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The partnership between Filhos da Corrente and BrazilFoundation yielded many 
good results. Thanks to this partnership, our project grew even more.

Renato Alexandre (Mestre Magrão), organization leader

Capoeira and civic engagement: 
Integrated development for youths on the outskirts of São Paulo
The region of Parelheiros, in the far southern end of the city of São Paulo has high 
rates of violence and poverty. Residents have no access to cultural resources, areas 
of leisure, or public assistance services.
 
The Associação Cultural Filhos da Corrente was created in 1995 to promote 
public access to sports and to social and cultural activities. Filhos da Corrente also 
encourages the civic engagement of at-risk children and adolescents, while creating 
means for them to grow up as healthy individuals. The organization offers these 
youths, including some who are under correctional supervision, capoeira workshops 
and cultural activities.
 
By training capoeira instructors and students in conflict resolution skills, the 
organization has managed to grow. This project was funded by BrazilFoundation in 
2013.  In recognition of its excellent results, it will continue to receive support 
in 2014.

IMPACT
With support from BrazilFoundation in 2013, the organization managed to:

• Expand its classes from 1 to 8 centers, growing its student body from 
60 students to 1200;
• Develop the social, music, and motor skills of its students;
• Educate 20 students and capoeira instructors on topics of youth and 
children’s rights;
• Develop partnerships and establish itself as a “Cultural Reference” 
(ponto de cultura).
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 A parceria entre a Filhos da Corrente e a BrazilFoundation rendeu muitos frutos e 
bons resultados. Graças a essa parceria conseguimos ampliar ainda mais o projeto.

Renato Alexandre (Mestre Magrão), líder da organização  

A região de Parelheiros, no extremo sul do município de São Paulo, apresenta 
altos índices de pobreza e violência. A população não tem acesso a equipamentos 
culturais, áreas de lazer e serviços de assistência pública, o que coloca 
principalmente jovens e crianças em situação de vulnerabilidade.

A Associação Cultural Filhos da Corrente foi criada em 1995 com o objetivo de 
promover o acesso à cidadania por meio de atividades esportivas e socioculturais, 
noções de direitos e garantias para a infância e adolescência, além da criação 
de vínculos para o desenvolvimento integral de jovens em situação de risco. A 
organização oferece oficinas de capoeira e atividades culturais e inclui jovens em 
liberdade assistida, encaminhados pelo Conselho Tutelar.

Por meio da formação de instrutores de capoeira e de alunos em mediação de 
conflitos que agem como multiplicadores, a organização  tem ampliado ainda 
mais seu trabalho. Este projeto recebeu o Prêmio Incentivo da Foundation em 
2013 e, devido aos bons resultados, terá a continuidade do apoio em 2014.

Com o apoio da Foundation, a organização realizou:

• Ampliação das aulas de um para oito Centros Educacionais Unificados, 
aumentando o número de alunos de 60 para 1200; 
• Desenvolvimento de habilidades motoras, sociabilidade e musicalidade;
• Formação de 20 alunos e instrutores de capoeira em noções de direitos e 
garantias para a infância e adolescência;
• Ampliação de parcerias e estabelecimento de um Ponto de Cultura.
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Capoeira e cidadania: desenvolvimento integral de jovens na 
periferia de São Paulo 
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