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Contatos: 
 

Coordenação do Evento: 8115-9676 (BeleniGrando) 
 
Informações Ministério dos Esportes:  61 99707360 (Cleide Passos) 

 
Grupos Chiquitano: 9646-5810 (SoiloUrupe) 
 
Grupo Bororo: (65)  81466660 e 99466087 - Adriano Makuda 
 
Exposição Patrimônio Imaterial: (65) 81411177 ou   (61) 98044283 - Thereza 
Martha Presotti 
 

Exposição Povos indígenas contemporâneos: (65) 92369215 Érica Uturago 
 

Geral das Atividades Culturais e mobilização indígena: 8149-3099 (Helena 
Corezomaé) 
 
Passeata indígena: José Antonio Parava, no telefone: (65) 9805-1906.  
 
 
Blog: www.foppelin.wordpress.com 
Facebook: https://www.facebook.com/forumindigena 
 
* Durante todo o evento terão monitores no local para orientar os visitantes.  
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APRESENTAÇÃO DO I FOPPELIN 
 

O FOPPELIN é componente de um  Projeto coordenado pela Profa. Dra. 
BeleniGrando, da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Mato 
Grosso, com o objetivo de subsidiar a Coordenação Geral de Políticas Esportivas 
Indígenas - CGPEIN da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e 
Inclusão Social - SNELIS do Ministério do Esporte, na elaboração de Políticas de 
Esporte e Lazer para os Povos Indígenas do Brasil, a partir das demandas e 
proposições que se pautam na realidade diversificada dos povos indígenas em 
todo o país. 
As ideias iniciais para a efetivação do FOPPELIN começaram em 2013 com o 
Projeto aprovado em dezembro de 2014, quando foi ajustado o cronograma das 
ações que viriam se consolidar com o Encontro de Mediadores em Brasília, 
ocorrido nos dias 30 e 31 de janeiro de 2015. O Encontro de preparação para o 
Fórum a ser realizado em Cuiabá, recebeu 37 indígenas divididos em lideranças e 
intelectuais indígenas, para debaterem a proposta do FOPPELIN e mobilizarem 
em seus respectivos estados e regiões pelo menos 190 indígenas que seriam 
convidados para virem à Cuiabá entre os dias 07 a 11 de abril. 
O evento reunirá cerca de 350 participantes dentre eles estudantes, palestrantes 
e lideranças indígenas e não indígenas que trabalham com os povos indígenas ou 
políticas de esporte e lazer. Do Fórum, o Projeto busca também diagnosticar a 
atual realidade das comunidades no que se referem às práticas corporais que 
possam subsidiar a elaboração das políticas de educação, saúde e esporte e lazer, 
uma vez que estas práticas se pautam na vida cotidiana e ritualística de cada 
povo, considerando ainda os contextos interétnico e intercultural que marcam a 
histórica de cada aldeia.Ao trazerem suas realidades para socializar, juntos 
assumem o protagonismo de proporem quais políticas atenderão as diversas 
realidades atuais das comunidades indígenas, especialmente no que se refere ao 
esporte e ao lazer, considerando a interface também do debate que permeiam as 
discussões: cultura, saúde, educação, território e desenvolvimento sustentável. 
O FOPPELIN será realizado pela UFMT com apoio da Fundação Uniselva, entre os 
dias 07 a 11 de abril, em Cuiabá, conforme programação que conta com Mesas 
Temáticas e Grupos de Trabalhos que organizam o debate e elaboram 
proposições pautados nas temáticas das mesas, a fim de ao final do Fórum, dia 
11 de abril, no Auditório do Centro Cultural, na UFMT, seja apresentado o 
documento orientador das políticas públicas para o esporte e o lazer dos povos 
indígenas do Brasil. Também compõe as atividades a programação cultural. Para 
mais informações acesse: www.foppelin.wordpress.com 
 
