
 
 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA OS BAMBAS DO SOL 

NASCENTE DE SALVADOR 

CNPJ: 05.544.365/0001-09 

 

 

INTRODUÇÃO: 

 
O Projeto “Sou Bamba na Capoeira nas Drogas dou Rasteira”  estimula, através da 

arte da capoeira, percussão e cidadania, onde 60 crianças e adolescentes possam 

interagir com a comunidade de forma crítica e atuante, estabelecendo referenciais 

para as questões relacionadas à sua vivência pessoal e da comunidade, com o 

objetivo de superar a situação de exclusão social, realizando oficinas de:  Capoeira, 

aulas de Cidadania  focando também a preservação  do meio ambiente e percussão  

no período da tarde em que estas crianças e adolescentes estão fora da escola. 

Influindo de forma direta na ociosidade que para muitos levam à criminalidade. A 

idéia é fortalecer sua auto-estima além de promover seu desenvolvimento 

integrado nas mais diversas áreas do conhecimento, com a busca da ampliação do 

nível cultural e o crescimento do nível crítico e empreendedor. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 
Uma das características da nossa cidade é, infelizmente, o grande número de 

jovens que se encontram sem uma ocupação formal e sem perspectivas futuras de 

trabalho. A baixa escolaridade e/ou defasagem série/idade, a falta de qualificação 

profissional mínima,  a falta de atividades culturais  e a ausência de políticas 

públicas e de iniciativas por parte de grupos privados, fazem com que estes jovens 

pouco possam vislumbrar de oportunidades para suas vidas tanto pessoal e 

profissionalmente . Crianças e jovens vivem a perambular pelas ruas dos bairros 

pobres em busca de pequenas atividades de subsistência, empurradas muitas vezes 

para o tráfico ou cometendo pequenos furtos. 

Por isso o Projeto “Sou Bamba na Capoeira: Nas Drogas dou Rasteira”, é proposto 

totalmente em sintonia com os anseios destas comunidades e pautado nos 

princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Capoeira. As oficinas 

instrumentalizam cerca de 60 crianças, adolescentes de ambos os sexos nas 

atividades de Capoeira (o jogo propriamente dito), aula de Cidadania e  percussão. 

Consideramos este projeto importante, viável e com ótimas condições de ser 

implementado e de apresentar resultado positivos à médio e  curto prazo, porque: 

 

  

 

 

 



 Atende as necessidades da comunidade por lazer, atividade e um espaço de 

cidadania para seus filhos; 
 

 Reinsere na comunidade crianças, e jovens comprometidos com a capoeira 

e/ ou cidadania e que com certeza contribuirão no desenvolvimento social da 

mesma;  
 

 

  Interagi com a comunidade ajudando e contribuindo no resgate da nossa 

cultura local; 
 

 Fortalece a auto-estima e a identidade sócio cultural dos  jovens enquanto 

negros e negras pois, os negros vem ocupando seu lugar de destaque na 

sociedade contribuindo no desenvolvimento profissional e cultural; 
 

 

 Trabalha o potencial participativo, onde todos os jovens irão buscar e 

enriquecer seus conhecimentos para enfrentar o disputado mercado de 

trabalho; 
 

 Estimula o protagonismo juvenil ou  seja crianças e  jovens serão sempre os 

destaques nestas oficinas incentivando a outros jovens a se inserir neste 

trabalho ocupando a mente e adquirindo experiências que lhe servirão no seu 

futuro promissor.  

 

O projeto ainda apresenta um foco importante na questão do meio ambiente  como 

espaço de transformação da própria realidade e a convivência homem/ natureza 

como fundamental para o desenvolvimento da própria cidadania.. 

Neste contexto enfatizamos a Capoeira como uma das mais importantes expressões 

culturais da nossa comunidade, dentro  de  um arcabouço simbólico dos negros 

escravizados já em terra brasileiras, como estratégia/ação capaz de atingir os 

objetivos  a  que  este projeto se propõe; desenvolve o espírito comunitário através 

do estímulo  à  auto-estima   e  do  auto-reconhecimento  comunitário  e social. 

De fácil estruturação, a capoeira é passível de disseminação em qualquer 

comunidade obtendo um ambiente de valorização pessoal com fácil aceitabilidade 

social e sem os estigmas  que  muito  prejudicaram  o  seu  desenvolvimento  e  

sendo  uma  atividade  que possibilita o envolvimento de toda a  comunidade, nós 

da Associação Internacional de Capoeira  Os  Bambas  do  Sol  Nascente  de 

Salvador,  desenvolvemos um projeto que utiliza a  Capoeira, a cidadania   e   a   

percussão  como  facilitador  para  a  atuação  e integração comunitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS: 

 

Geral 

 

Criar a partir da Capoeira estratégias sócio-educacionais para que 60 crianças e 

adolescentes possam ter acesso gratuito sem discriminação ao nosso projeto “Sou 

Bamba na Capoeira: Nas Drogas dou Rasteira”, onde  realizamos oficinas de: 

Cidadania, Capoeira e percussão, propiciando benefícios artísticos, sociais e 

econômicos    com  vistas a superar a situação de exclusão social.                                

