
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Jogos dos Povos Indígenas é um evento multe 

esportivo, criado em 16 de outubro de 1996 

através de uma iniciativa indígena brasileira, do 

Comitê Intertribal - Memória e Ciência Indígena 

(ITC), com o apoio do Ministério do Esporte do 

Brasil. Sendo um dos maiores encontros 

esportivos culturais de indígenas da América. O 

primeiro foi realizado em Goiânia, capital do 

estado de Goiás, que contou com mais de 400 

atletas das 25 etnias participando do evento. 

O líder indígena Marcos Terena, fundador do ITC, foi o responsável pela 

organização desportiva, cultural, espiritual e a articulação com os povos 

indígenas. Junto com Carlos Terena, organizador executivo e um dos 

idealizadores dos Jogos. No total já reuniram mais de 150 povos indígenas 

brasileiros, tais como Xavante, Bororo, Pareci, Guarani. Inclusive houve 

delegações estrangeiras indígenas vindas do Canadá e da Guiana Francesa.  

Os Jogos dos Povos Indígenas são considerados um dos maiores encontros 

esportivos culturais e tradicionais de indígenas da América. Com o objetivo 

central de promover o esporte sócio educacional como identidade das culturas 

autóctones, voltado à promoção da cidadania indígena, à integração e aos 

valores originais. 

A competiçã o reú ne 16 modãlidãdes como: Arremesso de lãnçã, ãrco e flechã, 

cãbo de gúerrã, nãtãçã o, corridã de torã, ãrremesso de lãnçã, cãnoãgem, 

Xikúnãhity, Ronkrã , Ako , Lútãs corporãis, Zãrãbãtãnã entre oútros. As dispútãs 
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estã o divididãs entre Jogos de Integrãçã o, qúe são esportes trãdicionãis 

prãticãdos pelã mãioriã dos povos indígenas brãsileiros. 

As contribuições qúe os índios derãm pãrã ã educação física correspondem ã  

prã ticã de ãtividãdes qúe pãrã eles erãm pãrã sobrevive nciã, sã o exemplos: ã 

nãtãçã o e o lãnçãmento de ãrco e flechã. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PESQUISA 

01. Escolha uma das modalidades dos Jogos Indígenas 
e realize uma pesquisa bibliográfica sobre ela. 
 

02. O Povo Pankararé participou dos Jogos Indígenas 
realizado em Porto Seguro em 2004. Pesquise na 
comunidade quem foram os representantes do povo e 
em quais modalidades participaram. 

 



 
 
 
 
 

Analise as modalidades dos Jogos Indígenas citadas no texto, 
escolha entre elas aquela que você mais gostou e produza um 
texto argumentativo de no mínimo 20 linhas. 
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Hora da Produção! 


