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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
EMENTA: Inclui a efeméride Dia Municipal da Capoeira e do Capoeirista, no Anexo da Lei nº 10.904 de 31 de maio de 2010 e
alterações posteriores – Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre, a ser
comemorado, anualmente, no dia 5 de julho.

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Este Projeto de Lei tem por obje�vo modificar o Anexo da Lei nº 10.904 de 31 de maio de 2010 e alterações posteriores, para
ins�tuir no Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre o "Dia Municipal da
Capoeira e do Capoeirista” a ser comemorado, anualmente, no Dia 5 do mês de julho.

A capoeira ou capoeiragem é uma expressão cultural e esporte afro-brasileiro que mistura arte marcial, dança e música,
desenvolvida no Brasil por descendentes de escravos africanos possivelmente no final do século XVI no Quilombo dos Palmares,
que resis�u por mais de um século na an�ga Capitania de Pernambuco.

A vida nos quilombos oferecia liberdade e a oportunidade do resgate das culturas perdidas à causa da opressão colonial. Neste
�po de comunidade formada por diversas etnias, constantemente ameaçada pelas invasões portuguesas, a capoeira passou de
uma ferramenta para a sobrevivência individual a uma arte marcial com escopo militar.

O maior dos quilombos, o Quilombo dos Palmares, resis�u por mais de cem anos aos ataques das tropas coloniais. Mesmo
possuindo material bélico muito aquém dos u�lizados pelas tropas coloniais e, geralmente, combatendo em menor número,
resis�ram a pelo menos 24 ataques de grupos com até 3 000 integrantes comandados por capitães do mato. Foram necessários
dezoito grandes ataques de tropas militares do governo colonial para derrotar os quilombolas. Soldados portugueses relataram
ser necessário mais de um dragão (militar) para capturar um quilombola, porque se defendiam com estranha técnica de ginga e
luta. O governador-geral da Capitania de Pernambuco declarou ser mais di�cil derrotar os quilombolas do que os invasores
holandeses.

Caracterizada por golpes e movimentos ágeis e complexos, u�lizando primariamente chutes e rasteiras, além de cabeçadas,
joelhadas, cotoveladas, acrobacias em solo ou aéreas. Dis�ngue-se de outras artes marciais através da musicalidade, onde os
pra�cantes chamados capoeiristas aprendem, além de lutar e a jogar, a tocar os instrumentos �picos e a cantar. O que ignora a
musicalidade é considerado um lutador incompleto e sem espírito espor�vo.

A Roda de Capoeira foi registrada como bem cultural pelo IPHAN no ano de 2008, com base em inventário realizado nos estados
da Bahia, de Pernambuco e do Rio de Janeiro. E em novembro de 2014, recebeu o �tulo de Patrimônio Cultural Imaterial da
Humanidade pela UNESCO.

A capoeira pra�cada na atualidade possui duas grandes vertentes: a angola (do banto ngolo), que apresenta movimentos mais
rasteiros e teve como principal expoente o mestre Pas�nha; e a regional (inicialmente chamada Luta Regional Baiana), que
possui movimentos mais aéreos e teve como principal expoente o mestre Bimba. Esta úl�ma foi criada em Salvador, cidade
onde foi fundada a primeira academia de capoeira do Brasil, em 1937.

Hoje em dia, a capoeira se tornou não apenas uma arte ou um aspecto cultural, mas uma verdadeira exportadora da cultura
brasileira para o exterior. Presente em dezenas de países em todos os con�nentes, todo ano a capoeira atrai ao Brasil milhares
de alunos estrangeiros e, frequentemente, capoeiristas estrangeiros se esforçam em aprender a língua portuguesa em um
esforço para melhor se envolver com a arte. Mestres e contramestres respeitados são constantemente convidados a dar aulas
especiais no exterior ou até mesmo a estabelecer seu próprio grupo. Apresentações de capoeira, geralmente administradas em
forma de espetáculo, acrobá�cas e com pouca marcialidade, são realizadas no mundo inteiro.

Por fim, importante registrar que na data de 5 de julho, celebra-se o Dia Mundial da Capoeira, em comemoração à assinatura da
Convenção Internacional de Capoeira, cuja data serve, também, representa uma forma de reflexão sobre seu processo de
desenvolvimento e afirmação de sua iden�dade.

Por todo o exposto, jus�fica-se a criação do “Dia Municipal da Capoeira e do Capoeirista” e solicito aos meus pares o
necessário apoio para aprovação deste Projeto de Lei, submetendo à elevada apreciação dos nobres vereadores, que integram
esta Casa Legisla�va, na expecta�va de que, após regular tramitação, seja deliberado e aprovado na forma regimental, diante da
inques�onável relevância que esse gesto representa para esta honrosa categoria de servidores, a qual pretende-se homenagear.

 

PROJETO DE LEI
Art. 1º - Inclui a efeméride Dia Municipal da Capoeira e do Capoeirista, no Anexo da Lei nº 10.904 de 31 de maio de 2010 e
alterações posteriores – Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre – a ser
comemorado, anualmente, no dia 5 de julho.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Documento assinado eletronicamente por Alexandre Wagner da Silva Bobadra, Vereador(a), em 04/08/2022, às 16:34,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções
de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br, informando o código verificador
0422318 e o código CRC EF01734C.

Referência: Processo nº 222.00066/2022-63 SEI nº 0422318
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