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Resultados do I Encontro para a Salvaguarda da Capoeira do Pará 

 

Este documento apresenta os resultados dos debates desenvolvidos no I Encontro para a 

Salvaguarda da Capoeira do Pará, realizado no dia 30 de novembro de 2013, no auditório do 

prédio anexo da Superintendência do Iphan no Pará, na cidade de Belém. Os seis eixos temáticos 

definidos no âmbito do Programa Nacional de Salvaguarda e Incentivo à Capoeira - Pró-Capoeira 

foram discutidos dentro de um único Grupo de Trabalho, que reuniu todos os presentes. O 

objetivo foi o de fomentar debates, reflexões e formulação de um diagnóstico das demandas do 

campo e de possíveis propostas de ação para a implementação de ações de salvaguarda para a 

Capoeira no Pará, considerando as especificidades do seu universo no estado. O encontro contou 

com a participação de aproximadamente vinte e cinco capoeiristas da região metropolitana de 

Belém, com a presença de pesquisadores e de técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional – IPHAN. As proposições sistematizadas neste documento são resultado dos 

debates realizados pelos participantes do GT e consensualmente acordados entre os presentes. 

Neste GT foram realizadas discussões ampliadas sobre questões como a notoriedade e 

reconhecimento dos mestres, transmissão de saberes, formas de expressão, interação escola-

comunidade, inserção da capoeira no ensino formal, profissionalização, capacitação, 

sustentabilidade, acessibilidade aos programas, projetos e editais, dentre outros enfoques 

relacionados ao universo da Capoeira no estado do Pará. Como principal ação para 2014, foi 

sugerida pelos técnicos do IPHAN-PA, e acatada pelos participantes do Encontro, a realização de 

encontros de diagnóstico e proposição de ações com a participação de grupos e mestres em 

diferentes regiões do estado.  



 

 

CAPOEIRA E EDUCAÇÃO 

SITUAÇÕES PROBLEMA CENÁRIO DE ALTERNATIVAS 

 Reconhecimento da capoeira enquanto disciplina da educação formal; 

 Aplicação da lei 10.639/2003; 

 Preocupação com a formação do capoeirista enquanto educador 
(domínio de conteúdos relativos à pedagogia, desenvolvimento 
educacional, psicologia) e também a necessidade de conhecimentos 
técnicos relativos à anatomia, fisiologia, biomecânica, entre outros; 

 Reconhecimento do professor de Capoeira pela comunidade escolar 
(pais, professores e funcionários da escola); 

 Exigência de diploma (graduação, pós-graduação) para o ensino 
formal da capoeira nas instituições de ensino; 

 Deficiência do acervo didático e bibliográfico do ensino médio e 
fundamental; 

 Reconhecimento do notório saber dos velhos mestres. 

 Diálogo entre os conhecimentos da Capoeira e o conhecimento 

científico oficial. 

 Buscar, junto a gestores públicos, mecanismos de formalização da capoeira 

enquanto disciplina da grade curricular junto ao MEC; 

 Viabilizar cursos de formação e capacitação para o professores mais jovens, 

integrando os Mestres ao corpo docente destes cursos; 

 Criar espaços de diálogo com as escolas, com as secretarias de esporte e lazer, 

realizando troca de conhecimentos. 

 Estudar mecanismos legais de reconhecimento dos Mestres enquanto 

profissionais de educação, valorizando e respeitando seus saberes tradicionais; 

 Estabelecer meios de um diálogo maior entre os conhecimentos populares e 

acadêmicos; 

 

 



CAPOEIRA, PROFISSIONALIZAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO 

SITUAÇÕES PROBLEMA CENÁRIO DE ALTERNATIVAS 

 Regulamentação e formalização da atuação do profissional de 

capoeira (formação, capacitação, remuneração, contratação, etc); 

 Situação dos Mestres mais velhos; 

 Folclorização da capoeira no exterior; 

 Evasão de Mestres e professores para o exterior; 

 

 Estudar, discutir e construir mecanismos oficiais para a regulamentação do 

ensino da capoeira como profissão; 

 Organizar debates sobre critérios para a habilitação profissional em Capoeira, 

respeitando-se a diversidade cultural da Capoeira; 

 Articular debates sobre a criação de um Conselho de Mestres ou Banca 

Examinadora capaz de fiscalizar e avaliar o profissional que possa ensinar a 

Capoeira, respeitando-se a diversidade cultural da Capoeira;  

 Criar ações emergenciais para atender aos Mestres mais velhos; 

 Articular o reconhecimento dos Mestres pelas Universidades; 

 A diversidade da Capoeira deve ser respeitada em todas as iniciativas de 

internacionalização; 

 Criar mecanismos de apoio a atuação dos Mestres no exterior, e ao mesmo 

tempo criar condições para que permaneçam no Brasil; 

 

 

 

 



CAPOEIRA, IDENTIDADES E DIVERSIDADE CULTURAL 

SITUAÇÕES PROBLEMA CENÁRIO DE ALTERNATIVAS 

 Regulamentação e formalização da atuação do profissional de 

capoeira (formação, capacitação, remuneração, contratação, etc); 

 Situação dos Mestres mais velhos; 

 Folclorização da capoeira no exterior; 

 Evasão de Mestres e professores para o exterior; 

 

 

 A Capoeira surge num contexto de resistência e libertação, associada à história 

do negro no Brasil, isso não pode ser dissociado da capoeira; 

 Assegurar que as políticas públicas de salvaguarda se efetivem e incluam 

invariavelmente a participação dos mestres e das comunidades tradicionais de 

capoeira em suas ações e desdobramentos, garantindo autonomia e o 

protagonismo dos capoeiras 

 Articular ações que respeitem as especificidades da Capoeira. 

