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ANEXO B

Certidão de registro da roda de capoeira 
como patrimônio cultural brasileiro

Serviço Público Federal
Ministério da Cultura 

Instituto do Patrimônio Histórico  
e Artístico Nacional - IPHAN

CERTIDÃO

CERTIFICO que no Livro de Registro das Formas de 
Expressão, volume primeiro, do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional/Iphan, instituído pelo Decreto 
número 3.551, de 4 de agosto de 2000, consta à folha 9, ver-
so, o seguinte: “Registro número 7. Bem cultural: Roda de 
Capoeira. Descrição: A capoeira é uma manifestação cultural 
presente hoje em todo o território brasileiro e em mais de 150 
países, com variações regionais e locais criadas a partir de suas 
“modalidades” mais conhecidas: as chamadas “capoeira angola” e 
“capoeira regional”. O conhecimento produzido para a instrução 
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do processo permitiu identificar os principais aspectos que cons-
tituem a capoeira. como prática cultural desenvolvida no Brasil: 
o saber transmitido pelos mestres formados na tradição da ca-
poeira e como tal reconhecidos por seus pares; e a roda onde a 
capoeira reúne todos os seus elementos e se realiza de modo ple-
no. A Roda de Capoeira é um elemento estruturante desta ma-
nifestação, espaço e tempo onde se expressam simultaneamente 
o canto, o toque dos instrumentos, a dança, os golpes, o jogo, a 
brincadeira, os símbolos e rituais de herança africana - notada-
mente banto — recriados no Brasil. Profundamente ritualizada, 
a roda de capoeira congrega cantigas e movimentos que expres-
sam uma visão de mundo, uma hierarquia e um código de ética 
que são compartilhados pelo grupo. Na roda de capoeira se ban-
zam os iniciantes, se formam e se consagram os grandes mestres, 
se transmitem e se reiteram práticas e valores afro-brasileiros. 
Esta descrição corresponde à síntese do conteúdo do processo 
administrativo nº 01450.002863/2006-80 e Anexos, no qual se 
encontra reunido um amplo conhecimento sobre esta Forma 
de Expressão, contido em documentos textuais, bibliográficos e 
audiovisuais. O presente Registro está de acordo com a decisão 
proferida na 57ª reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio 
Cultural, realizada no dia 15 de julho de 2008. Data do Registro: 
21 de outubro de 2008. E por ser verdade, eu, Márcia Genésia de 
Sant’Anna, Diretora do Departamento do Patrimônio Imaterial 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 
Iphan, lavrei a presente certidão que vai por mim datada e assi-
nada. Brasília, Distrito Federal, 20 de novembro de 2008.

* Extraído de www.iphan.gov.br
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