 
Eixos temáticos do Fórum 

 
1. Esporte, Lazer, Cultura e Território;  
Pretende-se debater acerca da importância do esporte e das práticas corporais 
para a formação da identidade étnica na contemporaneidade e sua relação 
com diferentes culturas e territórios. Nesta perspectiva, buscam-se discutir 
quais são as possibilidades de trabalharmos com eventos esportivos e de lazer 
que se pautam no próprio território de forma a articular os povos de uma 
mesma região e melhor distribuir o acesso à cultura de diferentes etnias, 

http://www.foppelin.wordpress.com/


independente do tempo de contato e questões econômicas. A ideia é que o 
recurso financeiro utilizado para este fim promovesse um legado ao ser 
aplicado em aldeias indígenas servindo de centro de encontro cultural e 
esportivo posteriormente. A perspectiva deste eixo éproblematizar a atual 
oferta de um único evento nacional que pouco atende a maioria dos povos, em 
especial os povos do Norte e Nordeste brasileiro. Espera-se com este eixo, 
subsidiar os indígenas para problematizar o acesso ao esporte e lazer na 
perspectiva de valorização de sua cultura e de seus territórios tradicionais, 
potencializando a promoção da cultura e do esporte que possa ser acessado 
por esta parcela da população e da participação destes nos “Jogos dos Povos 
Indígenas”, nacional e internacional. 
 
2. Esporte, lazer e Desenvolvimento Sustentável; 
 
 Existem Programas do Governo Federal dos mais diferentes Ministérios, 
Secretarias e Coordenações que tem o objetivo de garantir os direitos aos povos 
indígenas por meio dos programas, projetos e ações governamentais. Mesmo 
com tais intenções, pouco se tem alcançado as comunidades indígenas que 
enfrentam diferentes problemas sociais, principalmente no que tange ao 
desenvolvimento sustentável de suas comunidades. A perspectiva do esporte e 
do lazer na busca de desenvolvimento sustentável visa responder as demandas 
socioeconômicas e culturais de forma articulada com a valorização de seus 
saberes e práticas possibilitando o acesso aos programas federais, mas com a 
garantia de atendimento às suas diferentes formas de viver coletivamente suas 
culturas e organizações sociais. 
 
  3. Esporte, lazer, Saúde e Educação; 
 Neste espaço de discussão e proposições pretende-se aprofundar as questões 
que demandam melhor atenção do Estado com o debate acerca da relação entre 
o esporte e as práticas corporais tradicionais de diferentes comunidades 
indígenas. Busca-se compreender de que forma o esporte e as práticas corporais 
tradicionais contribuem para a educação e a saúde dos indígenas, e de que forma, 
as diferentes políticas voltadas aos povos indígenas podem contribuir para uma 
melhor qualidade de vida pautada no direito ao esporte e ao lazer para esta 
população. Com este eixo, busca-se encontrar possibilidades de ações 
intersetoriais entre: Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do 
Esporte, na perspectiva de ampliar a oferta de programas como PELC, PST, 
Pintando Cidadania e Vida Saudável, de forma mais adequada à realidade de cada 
povo. 
 Para tal, o eixo busca evidenciar que para traçar uma política há que se buscar 
conhecimento sobre as implicações da saúde e da educação pautadas nas 
práticas esportivas que demandam um gasto energético e de adaptação das 
técnicas corporais que não são evidenciadas no processo de educação e acabam 
por acarretar conflitos entre os saberes tradicionais e os saberes escolares e 
esportivos. Esta realidade carece um melhor atendimento à compreensão das 
práticas corporais da educação física e do esporte na perspectiva do 
conhecimento intercultural necessário nestes espaços de intercâmbio entre as 
culturas indígenas tradicionais e as demandas destas no diálogo permanente 
com a sociedade nacional.  



 
4. Esporte de Alto Rendimento e Atletas Indígenas 
 Ao longo de todas as atividades esportivas, mais precisamente nos megaeventos, 
a população indígena tem ficado marginalizada. Neste momento em que se 
finaliza a Copa do Mundo de 2014 e se aproximam as Olimpíadas de 2016, 
colocamos em pauta o debate de como a população indígena poderia estar 
participando mais ativamente destes espaços de visibilidade sociocultural.  
 Torna-se imperioso que se promova uma discussão para detectar quais as 
necessidades dos povos e dos atletas indígenas relacionadas ao esporte de alto 
rendimento. Estas Informações devem subsidiar pesquisas científicas de modo a 
possibilitar a participação de indígenas em programas de formação de atletas, 
atendendo às particularidades de cada povo e região do país. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMAÇÃO GERAL 
 

