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LEI N° 1.374/2017 

 

DISPÕE SOBRE O DIA DA CAPOEIRA NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO 

RIO BRANCO-MG, A SER COMEMORADO NO 

DIA 25 DE SETEMBRO. 

 

O povo do Município de Visconde do Rio Branco-MG, por seus 

representantes, os vereadores, aprovaram e o Prefeito Municipal, 

sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1°. Fica instituído, no âmbito do Município de Visconde 

do Rio Branco-MG “O Dia da Capoeira”, a ser comemorado anualmente 

no dia 25 de Setembro. 

Parágrafo único - O dia Da capoeira é uma homenagem a todos os 

capoeiristas, visando à valorização desse esporte e luta que nos 

traz um grande valor cultural, o mesmo será comemorado através de 

uma Roda de Capoeira, com apresentação do referido esporte. 

Para melhor elucidação do exposto acima trarei uma breve 

definição sobre o que é uma roda de Capoeira. 

A Roda de Capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira 

– simultaneamente, uma luta e uma dança –, que pode ser 

interpretada como uma tradição, um esporte e até mesmo uma arte. 

Os capoeiristas formam um círculo, uma roda e, ao centro, dois 

deles “jogam” a capoeira, cujos movimentos requerem grande 

destreza corporal. 

Os outros jogadores, em volta do círculo, cantam, batem palmas 

e tocam instrumentos de percussão. As rodas de capoeira são 

formadas por grupos de pessoas de todos os gêneros, e contam com 

um mestre, um contramestre, professor, instrutor e discípulos. O 

mestre é o portador e o guardião do conhecimento da roda, e deve 

ensinar o repertório, manter a coesão do grupo e sua observância a 

um código de ritual.  
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Normalmente, o mestre toca o berimbau, instrumento de 

percussão com apenas uma corda. Ele inicia os cantos e conduz o 

tempo e o ritmo do jogo. Todos os participantes devem saber o que 

fazer e como tocar o instrumento, cantar e compartilhar as letras 

dos cantos, improvisar as músicas, conhecer e respeitar os códigos 

de ética e conduta, além de executar os movimentos, os passos e os 

golpes. 

 A roda de capoeira é um lugar onde o conhecimento e as 

habilidades são aprendidas por observação e imitação. Também 

funciona como uma afirmação de respeito mútuo entre comunidades, 

grupos e indivíduos, além de promover a integração social e 

preservar a memória da resistência à opressão histórica. 

 

Art. 2°. Revogam-se as disposições ao contrário. 

 

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

 

Visconde do Rio Branco, 05 de outubro de 2017. 

 

 

 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 


