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EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA 12 
 

Unidade Temática: Lutas. 

Objetos de Conhecimento: Lutas do contexto comunitário, matrizes indígena e africana. 

 

Ikindene X Idjassú 
 

 Os povos indígenas da etnia Kalapalo vivem no sul do Parque Indígena do Xingu, no Mato 

Grosso. Conhecem muitos jogos e brincadeiras, tanto individuais quanto coletivos. Algumas 

brincadeiras são disputas sérias e importantes, que podemos chamar de lutas; outras são 

brincadeiras de faz de conta. 

O Ikindene é um jogo muito praticado entre os Kalapalo, desenvolvendo força, coragem, 

resistência e concentração. Durante a cerimônia do Kwarup, que reúne pessoas de diferentes 

aldeias, apenas os homens podem lutar. Esse tipo de luta, ou arte marcial, é disputado no pátio 

central da aldeia entre dois jogadores. Os lutadores se enfeitam com pinturas corporais, cintos, 

tornozeleiras, colares de caramujos e feixes de lã nos braços e joelhos. O objetivo do Ikindene é 

derrubar o oponente no chão, mas um simples toque de mão na perna do adversário acaba com a 

luta, em que o vencedor é aquele que consegue tocar a perna do adversário ou que consegue 

derrubá-lo. 
Idjassú é um estilo de luta tradicional brasileira dos indígenas Karajá, do Tocantins, na qual 

os atletas iniciam a luta em pé, se agarrando pela cintura, até que um consiga derrubar o outro ao 

chão. O atleta vencedor abre os braços e dança em volta do oponente, cantando e imitando uma 

ave.  
 Não existe juiz tradicional para essa modalidade e sim um observador/orientador indígena 

que é chamado de dono da luta. Apesar de ser considerada uma luta, a Idjassú não é uma 

competição e sim uma demonstração de força e respeito pelos guerreiros das tribos. Ao final, todos 

comemoram. 
Fonte: https://mirim.org/pt-br/como-vivem/brincadeiras | Adaptado de prontopraguerra.com.br/2011/08/luta-corporal-

indigena_21.html e educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=218  

Acesso em 04/03/2021 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Karaj%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tocantins
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Se for possível, acesse o vídeo Luta Corporal, do povo Karajá (entre 4 min 48 seg e 6 min), 

disponível em:  

 
Link: https://youtu.be/h0kGNScHbq4 

 

 

1- Segundo o texto, o que diferencia a luta Ikindene da luta Idjassú? 

  

  

  

  

 

 

2- Qual é o nome dado ao observador/orientador da luta Idjassú? 

a) (     ) Dono do mundo. 

b) (     ) Chefe da Luta. 

c) (     ) Dono da Luta. 

d) (     ) Chefe de tudo. 

 

 

3- Em quais estados brasileiros as lutas Ikindene e Idjassú acontecem respectivamente? 

a) (     ) Pernambuco e Alagoas. 

b) (     ) Mato Grosso do Sul e Tocantins. 

c) (     ) Mato Grosso e Pernambuco. 

d) (     ) Mato Grosso e Tocantins. 

  

https://youtu.be/h0kGNScHbq4
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4- Vamos experimentar uma adaptação da luta indígena Idjassú? Convide um familiar para 

brincar com você e observe atentamente as regras a seguir. 

a) Você vai precisar de 2 pequenos pedaços de pano, que podem ser pequenas toalhas 

ou camisetas. Coloque-as na cintura, deixando uma ponta para fora de sua calça ou 

shorts. É importante que o pedaço de pano fique solto em sua roupa, pois, durante a 

brincadeira, o seu oponente tentará tirá-la de você. 

b) Faça uma marcação no chão, delimitando o espaço para a brincadeira. 

c) A brincadeira consiste em tentar tirar o pedaço de pano da cintura do seu oponente, 

enquanto o seu oponente tentará fazer o mesmo com você. Treinaremos o ataque ao 

oponente ao mesmo tempo em que trabalhamos a defesa. 
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