7/04/2014 (Terça-feira) 
14h às 17h – Recepção aos Indígenas,  Gincana Intercultural (Ginásio 
Esportes/UFMT - passeata) 
19h30 às 21h30 - Solenidade de abertura e apresentação cultural da Etnia 
Umutina (Auditório principal do Hotel Fazenda Mato Grosso) 
 
08.04 (quarta-feira) 
(Durante todo o dia) 
Mesa Temática 1: Esporte, lazer e Desenvolvimento Sustentável (Hotel Fazenda 
Mato Grosso) 
 
Dia 09.04 (quinta- feira) 
(Durante todo o dia no Hotel Fazenda Mato Grosso) 
Mesa Temática 2: Esporte, Lazer, Cultura e Território 
Mesa Temática 3: Esporte de Alto rendimento e atletas Indígenas. 
 
Dia 10.04 (sexta-feira) 
(Durante todo o dia Hotel Fazenda Mato Grosso) 
Mesa Temática 4: Esporte, lazer, Saúde e Educação 
18h - Apresentação dos Chiquitanos da Aldeia Vila Nova Barbecho com orquestra 
de música com violinos e instrumentos tradicionais. Ao final da tarde o Grupo 
Nohaiares apresentará uma dança tradicional. 
 
Dia 11.04 (sábado) 
(Centro Cultural UFMT) 
 
9h - Apresentação de encerramento com danças Bororo 
 
Plenária Final: Documento orientador da Política Nacional de Esporte e Lazer 
para os Povos 
 
 Acompanhe as informações em: www.foppelin.wordpress.com 

 
 
* Acompanhe a programação no blog www.foppelin.wordpress.com  (caso haja 
alteração, será atualizada  neste espaço). 
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Dica 1: 
Povo Xavante foi um dos contemplados com Programa Esporte e lazer da 
cidade – Ministério dos Esportes 
Informações da Assessoria ME 
 
O Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc) foi implantado em Mato Grosso nos 
anos de 2012 e 2013 entre o povo Xavante com o objetivo de preservar a 
tradição ancestral e combater a alta incidência de álcool e drogas entre a 
juventude indígena que habita a terra indígena Parabubure, no município de 
Campinápolis (MT).  
Depois dos Wai-Wai, no Amazonas, e dos Terena, em Mato Grosso do Sul, o 
programa atendeu 4.500 índios – os Âwawẽ e os Porezaõno –, integrantes dos 
dois clãs fundamentais que dividem a sociedade Xavante. 
A Ideia  central do Pelc é valorizar os indígenas e o desporto Xavante, dentro dos 
seus princípios éticos, para alcançar uma melhor qualidade de vida. Segundo 
Samira Tsibodowapré, coordenadora do Pelc Xavante, o trabalho durou 1 ano 
com o Programa de esporte e lazer nas aldeias, e outras atividades que 
envolviam  idosos e mulheres. Samira salienta que  os resultados do Programa 
foram positivos junto a comunidade Xavante.  
Os Xavante mantém importantes práticas culturais, como a luta corporal (wái), o 
arco e flecha e a corrida de tora serão realizadas entre os dois clãs. A corrida de 
tora é praticada pelos indígenas numa espécie de revezamento. Eles carregam 
nos ombros, por alguns quilômetros, toras de Buriti que podem pesar até 100 
quilos. O ganhador é quem completa o percurso primeiro. No arco e flecha, sai 
vencedor quem atira mais próximo do olho do peixe. Já a luta corporal wái é 
diferenciada do hukahuka, praticado pelos povos indígenas do Xingu, que lutam 
de joelhos. Os lutadores wái se agarram praticamente em pé. Vence quem 
primeiro levar o adversário ao solo. 
Outras características dos índios Xavante são os longos e complexos ritos de 
iniciação para meninos, culminando na cerimônia de furação da orelha. 
Pequenos paus são inseridos nos lóbulos das orelhas dos iniciados. Esses 
adereços são usados em tamanho progressivo ao longo da vida. Há também uma 
estrutura etária no campo feminino, que segue situação similar aos homens, mas 
conforme a mudança etária de seu marido ou cônjuge. 
 
 Acompanhe as informações em: www.foppelin.wordpress.com 
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Dica 2: 
Indígenas realizam passeada em Cuiabá na próxima terça-feira 
 
Helena Corezomaé – Coletivo indígena / Foppelin 
 
Na próxima terça-feira, 07 de abril, indígenas participantes do I FOPPELIN, 
realizam uma passeata pelas avenidas Fernando Correia da Costa  e Alzira Zarur, 
nas mediações da Universidade Federal de Mato Grosso. 
 
