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EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Unidade temática: Lutas. 

Objeto de conhecimento: Lutas do contexto comunitário e regional - indígena e africana. 

 

Huka Huka 

 

Desconhecida entre o grande público, uma das artes marciais autenticamente brasileiras de maior 

tradição é o Huka-huka. Este estilo de combate foi criado pelo povo indígena Bakairi e povos do 

Xingu, localizados no Estado do Mato Grosso. O huka-huka é bastante praticado nessa região e 

representa uma das modalidades dos Jogos dos Povos Indígenas. 

 

A luta é praticada com os atletas de joelhos. No ritual, um homem chefe, que é considerado o dono 

da luta, vai até a parte central de uma arena e escolhe os adversários chamando-os pelo nome. 

Então, os lutadores ficam frente a frente, ajoelham-se e giram de forma circular em sentido horário. 

Eles se encaram e começam a luta. O objetivo é levantar o oponente e depois levá-lo ao chão. 

 

Fonte: Outromundo.blogspot.com | Acesso em 17/06/2020. 

 

1- Qual é o nome dos povos indígenas que criaram este estilo de combate?  

  

  

  

  



 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

2- Qual é o objetivo da luta? 

  

  

  

  

 

 

3- Vamos experimentar? Chame um familiar para participar com você. 

 Você precisará delimitar um espaço para a luta, que pode ser um tapete ou um retângulo 

grande no chão, mas atenção ao ambiente: o lugar escolhido deve estar longe de quinas 

e objetos pontiagudos.  

 Cole fita adesiva ou desenhe com giz a delimitação de sua arena. 

 De joelhos, fique um de frente para o outro. Vocês precisam tentar derrubar o seu 

oponente fora da arena (área de delimitação). 

 O ideal é encostar as costas do oponente no chão. 

Se possível, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=6YipiUZz1sA 

    

Fonte: Youtube.com | Acesso em 18/06/2020 

 

 

Você sabia? 

A arte marcial indígena é tão eficiente que, em São Paulo, vem sendo testada na formação de 

Policiais Militares. Outro campo em que o Huka-Huka marca presença é o UFC. Um exemplo é o 

lutador Anderson Silva, peso médio, que foi até o Xingu para aprender com os indígenas que 

originaram a arte marcial.  

 

Fonte: infoescola.com.br | Acesso em 09/07/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=6YipiUZz1sA