 

Específicos 

 

 Fortalece a autoestima e a identidade sócio-cultural dos jovens enquanto 

negros e negras; 

 Promove o conhecimento das origens da capoeira  ligada ao universo 

cultural afro-brasileiro. 

 Incentiva a pratica da capoeira nas comunidades negras economicamente 

vulneráveis.  

 Envolve as famílias nas atividades contribuindo para estruturação ou 

reestruturação de laços familiares incentivando o convívio positivo entre 

pais e filhos, estimulando o diálogo. 

 Trabalhamos o potencial participativo, promovendo o momento de mudança 

de postura. 

 Estimula o protagonismo juvenil, propiciando o jovem a se inserir em 

experiências comunitárias, como conselhos ou associações de moradores. 

 Contribui para o desenvolvimento sócio-cultural de crianças, e jovens da 

comunidade do Bairro do Uruguai e adjacências (Vila Rui Barbosa, 

Massaranduba, Avenida Itapagipana ...), 

 Fortalece os Grupos artísticos da  comunidade dando oportunidade  para eles 

desenvolverem seus trabalhos.   

 

ATIVIDADES PROPOSTAS: 
 

As atividades são para crianças de 07 à 14 anos de ambos os sexos são elas: 

Capoeira, cidadania e percussão.  

 

ESPAÇO FÍSICO UTILIZADO: 
 

- ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO. 

 

ABRANGÊNCIA: 

  

O projeto “Sou Bamba na Capoeira: Nas Drogas dou Rasteira”, atenderá crianças e 

adolescentes da comunidade do Uruguai e adjacências através de oficinas sócio- 

educativas e culturais. 

 



METAS PREVISTAS: 

 

O projeto “Sou Bamba na Capoeira: Nas Drogas dou Rasteira”, atenderá crianças 

de 07 à 14 anos, oriundas de família de baixa renda  que estejam estudando em 

escola pública de ambos os sexos nas atividades de: Capoeira, cidadania  e 

percussão. 

 

 

RECURSOS: 

 

 2017 – Aguardando liberação da segunda parcela do recurso do edital 

Pontos de Cultura da Bahia, para executar atividades. (R$: 60.000,00 

para o ano em curso). 
 

 

METODOLOGIA: 

 

Módulo Cidadania. 

 
 

 

 Oficina de Cidadania - Conteúdo: Ética, Cidadania, Sexualidade, DST, 

Drogas, Saúde, Comunidade, Documentação Civil, Aquecimento Global, 

Reciclagem, Pluralidade Cultural e Meio Ambiente. Atividades: Aulas Expositivas, 

Seminários, Dinâmicas de Grupo, passeios a cinemas, museus, Exercícios Práticos.    

 
 

Oficina de Capoeira  - Pretende-se  investir na utilização da Capoeira como 

ferramenta/estratégia de integração e motivação. Serão utilizadas aulas práticas e 

teóricas da música relacionada à cultura da capoeira, fabricação e  uso dos 

instrumentos da capoeira, origem, histórias dos Mestres antigos, início e fim da 

escravidão, a capoeira moderna  entre outros ofício correlatos à capoeira. 
 

 

Oficina de Percussão - Iniciação musical por meio da percussão com diversos 

instrumentos musicais – timbal, timbales,  congas,  tamborins, caixas, surdos, 

repiniques, bateria assim como os instrumentos da capoeira: berimbau, agogô, 

reco-reco, pandeiro e atabaque, com esse grande leque de diversidade 

trabalharemos não só com a mecânica e a técnica instrumental, mas também com a 

performance, apreciação e criação musical. Integração social e desenvolvimento 

sociocultural pela valorização, reconhecimento e recriação das culturas populares. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CRONOGRAMA DE  ATIVIDADES: 

 

O Projeto Sou Bamba na Capoeira: Nas Drogas dou Rasteira”, acontece na Escola 

Municipal Presidente Castelo Branco  conforme cronograma abaixo.. 

 

ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO 

 
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

Funcionamento da 

nossa sede 

09:00 às 12:00 

13:30 às 17:30 

 

 

ATIVIDADE 

 

18:00 às 19:30hs. 

Cidadania e 

capoeira 

 

Funcionamento da 

nossa sede 

09:00 às 12:00 

13:30 às 17:30 

 

 

ATIVIDADE 

 

17:00 às 18:30 

 PERCUSSÃO 

Funcionamento 

da nossa sede 

09:00 às 12:00 

13:30 às 17:30 

 

 

ATIVIDADE 

 

17:00 às 18:30hs. 

Cidadania 

e capoeira 

 

 

Funcionamento da 

nossa sede 

09:00 às 12:00 

13:30 às 17:30 

 

 

ATIVIDADE 

 

17:00 às 18:30 

 PERCUSSÃO 

Funcionamento 

da nossa sede 

09:00 às 12:00 

13:30 às 17:30 

 

 

ATIVIDADE 

 

Atividade externa 

 

 

EQUIPE TÉCNICA 
 

01 – COORDENADOR 

01 – AUXILIAR DE APOIO 

01 – OFICINEIRO DE CIDADANIA 

01 – OFICINEIRO DE CAPOEIRA 

01 – OFICINEIRO DE PERCUSSÃO 