A ação é para chamar a atenção para os problemas que os povos  indígenas estão 
enfrentando.  Segundo a organização, em uma sociedade democrática e plural é 
inadmissível os ataques sistemáticos que acontecem, aos direitos dos povos 
indígenas.  
 
A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 215/2000 é um exemplo de projeto, 
que vai contra os direitos indígenas, pois retira do Executivo, para transferir ao 
Congresso a competência de aprovar as demarcações de Terras Indígenas (TIs). 
Para os povos indígenas e organizações indígenas, se aprovado, isso significará o 
fim de novas demarcações.   
 
Segundo Marta Tipuici, do povo Manoki, estudante indígena de Ciências Sociais 
da UFMT e integrante da comissão de organização do FOPPELIN, a passeata é 
importante, pois no calendário nacional, o mês de abril é marcado por eventos 
em prol dos povos indígenas, em escolas e manifestações de mobilizações desses 
povos, em defesa dos seus direitos.  
 
No final da passeata irão acontecer intervenções e falas, na frente do Restaurante 
Universitário, na UFMT. Para Marta, esse momento é essencial, pois os 
estudantes indígenas poderão marca presença. “Nós precisamos dar visibilidade 
da presença de estudantes indígenas no Ensino Superior, e também, junto com as 
lideranças do Brasil inteiro, mostrar que o número de indígenas nas 
Universidades precisa ser ampliado”, disse.  
 
As pessoas interessadas em participar da passeata deve chegar ás 14h 30, no 
ginásio da UFMT, onde será feito a concentração.  
 
Para mais informações entrar em contato com José Antonio Parava, no telefone: 
(65) 9805-1906.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lideranças indígenas são convidadas a participar de Fórum de Esporte e 
Lazer, em Cuiabá 
Cleide Passos 
Ascom do Ministério do Esporte 

 
O Ministério do Esporte, por meio da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e 
Inclusão Social (Snelis), participou na manhã desta quinta-feira (26.3) do Fórum de 
Presidentes dos Conselhos Distritais de Saúde Indígena (FPCondisi). Durante o evento, 
as lideranças indígenas de várias etnias foram convidadas pela diretora de programas 
intersetoriais, Andrea Ewerton, para o 1º Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer 
para os Povos Indígenas,, de 7 a 11 de abril em Cuiabá, iniciativa que rendeu bastantes 
elogios dos indígenas ao ministro do Esporte, George Hilton. 
 
O fórum traduz a atenção da pasta com a democratização das políticas para os povos 
indígenas que, somadas à chegada dos programas sociais em comunidades indígenas, 
ao apoio aos Jogos Nacionais e à realização dos 1º Jogos Mundiais Indígenas, se 
articulam com a iniciativa da presidenta Dilma Rousseff na convocação da 1ª 
Conferência Nacional dos Povos Indígenas. A iniciativa servirá de subsídio para debates 
acerca do esporte e lazer para os povos indígenas na referida conferência. 
 
“Em 12 anos, o ministério fez muito pelo esporte indígena, mas trabalha e pretende 
construir políticas permanentes e continuadas de esporte e lazer. As políticas precisam 
ser perenes e ter continuidade, a fim de trazer benefícios à saúde dos índios. O fórum 
vai disponibilizar um espaço e construir uma agenda com o envolvimento de todos os 
representantes indígenas”, afirmou Andrea Ewerton. 
 
O fórum é uma parceria do Ministério do Esporte com a Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), por meio da Snelis, consolidada a partir das atribuições da 
coordenação-geral de políticas esportivas indígenas que têm como princípio a 
participação social, e o envolvimento dos povos indígenas no processo de conhecimento 
e formação de uma agenda de políticas públicas para o setor. 
 
