
 

 

 

RESUMO DO PROJETO 
 

Nome do Projeto: FILHOS DA TERRA: Núcleos de Iniciação Esportiva, Paradesportiva, Lazer e 
Inclusão Social em Aldeias Indígenas Pataxó do Sul da Bahia. 
 
Instrumento Jurídico: Termo de Fomento nº 50/2017, de 01/12/2017, firmado entre o Instituto 
Mãe Terra e a SUDESB, originário do Chamamento Público nº 04/2017. 
 
Local: Escola Indígena Pataxó de Aldeia Velha – Porto Seguro/BA 
 
Período de realização: 01/12/2017 a 31/12/2018 
 
Horário de realização: Matutino (07h00min às 10h50min) e Vespertino (13h30min às 17h20min) 
 
Nº de Participantes: 200 (duzentas) crianças e adolescentes e suas famílias 
 
Faixa-etária dos Participantes: 07 a 17 anos 
 
Modalidades esportivas: futebol de campo e atletismo associado a modalidades tradicionais 
Pataxó – arco e flecha, luta corporal, lança, corrida de tacape etc. 
 
Organização das Turmas: 08 (oito) turmas, cada uma delas com 25 alunos, totalizando 200 
participantes por núcleo/escola, sendo ofertadas: 100 vagas (50 matutino e 50 vespertino) para 
futebol de campo e 100 vagas (50 matutino e 50 vespertino) para atletismo associado a 
modalidades tradicionais Pataxó (arco e flecha, luta corporal, lança, corrida de tacape etc.) 
 
Eventos: 03 festivais sócio-recreativos: 01 evento de lançamento do Projeto, 01 evento de 
socialização de resultados à comunidade e familiares e 01 evento de culminância do projeto, 
denominado de “Intercâmbio Cultura e Esporte”. 
 
Objetivo Geral: atendimento de 200 (duzentas) crianças e adolescentes da Aldeia Indígena 
Pataxó Aldeia Velha, Arraial D’Ajuda, Porto Seguro, Costa do Descobrimento - Bahia, através do 
desenvolvimento das seguintes modalidades desportivas coletivas: futebol de campo e atletismo 
associado a modalidades tradicionais Pataxó – arco e flecha, luta corporal, lança, corrida de 
tacape, dentre outras, visando o desenvolvimento integral, a melhoria da qualidade de vida, a 
convivência familiar e comunitária e a valorização da cultura e da vida da população-alvo. 
 
Resultados Esperados: Com o núcleo de iniciação esportiva a ser implantado pelo Projeto Filhos 
da Terra, espera-se contribuir para que a criança/adolescente indígena se reconheça e se assuma 
como sujeito de direitos, a exemplo do direito à educação, à saúde, ao esporte e lazer, à 
convivência familiar e comunitária, dentre outros; que se desenvolva física, mental, moral, espiritual 
e social, em condições de liberdade e dignidade e; que toda a família, escola, comunidade e atores 
da rede de proteção despertem para o cuidado que devem ter com crianças/adolescentes que 
estão expostas a riscos sociais e/ou vivenciam situações de violação de direitos (trabalho infantil, 
abuso sexual, violência doméstica etc.). 
 
Instituto Mãe Terra 
Rua 07 de Setembro, nº 20, Centro - Porto Seguro - Bahia - CEP 45.810-000. 
Telefones: +55 73 3268-5447 / 9997-5447 
E-mail: diretoria@maeterra.org.br / calitta.felberg@hotmail.com  
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