
UFRN NA COPA promoveu CULTURA da PAZ pelo FUTEBOL na 
CIENTEC 2012 

Em parceria com a FUNAI-PB, com o ABC FC  e 

Prefeitura de Goianinha  
 

  

Dia 26 de outubro 16:00 h – Jogo  Seleção UFRN x Etnia POTIGUARA

 

  

Na preliminar de ABC x GOIÁS (Estádio Maria Lamas Farache - Frasqueirão) 

  

Dia 28 de outubro – Jogo 1 08:00 h - Projeto NOVA DESCOBERTA x Palmeira Goianinha (Sub13) 

  

9:30 h – jogo Seleção UFRN x povo AFRICANO 

  
 

Carta aos povos potiguara e africano  
 

Sabe-se que o futebol é um esporte de invasão no setor do adversário tentando 

marcar gols na meta adversária e protegendo sua própria meta. A regra do jogo 

estabelece que todas as condições (equipamentos, uniformes, etc.) devem ser 

similares e cumprir as mesmas características, ou seja, que a cada gol ou tentativa, 

a bola recomece com o adversário para que este tenha oportunidades iguais de 

jogar.  
 



Natal é a única cidade que fundou seus três principais times de futebol no mesmo 

ano, em 1915. As histórias dos seus nomes sugiram como homenagens: ao pacto 

de amizade fraternal e diplomática que visava à cooperação mútua entre os países 

Argentina, Brasil e Chile, surgiu o ABC FC (53 títulos estaduais); a partir de um 

grupo de jovens que, numa homenagem ao continente americano, fez surgir o 

AMÉRICA FC (34 títulos); Por fim, em homenagem ao tradicional bairro de Natal, 

surgiu o ALECRIM FC (7 títulos) outro grupo, entre eles o goleiro natalense João 

Café Filho que se tornou presidente do Brasil entre 1954-55.  
 

Mesmo considerando toda essa história de criação dos times de futebol em Natal 

como homenagens a alianças e amizades fraternais, não podemos esquecer que 

essa cidade também foi formada a partir dos povos indígenas que aqui habitavam e 

dos negros escravos que para aqui foram trazidos.  
 

Antes da chegada dos europeus, a etnia Potiguara habitava desde o Estado do 

Maranhão até o litoral de Pernambuco.  No processo bélico de conquista deste 

litoral lutaram e resistiram, mas as diferenças culturais e tecnológicas  levaram ao 

domínio colonial, sendo os povos Potiguara reduzidos a viver em Missões 

Religiosas. Além dos Potiguara, a família linguística Tarairiú habitava 

tradicionalmente os sertões da Capitania do Rio Grande, sendo composta por várias 

etnias apontadas nos documentos coloniais: Janduí, Ariú, Pega, Canindé, Genipapo, 

Paiacu, Panati, Caratiú e Corema. Estes grupos entraram em contato com os 

colonos portugueses na interiorização causada pela pecuária e foram os 

personagens da Guerra dos Bárbaros, evento no qual defenderam 1688 até 1713 

seu modo de viver e seu território. O processo de conquista colonial dos sertões 

levou à morte, fuga e redução de muitos Tarairiú nas Missões Religiosas onde 

passaram a conviver com os Potiguara. Os descendentes destes povos são os que 

agora reivindicam o auto-reconhecimento como indígenas.  Em 2010, o CENSO do 

IBGE identificou 20.554 da etnia POTIGUARA, oitava entre as 305 existentes. Ao 

todo, foram registrados 896,9 mil indígenas, 36,2% em área urbana e 63,8% na 

área rural.  
 

A população indígena em todo o Nordeste vem lutando pela demarcação, 

homologação e desintrusão de seu território. Sabemos, no entanto, que não basta 

ampliar as áreas indígenas, que ocupam apenas 13,2% do território nacional. Há 

enormes problemas sociais e econômicos vivenciados pelos povos indígenas que 

vão muito além da questão territorial e estão ligadas à saúde, educação, 

segurança, etc.Em relação à população negra, estimativas variadas apontam que o 

Brasil recebeu cerca de 38% de todos os escravos africanos que foram trazidos 

para a América, chegando a citar mais de quatro milhões de pessoas. Segundo uma 

estimativa, de 1501 a 1866, foram embarcados 5.532.118 africanos, dos quais 

4.864.374 chegaram vivos e irresponsavelmente 667.696 pessoas morreram nos 

navios negreiros durante o trajeto África-Brasil. Nosso país foi, de longe, o que 

mais recebeu escravos no mundo. Isto durou até 1888, sendo o Brasil, 

vergonhosamente o último país das Américas a abolir a escravidão.  
 

Como consequência de toda essa situação, até hoje ser negro guarda um estigma 

dificilmente superado. De acordo com o IBGE (2008), quando indagados a dizer de 

forma espontânea a sua cor ou raça, 49% dos entrevistados se disseram brancos, 

21,7% morenos, 13,6% pardos, 7,8% negros, 1,4% pretos (somados 44,5%), 

1,5% amarelos, 0,4% indígenas e 4,6% deram outras respostas.Parte da história 

do nosso país, portanto, tem uma enorme dívida com os povos indígenas e com os 

descendentes do continente africano. O futebol, como pensado nesse evento, pode 

ser veículo para a cultura da paz e reflexão o entre todos que o praticam, torcem 



ou trabalham direta ou indiretamente com o esporte mais praticado e assistido do 

mundo, com mais filiados à FIFA(209) do que a ONU com (193). Quem sabe cada 

vez mais conviveremos com atitudes e demonstrações de um relacionamento 

respeitoso e hospitaleiro entre todos, numa ética da 

corresponsabilidade.  Caboquinho Potiguara e 

universitarios na Baía da Traição. 
 

  

Organização  REITORIA - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - UFRN NA 
COPA 

Apoios RELAÇÕES INTERNACIONAIS - NAÇÃO POTIGUARA - PROJETO NOVA DESCOBERTA - PREFEITURA DE 
GOIANINHA 

DAN - DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA PROFESSORA Rita de Cassia Maria Neves  rcmneves@yahoo.com.br 

HIS - DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA pROFESSORA Fatima Martins Lopes fatimamlopes@uol.com.br 

  

 
 

MINICURSO Propriocepção no Futebol - FISIOTERAPIA 

Clique aqui para saber mais! 

 
 

MINICURSO Hospitalidade e Voluntariado - Reflexões 

MEGAEVENTOS 

Clique aqui para saber mais! 
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