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Relações indígenas serão fortalecidas com realização dos Jogos Mundiais em 

Palmas 

14/09/2015, 15:15 

 

Evento em Tocantins reunirá mais de 2 mil indígenas de 23 países 

(Foto: Divulgação/ME) 

 

As relações das 24 etnias brasileiras e povos indígenas de 23 países serão fortalecidas 

com a integração e troca de experiências entre 2.200 indígenas que estarão participando, 

de 20 de outubro a 1º de novembro, em Palmas, no Tocantins, dos primeiros Jogos 

Mundiais dos Povos Indígenas. O evento recebeu elogios do presidente dos Estados 

Unidos, Barack Obama, que parabenizou a presidenta Dilma Rousseff pela iniciativa de 

realizar o Mundial Indígena no Brasil. 

Os jogos foram idealizados pelos irmãos Marcos e Carlos Terena, da etnia Terena, de 

Mato Grosso. Os dois foram responsáveis pelas 12 edições dos Jogos Indígenas, sendo a 

primeira edição realizada em 1996, com apoio do Ministério do Esporte. Os primeiros 

Jogos Mundiais dos Povos Indígenas já foram lançados na sede da ONU, em Nova 
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Iorque, e no dia 23 de junho, em Brasília, com a presença da presidenta Dilma e de 

lideranças indígenas de várias partes do mundo. 

Os Jogos têm como base o artigo 31 da Declaração da Organização das Nações Unidas 

(ONU) sobre os direitos indígenas, que estabelece a manutenção, controle, proteção e 

desenvolvimento de todo o seu patrimônio.  Tudo isso será discutido durante 13 dias, 

quando indígenas de 23 países estarão reunidos para trocar experiências, debater 

políticas públicas indígenas, conhecer novas culturas e festejar esse momento tão 

importante para o mundo. 

Etnias de dez países já confirmaram participação no evento. Os três primeiros dias serão 

de adaptação, os indígenas brasileiros vão trocar experiências com os povos Mapuche, 

Tehuelche, Huarpe, Diaguita Calchaqui, Mocovi, Wichi, Qom, Mbya Guarani Tonocote, 

Kolla e Tapiete, da Argentina; Do Chile participarão 50 representantes dos Mapuche, 

Likan Antay, Diaguita, Rapa Nui, Aymara e Selk Nam. 

Da Colômbia virão representantes das etnias Nasa, Mwak, Embeva, Huitoto, Esperara, 

Wayua, Pardos, Totoro, Kokonuko, Inga, Kamentsa, Wounam, Tikuna e Saliva. Como foi 

estabelecido nas normas do evento cada país tem direito a trazer uma delegação com 50 

integrantes, mas esse número pode variar de acordo com as condições de cada país. A 

Guatemala será representada por 25 integrantes da etnia Maya. 

O México será representado por indígenas das etnias Nahuas, Mixtecos, Tepehuanos, 

Huicholes ou Wirrarikas, Tarahumaras ou Raramuris, Purhepechas e Mayas. Nova 

Zelândia – Será representada por 50 Maori. Panamá com os povos indígenas: Comarca 

Kuna Yala, Comarca Embera-wounaan e Comarca Ngabe-Buggle. Do Paraguai 

participará a etnia Pai tavyterã e outras a confirmar. 

Da Rússia Udege people, Khanti, Mansi, The Buryats, The Evens, Dolgans (self-

designation: caxa), Tuvinians, The Nanai people, The Abazins, The Selkups. Do Uruguai 

Choñik e outros a confirmar. 

 

Cleide Passos 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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Universidade de Juiz de Fora recebe Congresso Internacional de Ciências do 

Esporte, Educação Física e Dança 

16/09/2015, 16:58 

 

No momento em que o Brasil encontra-se em evidência no mundo esportivo, como sede 

dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, a Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF/MG), recebe o II Congresso Internacional da Associação Latino-Americana de 

Ciências do Esporte, Educação Física e Dança (ALCIDED). O evento traz, entre os dias 

16 e 18 de setembro, o tema central “Ciências do Esporte, Educação Física e Dança na 

América Latina”. 

Organizado pelo Núcleo de Pesquisas em Inclusão, Movimento e Ensino a Distância 

(NGIME/UFJF), e apoio do Ministério do Esporte, Capes e CNPQ, o evento acontece no 

Independência Trade Hotel. O principal objetivo do congresso é promover o debate e a 

troca de experiências entre pesquisadores da área da Educação Física, no intuito de 

reforçar a representatividade de suas pesquisas em um cenário global. 

A importância do evento constitui-se na oportunidade de fomento à pesquisa científica, 

com a possibilidade de momentos de reflexão, aprendizagem e discussão sobre diversos 

estudos ligados à educação física e ao esporte em geral, oferecendo a todos os 

participantes, troca de informações, cooperação e integração com pesquisadores do 

Brasil e do exterior. 

A professora da UFJF e conferencista do evento, Eliana Lucia Ferreira, conta que foi em 

uma reunião do Conselho Internacional de Ciência do Esporte, Educação Física e Dança 

(ICSSPE), realizada no primeiro semestre de 2014 na Finlândia, que a UFJF e o NGIME 

se destacaram perante os outros candidatos a sediarem a próxima edição do ALCIDED. 

“O lançamento inédito pela UFJF, pela Editora NGIME, do livro Focuses on Physical 

Education, traduzido para o inglês, nesta reunião na Finlândia, nos deu uma projeção 

internacional, que tanto a UFJF como o NGIME ganharam de forma substancial uma 

sólida credibilidade junto às instituições internacionais ligadas ao esporte e também a 

renomados pesquisadores da área por todo o mundo”, ressaltou. 

Eliana também comentou a conquista para a UFJF, em especial para a Faculdade de 

Educação Física, que sediará o encontro. “Diante de todos os países da América Latina, o 

Brasil foi escolhido para sediar o evento em 2015, por isso nossa participação é de 

extrema relevância no momento em que estaremos em relação direta com pesquisas que 
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estão sendo realizadas em toda a América Latina, o que é muito importante para nós do 

NGIME, que estamos em busca da internacionalização de nossa atuação”, avalia. 

 

Trabalhos e Inscrições 

O congresso receberá trabalhos em duas modalidades: resumo expandido e pôster. Os 

resumos expandidos deverão tratar dos seguintes eixos temáticos: Esportes de alto 

rendimento na América Latina, Educação Física Inclusiva na América Latina e Atividade 

Física e Saúde na América Latina. Já os pôsteres, deverão abordar os seguintes eixos 

temáticos: Dança Escolar e Esportiva na América Latina, Gestão do Esporte na América 

Latina e Esporte Inclusivo na América Latina. 

 

Ascom - Ministério do Esporte 

Acompanhe as notícias do Ministério do Esporte no Twitter e no Facebook 
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