainda a idéia de difundir a capoeira não só como uma expressão de luta dos
negros, mas, sobretudo um instrumento que vem trabalhando os valores humanos na
sociedade e suas adversidades. Como instituição privada sem fins lucrativos, a Escola
conta com trabalhos voluntários desde sua fundação, o que ajuda a sustentabilidade de
sua gestão. Hoje a Cordão de Ouro já executa um trabalho pedagógico na cidade do
Natal. No dia 20 de setembro a 05 de outubro, a escola realizou a exposição “Origem da
Capoeira” na Capitania das Artes na cidade de Natal, essa exposição teve o apoio de
entidades públicas e privadas e de vários artistas plásticos, os quais se uniram para
contar a história da capoeira desde século XV ao século XXI através de obras, retratando
cenas da narrativa da história dos negros durante esses séculos e também com um
trabalho artesanal – uma maquete de 10m² reconstruindo o cenário, onde os negros
viviam na escravatura e como era a vida deles no quilombo (lugar onde eles se
refugiavam), somando isso com a presença de um tronco em tamanho real, figurando o
lugar onde os negros eram castigados. Isso tudo organizado em uma grande exposição
temporária, reunindo arte de várias formas de expressão, com palestras em vídeo,
finalizando com a roda de capoeira – uma didática interessante no processo de ensino e
aprendizagem – a visualização de fatos e a sua oralidade. O público da exposição foi de
1.119 entre instituições públicas e privadas (grupos de capoeira, escolas, projetos sociais
e a sociedade em geral). Deste modo, a Cordão de Ouro sente a necessidade de atingir
outros territórios dentro do estado e futuramente em outros estados do Brasil, objetivando
a valorização da cultura capoeirista e propondo o ensino da capoeira como ferramenta
pedagógica, além de ser por natureza, um instrumento sociocultural e, inclusive,
econômico, uma vez que o turismo ver a capoeira como um produto de exportação e as
rodas de capoeira são consideradas, pela beleza dos movimentos e da musicalidade,
atração artística em hotéis, oferecendo entretenimento aos hóspedes. Portanto, o apoio
desse projeto será de grande valia para a continuação de um trabalho transformador e de
valorização do homem em suas relações sociais, gerando um sentimento de identidade,
promovendo respeito à diversidade cultural e à criatividade. O IPHAN conseqüentemente
ganhará mais uma parceria na missão de salvaguarda de um patrimônio Imaterial e
histórico genuinamente brasileiro, atuante e de suma importância para a educação de
crianças, jovens e adultos em áreas de risco social operando de forma igualitária e
sustentável.

Objeto do Convênio
Mapear Pontos de Prática da Capoeira Atuantes em Cinqüenta Municípios do Estado do
Rio Grande do Norte

Capacidade Técnica e
Gerencial

Desde 1996, a Escola de capoeira Cordão de Ouro vem realizando, além da missão de
difundir a prática da capoeira e o ensino da sua história, tem também promovido o
despertar ao exercício da cidadania nas comunidades carentes através de ações e
projetos de cunho educativo e de fomento a atividades produtivas, visando, sobretudo, a
inclusão de pessoas com necessidades especiais. Em 2002, com a implantação de um
projeto social que resultou na retirada de crianças de um antigo lixão da cidade do Natal,
a UNICEF reconheceu a capoeira sendo uma atividade 100% educativa. Isso fortaleceu
mais ainda a idéia de difundir a capoeira não só como uma expressão de luta dos
negros, mas, sobretudo um instrumento que vem trabalhando os valores humanos na
sociedade e suas adversidades. Como instituição privada sem fins lucrativos, a Escola
conta com trabalhos voluntários desde sua fundação, o que ajuda a sustentabilidade de
sua gestão. Hoje a Cordão de Ouro já executa um trabalho pedagógico na cidade do
Natal. No dia 20 de setembro a 05 de outubro, a escola realizou a exposição “Origem da
Capoeira” na Capitania das Artes na cidade de Natal, essa exposição teve o apoio de
entidades públicas e privadas e de vários artistas plásticos, os quais se uniram para
contar a história da capoeira desde século XV ao século XXI através de obras, retratando
cenas da narrativa da história dos negros durante esses séculos e também com um
trabalho artesanal – uma maquete de 10m² reconstruindo o cenário, onde os negros
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viviam na escravatura e como era a vida deles no quilombo (lugar onde eles se
refugiavam), somando isso com a presença de um tronco em tamanho real, figurando o
lugar onde os negros eram castigados. Isso tudo organizado em uma grande exposição
temporária, reunindo arte de várias formas de expressão, com palestras em vídeo,
finalizando com a roda de capoeira – uma didática interessante no processo de ensino e
aprendizagem – a visualização de fatos e a sua oralidade. O público da exposição foi de
1.119 entre instituições públicas e privadas (grupos de capoeira, escolas, projetos sociais
e a sociedade em geral).

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial
Nome Arquivo Data Upload

pres.proponente.pdf 29/11/2011 Baixar

curriculo do coordenador tecnico.pdf 29/11/2011 Baixar

Relatorio da Exposição e as Obras de Artes.pdf 29/11/2011 Baixar

OBTV
Opera por OBTV Não

Dados Bancários
Banco BANCO DO BRASIL SA
Agência 3777-X Conta 294764

Situação
Conta
Regularizada

Data da Última
Modificação 22/12/2011 00:00:00

Descrição
A instituição bancária informou a regularização da conta do convênio e a mesma está
pronta para ser movimentada.

Datas 
Data da Proposta 29/11/2011
Data Assinatura 30/12/2011
Convênio publicado no
DOU em 09/01/2012

Data Início de Vigência 09/01/2012
Data Término de
Vigência Atual 18/04/2013
Data Limite p/ Prestação
de Contas 20/08/2015

Valores
R$ 128.568,40 Valor Global

R$ 102.368,40 Valor de Repasse

R$ 26.200,00 Valor da Contrapartida

R$ 0,00 Valor Contrapartida Financeira

R$ 26.200,00 Valor Contrapartida Bens e Serviços

R$ 0,00 Valor de Rendimentos de Aplicação

Anexos de comprovação da contrapartida
Nenhum registro foi encontrado.

Cronograma orçamentário do valor do repasse
Ano Valor (R$)

2012 R$ 102.368,40
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