Essa parceria materializou-se nos dias 30 e 31 de Janeiro, quando foi deflagrado esse 
processo com a realização do Encontro de Mediadores em Brasília. Participaram do 
evento 27 líderes indígenas e 10 intelectuais que discutiram o tema e receberam as 
orientações para mobilizar e inscrever 190 indígenas das diversas etnias brasileiras dos 
26 estados e do DF para participação no fórum. 
 Acompanhe as informações em: www.foppelin.wordpress.com 
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Público poderá prestigiar atividades temáticas do 
Fórum de esporte e lazer indígena 
 
Naine Terena - Coletivo indígena / Foppelin 
 
A partir da próxima terça-feira (07/04) Cuiabá sedia o I FOPPELIN - Fórum 
Nacional de Políticas públicas de esporte e lazer para povos indígenas e o 
público poderá participar de algumas atividades do evento. A primeira delas é 
a abertura oficial do Fórum que acontecerá no Auditório principal do Hotel 
Fazenda Mato Grosso, localizado na região do Coxipó em Cuiabá. A 
solenidade de abertura contará com a presença de representantes do 
Ministério do Esporte, da UFMT e dos indígenas envolvidos no evento. Após 
o ato, o Povo Umutina entra em cena, realizando a apresentação cultural, 
com danças e cantos tradicionais. 
 
No dia 10 (sexta-feira)  será a vez do  Povo Chiquitano da aldeia Vila Nova 
Barbecho realizar sua apresentação com a Orquestra de Violinos e 
instrumentos tradicionais Chiquitano. Após esta apresentação, que  leva ao 
público elementos da cultura originária deste povo e os instrumentos 
advindos pelo contato com o não indígena, o grupo Nohaiares ocupa o 
espaçco com danças tradicionais Chiquitano.  
 
Segundo Soilo Urupe, um dos responsáveis pela programação cultural do 
evento, os Chiquitano irão apresentar músicas e danças na língua materna, 
como a da “apá”, do Curusé e de roda. O Curusé é uma das mais conhecidas 
manifestações culturais deste povo, que utiliza o fifano, flauta e caixa, sendo os 
festejos regados a chicha de milho ou de mandioca e alimentos como a patasca, 
picadinho de mandioca, bolo de arroz e carne assada. Em sua totalidade 
geralmente acontece durante ao carnaval e tem duração de pelo menos 3 dias.  
Soilo explica que o Curussé reforça a relação de afinidade entre os Chiquitano, 
enquanto etnia e a relação com a natureza.  
 

 Já no dia 11 (sábado), o povo Bororo toma conta das apresentações 
culturais, trazendo danças rituais. Segundo Adriano Makuda, indígena da 
etnia Bororo, graduado em direito pela UFMT e um dos articuladores desta 
programação, os participantes são da aldeia Meruri , localizada no município 
de General Carneiro, que realizarão a apresentação do canto e dança do 
"Cibae Etawado". Makuda explica que essas danças e cantos são 
executados nos momentos de alegria e tristeza e fala dos sujeitos que 
compõem o mundo Bóe (auto denominação dos Bororo). 
 
As apresentações acontecerão sempre a partir das 18 horas, também no 
Hotel Fazenda Mato Grosso. Além das apresentações Culturais, quem for ao 
hotel poderá conferir a Feira de Artes, que contará com venda de artigos 
originários dos povos indígenas de diferentes regiões do país. Esta feira será 
montada durante todo o dia. Além da Feira, o visitante pode percorrer as 
exposições Patrimônio Imaterial Mato-Grossense e de fotografias. As 
atividades Culturais contam com apoio da PROCEV/UFMT. 
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Exposição Patrimônio Imaterial Mato-Grossense 
 
A exposição Patrimônio Imaterial Mato-Grossense é itinerante e já circulou 
por diferentes cidades. Teve a curadoria dos professores Heloísa Ariano, 
Denilton Gaio e Thereza Marta Presotti, da UFMT, que selecionaram  uma 
amostra dos resultados do projeto de pesquisa Inventário Documental do 
Patrimônio Imaterial Mato-Grossense, desenvolvido em 2009 e 2010. Durante 
o evento, a exposição dará ênfase ao Patrimônio Imaterial Indígena de MT 
através de exposição fotográfica e vídeos:  
 

 YAOKWA - O Banquete dos Espíritos ( Ritual Registrado no Livro das Celebrações em 
2010) - Tem uma versão de 15 min (IPHAN) e outro mais completo de 40 min ( VICENTE 
CARELLI) . 

 RITXÒKÒ - Bonecas Cerâmicas Karajá (Registrado no Livro dos Oficios-Modos de Fazer 
em 2012) - Produzido pela UFG- Museu Antropológico. 

 
Os vídeos serão projetados na quarta-feira e quinta-feira a partir das 19h.  