 

Observação: foram debatidos temas relacionados à situação da Mulher na capoeira, mais especificamente no Pará. De um modo geral avaliou-se, com a intervenção 

de professoras e instrutoras presentes, que atualmente no estado do Pará a mulher consegue representar a capoeira tão bem quanto os homens, muito embora não 

fosse assim antigamente. Há também um cuidado no sentido de evitar, nas rodas e treinos, as cantigas depreciativas à Mulher que, sabe-se, existem na capoeira. De 

todo modo, recomenda-se que o tema seja discutido com mais afinco e com a participação de mais representantes do gênero. 

 



CAPOEIRA E POLÍTICAS DE FOMENTO 

SITUAÇÕES PROBLEMA CENÁRIO DE ALTERNATIVAS 

 Não há uma divulgação da Capoeira e de seus aspectos históricos, 

nem de seu Registro como Patrimônio Cultural; 

 Falta informação a respeito das ações de fomento da capoeira que 

existem em nível federal, como os encontros pró-capoeira, projetos, 

etc. 

 As leis municipais e estaduais de incentivo não funcionam de fato (Lei 

Semear, Lei Tó Teixeira, etc.); 

 Os editais são excludentes, de difícil acesso e muito burocráticos; 

 Devido ao tamanho do estado do Pará, muitos grupos e Mestres 

ficam isolados no que se refere ao acesso às políticas de fomento e 

editais; 

 

 

 

 Ampla divulgação da capoeira como patrimônio cultural nacional, através de 

todos os tipos de mídia; 

 Criar ações de valorização e difusão da história da capoeira no Pará – Memorial 

da Capoeira; 

 Divulgação das leis de incentivo à capoeira e sua importância para a 

sociedade brasileira; 

 Editais menos burocráticos; 

 Assessoria para elaboração de projetos; 

 Editais específicos para a Capoeira; 

 Realizar oficinas de capacitação para editais; 

 Inclusão (contratação) de Mestres para a elaboração de políticas de fomento e 

editais; 

 Disponibilizar formas inclusivas de submissão de projetos, além da internet, 

respeitando as dificuldades e limitações regionais; 

 

 



CAPOEIRA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

SITUAÇÕES PROBLEMA CENÁRIO DE ALTERNATIVAS 

 Dificuldades de acesso às matérias-primas para produção dos 

instrumentos e outros elementos da capoeira. Tais como: 

madeira, couro, cipó, cabaças, sementes. 

 

 Dificuldade de acesso aos saberes relacionados ao manejo e 

cultivo das matérias-primas utilizadas para produção de 

instrumentos da capoeira. 
 

 

 Criar em parceria com outros órgãos (EMBRAPA, Universidade, ITERPA, 

etc) um plano de manejo da matéria-prima (cipós, cabaça, sementes, biriba, 

mata-matá e outros) para confecção dos instrumentos. 

 Procurar parcerias, p. ex. casas de candomblé, para aquisição de couro 

animal. 

 



 

CAPOEIRA, ESPORTE E LAZER 

SITUAÇÕES PROBLEMA CENÁRIO DE ALTERNATIVAS 

 Necessidade de formação e qualificação continuada dos 

professores dentro da capoeira. 

 Falta capacitação em outras áreas de conhecimento. 

 Necessidade de agregar conhecimentos de diversas áreas à 

prática da capoeira esportiva (nutrição, educação física, 

pedagogia, etc.) 

 Falta de incentivo ao atleta-capoeirista de alto rendimento em 

competições, apresentações, treinamentos e viagens.  

 Dificuldade dos capoeiristas de participarem de campeonatos 

nacionais e internacionais 

 Dificuldades e impossibilidades da tentativa de padronização e 

imposição de regras para a capoeira competitiva. 

 Problemas de representatividade – alguns vêem positivamente 

as federações e confederações, enquanto outros não. Há uma 

grande diversidade dentro da capoeira. Não há consenso. 

 Há capoeira como esporte sem objetivo olímpico e com 

objetivo olímpico. É preciso dar visibilidade às duas. 

 
 

 Os capoeiristas que dão aulas de capoeira devem ter acesso à capacitação 

voltada para outras áreas de conhecimento, como a pedagogia, educação 

física, fisiologia, etc. 

 Incluir na prática esportiva da capoeira os elementos que a compõem, 

seus aspectos culturais, sociais, corporais, históricos, artísticos, étnicos, 

políticos, etc 

 Inclusão de capoeiristas nos benefícios do programa bolsa-atleta; 

 Criar mecanismos de incentivo e financiamento aos atletas; 

 Construção de espaços próprios para a prática livre da capoeira; 

 Criação de um Conselho de Capoeira e/ou Academia de Mestres para 

fiscalizar a capoeira como esporte e seus profissionais; 

 Que sejam respeitados e legitimados os espaços de capoeira em que ocorram 
competições, seguindo sua linhagem, formação, e também os que entendam 
que a competição não faça parte da história, trajetória de mestres e grupos. 

 Respeitar a diversidade da capoeira, e que o esporte não sirva como 

pretexto para uma padronização da capoeira; 
 

 

 

 


