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PROJETO DE LEI N" 63\ ./2019

AUTORA: DEPUTADA ALESSANDRA CAMPÊLO

Declara a Capoeira como Patrimônio Cultural de Natureza

Imaterial do Estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 1o. Fica a Capoeira declarada patr.mônio cultural de natureza imaterial do

Estado do Amazonas.

Ãrt, 2o. Cabe ao Poder Executivo do Estado do Amazonas a adoção de medidas

para o registro do bem imaterial, nos termos da legis-ação pertinente.

Art. 3". Esta Lei entra em na data de sua publicação.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

Manaus/AM, 1o de outubro de2019.
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JUSTIFICATI'y'A

Trata-se de Projeto de Lei Ordinária que declara a Capoeira como Patrimônio

Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas.

A propositura versa sobre matéria estabelecida no art. 216 da Constituição

Federall, cuja iniciativa é concorrente, nos termos dc artigo 24,VII da Constituição Federal2 e

artigo 18, VII da Constituição Estadual3.

A Carta Magna reconhece, assim, a inclusão, no patrimônio a ser preservado

pelo Estado em parceria com a sociedade, dos rens culturais que sejam referências à

sociedade brasileira. Esses bens são apropriados por indivíduos e grupos sociais como

importantes elementos de sua identidade.

A capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial,

esporte, cultura popular, dança e música. Desenvolvida no Brasil por descendentes de

escravos africanos, é caracterizada por golpes e movimentos ágeis e complexos, utilizando

primariamente chutes e rasteiras, além de cabeçadm, joelhadas, cotoveladas, acrobacias em

solo ou aéreas.

A roda de capoeira é um círculo de capoeiristas com uma bateria musical em

que a capoeira é jogada, tocada e cantada, que s.erve tanto para o jogo, divertimento e

espetáculo, quanto para que capoeiristas possam aplicar o que aprenderam durante o

1Art.216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natu-eza material e imaterial, tomados individualmente ou

em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à menória dos diferentes grupos formadores da sociedade

brasileira, nos quais se incluem:
| - as formas de expressão;
ll - os modos de criar, fazer e viver;
lll - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
lV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços des:inados às manifestações artístico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico. artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e

científico. (.,.)
2 Aít,24, Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federallegislarconcorrentemente sobre: (...)

Vll - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; (...).
3 Art. 18. Compete ao Estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas em lei federal, legislar concorrentemente com a

União sobre: (...)

Vll - proteção ao patrimônio historio, cultural, artístico, turístico e pasagístico; (.'.).
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treinamento. Em 2008, a roda foi registrada como bem cultural pelo IPHAN com base em

inventário realizado nos estados de Pernambuco, da Bahia e do Rio de Janeiro; e em

novembro de 2074, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela

TINESCO.

A Capoeira é uma expressão cultural e artística de singular importânciapara a

população do Estado, sobretudo para aqueles que ciariamente experimentam sua influência

em suas vidas. Assim, sua inclusão no rol dos iten; de patrimônio cultural imaterial é uma

justa homenagem do Estado para com essa tão importante expressão da cultura brasileira no

Amazonas.

Diante do exposto, solicito aos Nobres Pares o apoio para a aprovação da

presente propositura, considerando se tratar de um tema de significativa relevância social para

a população do Estado do Amazonas.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

Manaus/AM, 1o de outubro de20l9.
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