 
Exposição Povos indígenas Contemporâneos  
 
Esta exposição é resultante de uma oficina de fotografia ministrada para os 
estudantes indígenas da UFMT e conta com imagens captadas pelos 
participantes, seja na cidade, seja na sua aldeia de origem. A ideia é que 
cada um deles, pudesse dar visibilidade a temas e contextos que gostariam 
de apresentar ao público, privilegiando assim, o olhar indígena ao registro do 
cotidiano. A exposição tem a curadoria de Téo de Miranda e Naine Terena.  
 
Programação Oficial: 
 
A programação oficial acontece durante todo o dia e é destinada aos 
participantes do evento, que irão participar de mesas e Gt´s que enfatizarão 
os eixos: 1. Esporte, Lazer, Cultura e Território; 2. Esporte, lazer e 
Desenvolvimento Sustentável;  3. Esporte, lazer, Saúde e Educação;4. 
Esporte de Alto Rendimento e Atletas Indígenas. No último dia acontece 
aPlenária Final, com discussão e encaminhamentos do Documento 
orientador da Política Nacional de Esporte e Lazer para os Povos Indígenas. 
Participam do evento cerca de 300 indígenas de todas as regiões do país.  
 
Acompanhe as informações em: www.foppelin.wordpress.com e no facebook: 
forumindigena 
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250 participantes e lideranças indígenas confirmam participação no I 
Fórum de esporte e lazer indígena 
 
Erica Uturago - Coletivo indígena / Foppelin 
 
250 indígenas já confirmaram a participação no I Fórum de Esporte e Lazer para 
Indígenas (Foppelin), que tem início no dia 7 de abril em Cuiabá. Entre os 
participantes, estão lideranças de todo o Brasil, estudantes indígenas, 
professores, intelectuais e palestrantes. O I Foppelin será um evento que 
abordará variadas temáticas relacionadas aos indígenas, suas realidades dentro 
de suas comunidades e direitos que vem sendo violados. 
 
Algumas etnias contam com mais de um representante, porém estes são 
residentes em Estados diferentes, já que considera-se a realidade vivenciada em 
cada região ou estado do país, como é o caso dos povos: Funi-ó (PE/BA/SP); 
Guajajara (RJ/MA); Guarani (RJ/SP/PR/RS/MS); Kaingang (PR/RS); Karajá 
(GO/MT); Kayapó (MT/PA); Mbya guarani (SP/RS); Pankararu (PE/MG); 
Potyguara (RN/PB); Terena (SP/MS/DF); Tucano (DF/AM) e Xerente (TO/PA). 
 
Segundo uma das lideranças que também faz parte da organização do evento, 
Darlene Taukane, professora Mestre em Educação e pertencente a etnia Kurâ-
bakairi, estar na organização do evento é de grande valia.  “É com imensa 
satisfação que estamos nos preparando para realizar esse I Fórum sobre Esporte 
e Lazer para os Povos Indígenas aqui em Mato Grosso, porque pra nós, os povos 
indígenas, esse Fórum nos dá oportunidade para dialogarmos com o Governo 
tanto a nível federal como estadual”. 
 
Darlene concluiu ressaltando que o estado de MT está sendo o pioneiro em uma 
ação como essa: “é a primeira vez que Mato Grosso sedia um evento sobre 
esporte e lazer para os povos indígenas, podemos dizer que Mato Grosso é 
pioneiro de garantir a nossa inclusão social. É sinal que aqui no nosso Estado 
temos pessoas conscientes, amigos, aliados e parceiros dos indígenas e nesse 
momento a UFMT está sendo a nossa grande aliada para efetivação desse evento 
e me sinto orgulhosa por fazer parte dessa discussão da preparatória do I 
FOPPELIN”, finaliza ela. 
 
A liderança do povo Bororo, Félix Rondon Adugo Enau, coordenador de 
Educação Escolar Indígena- CEI/SEDUC-MT disse que para os povos indígenas 
tudo esta interligado e não concebem as coisas separadamente. Para ele, o 
esporte e lazer indígena já deveria fazer parte da educação. “A educação 
cosmológica abrangem todas as instancias do viver na sobrevivência. Somos 
povos em sobrevivência. E então, foi o‘branco’ com o pensamento cartesiano é 
quem colocou as coisas em caixinhas. No caso do esporte e lazer deveria a muito 
tempo fazer parte da educação. Em tudo esta a educação e os povos indígenas 
não concebem as coisas separadamente. Tudo esta interligado. Tudo esta 
integrado tanto é que há a política do território EtnoEducacional que vai além 
das linhas limítrofes sociais”, explica Félix. 
 



