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 100 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,
cidadania, musicalidade, percussão em contra turno escolar e atendimento com
serviço social de 15 em 15 dias .
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.
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 100 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, musicalidade e percussão, propiciando benefícios artísticos,
sociais e econômicos com vistas a superar a situação de exclusão social. Assim
como atendimento as famílias através do serviço 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.
 Despertar interesse das crianças e adolescentes pela musicalidade e
percussão;
 Transmitir informações acerca da oficina de cidadania como documentação
civil, meio ambiente, comportamento, ética, saúde, valores e princípios.
 Atendimento as famílias menos favorecidas através do serviço social
promovendo a convivência e o fortalecimento de vínculos.
ATIVIDADES PROPOSTAS:
As atividades são para crianças de 07 à 14 anos de ambos os sexos são elas:
Capoeira, cidadania, musicalidade e percussão.
ESPAÇO FÍSICO UTILIZADO:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 28 DE AGOSTO.
ABRANGÊNCIA:
O projeto “Sou Bamba na Capoeira: Nas Drogas dou Rasteira”, atenderá crianças e
adolescentes da Península de Itapagipe mais precisamente 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, musicalidade,
cidadania e percussão assim como atendimento quinzenal com o serviço social.

RECURSOS:
 2018 – EXECUÇÃO DO PROJETO SUDESB;
 2019 – CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
 2021/2022 – Edital da capoeira (SUDESB) aguardando assinatura do
convênio para execução.

METODOLOGIA:
Módulo Cidadania.
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.
Oficina de Musicalidade – Despertar nos alunos o interesse pela música a partir
da capoeira onde tem seus instrumentos que em sincronia dão o ritmo do jogo
assim como o maculelê que tem sua musicalidade, na capoeira temos o berimbau,
agogô, reco-reco, pandeiro, atabaque, caxixi, e todos estes instrumentos serão
ensinados a tocar.
Oficina de cidadania - estimulará os alunos a exercitarem a conscientização
ambiental, direitos e deveres, aquecimento global, documentação civil, reciclagem
entre outros assuntos ligados a este ofício como também promoveremos passeios à
museus e faremos seminários educacionais.
 Serviço social (Convivência e fortalecimento de vínculos) – Atendimento as
famílias com orientações e encaminhamentos, promoção do fortalecimento de
vínculos familiares, atividades em grupo e individual e valorização da pessoa.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:
O Projeto Sou Bamba na Capoeira: Nas Drogas dou Rasteira”, acontece na nossa
sede e na Associação 28 de Agosto, em regime de parceria, conforme abaixo.

EQUIPE TÉCNICA
01 – COORDENADOR
01 – OFICINEIRO DE CAPOEIRA
01 – OFICNEIRO DE MUSICALIDADE
01 – OFICINEIRO DE PERCUSSÃO
01 – ASSISTENTE SOCIAL
01 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01 – SERVIÇOS GERAIS
01 – AUXILIAR DE TURMA
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