O evento terá sua abertura no dia 07 de abril e irá até o dia 11, no Hotel Fazenda 
Mato Grosso com apoio da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e da 
Fundação UNISELVA. O FOPPELIN é uma ação do Projeto coordenado pela Profa. 
Dra. BeleniGrando, da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de 
Mato Grosso, com o objetivo de subsidiar a Coordenação Geral de Políticas 
Esportivas Indígenas - CGPEIN da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, 
Lazer e Inclusão Social - SNELIS do Ministério do Esporte, na elaboração de 
Políticas de Esporte e Lazer para os Povos Indígenas do Brasil, a partir das 
demandas e proposições que se pautam na realidade diversificada dos povos 

indígenas em todo o país. São parceiros os estudantes e pesquisadores indígenas da 

UFMT, Governo do Estado e Ministério dos Esportes. 

 
Acompanhe as informações em: http://www.foppelin.wordpress.come no 
facebook: forumindigenahttps://www.facebook.com/forumindigena 
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LISTA DE ETNIAS PARTICIPANTES DO FOOPELIN 

ETNIA ESTADO 

Apinaje TO 

Apurinã AM 

Ashanika AC 

Avá-Canoeiro GO 

Bakairi MT 

Baniwa AM 

Canoé RO 

Cinta larga RO 

Fulni-ô PE; BA; SP 

Galibi-Marworno AP 

Gavião MA 

Guajajara RJ; MA 

Guarani RJ; SP; PR; RS; MS 

Guarani M’bya RJ; 

Guató MT 

HuniKui AC 

Ingaricó RR 

Iny-Karajá TO 

Jaminawa AC 

Janaé-Tuxá TO 

Javaé GO 

Kadweu MS 

Kaingang PR; RS 

Kambeba AM 

Karajá GO; MT 

KarajaXambioa TO 

KarapotóPlakiô AL 



Karapotó Terra Nova AL 

Karipuna RO 

Kariri PI 

KaririXocó AL 

Karitiana (Massaka) RO 

Katukina AC 

Kaxarari AC 

Kaxixo MG 

Kaxuiana PA 

KaxuyanaTiriyó AP 

Kayapó MT; PA 

Kinikinal MS 

Kisedje (Suya) MT 

Kiykateje PA 

Kocama AM 

Kokama AM 

Krenak MG 

Krikati MA 

Kroho- kanela TO 

Kulina AM 

Kuntanawa AC 

Machineri AC 

Macuxi RR 

Marubo AM 

Matses AM 

Mbya Guarani SP; RS 

Miranha AM 

Nawa AC 

Oro Waram RO 

Pankararu PE; MG 

Patoxó BA 

Patoxóhã-hãhãe BA 

πPiarytaguary CE 

Pitaguary CE 

Potyguara RN; PB 

Puruborá RO 

Shanenawa AC 

Suruí RO 

Tabajara CE 

Tapajós PA 

Tapeba CE 

Tapuia GO 

Taurepan RR 

Taurepong RR 

Tembé PA 

Terena SP; MS; DF 

Ticuna AM 

Tremembe CE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagens: 
 
Acesse imagens aqui (crtl + clique) =>FOTOS FOPPELIN, caso o link não funcione, 
recorra ao blog do FOPPELIN (www.foppelin.wordpress.com) 
 

Truká PE 

Tukano DF; AM 

Tupi Guarani SP 

Tupinikim ES 

Tuxá BA 

Tuxá/Banzaê BA 

Umutina MT 

Waiana AP 

Waiãpi AP 

Wai-Wai RR 

Wajuru RO 

Wapichana RR 

Wassu Cocal AL 

Wekuana RR 

Witota AM 

Xakriabá MG 

Xavante MT 

Xerente TO; PA 

Xetá PR 

Xikrin PA 

Xokleng SC 

Xokó SE 

Xucuru Kariri AL 

Yawalapiti MT 

Zoró RO 

https://foppelin.wordpress.com/#jp-carousel-115

