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EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA 13 
 

Unidade Temática: Lutas. 

Objeto de Conhecimento: Lutas do contexto comunitário e regional – indígena e africana. 

 

Na atividade anterior, aprendemos sobre uma dança típica do Centro-Oeste 

brasileiro, a cirandinha. E como a região é muito rica em cultura, hoje iremos falar 

sobre uma luta dos povos indígenas da região Centro-Oeste, em especial, do 

estado do Mato Grosso. 

 

Ritual Kuarup 
 

 
O ritual Kuarup ocorre sempre um ano após a morte dos parentes indígenas na aldeia Ipawu 

Kamaiurá, localizada no Xingu, Mato Grosso. Os troncos de madeira representam cada 

homenageado. Eles são colocados no centro do pátio da aldeia, ornamentados, como ponto 

principal de todo o ritual. Em torno deles, a família faz uma homenagem aos mortos. Passam a noite 

toda acordados, chorando e rezando pelos seus familiares que se foram. E é assim, com rezas e 

muito choro, que se despedem, pela última vez. 

No segundo dia de ritual, acontece a luta indígena Huka-Huka, uma luta entre os guerreiros 

jovens para expressar agilidade e força que não tem atos violentos ou de hostilidade. O objetivo é 

tocar a coxa do adversário ou derrubá-lo segurando a sua perna. Quem conseguir isso primeiro 

ganha. Ao final da luta, os ornamentos colocados nos troncos são retirados e entregues às famílias 

dos mortos homenageados. Em seguida, os troncos são atirados na Lagoa Ipavu, para que a alma 

deles seja liberta. 

O Cacique Aritana Yawalapiti, reconhecido por todos os lutadores como um dos maiores 

guerreiros do Huka Huka, conduziu por anos as apresentações. Hoje, com 65 anos, ele é o 

responsável por ordenar o início delas. 
Fonte: adaptado de funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/4990-kuarup-o-ritual-funebre-que-expressa-a-riqueza-cultural-do-xingu | Acesso em 

04/03/2021 | Imagem: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Festa_do_Kuarup_dan%C3%A7a_em_frente_dos_troncos.jpg 
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Para conhecer sobre a cerimônia Kuarup, se for possível, acesse o vídeo disponível em: 

 
Link: https://youtu.be/N0p69x_BaLA 

 

 

1- O que é o ritual Kuarup?  

  

  

  

  

  

 

 

2- Selecione abaixo o nome do estado onde vivem os índios das tribos que celebram o Kuarup. 

Faça um X na alternativa correta: 

a) (     ) Amazônia 

b) (     ) Acre 

c) (     ) Mato Grosso do Sul 

d) (     ) Mato Grosso 

 

 

3- Selecione, entre as opções a seguir, a posição em que os índios iniciam a luta. 

a) (     ) Agachados, com os braços cruzados. 

b) (     ) Em pé, com um dos joelhos levantados. 

c) (     ) Sentados, com as pernas flexionadas em direção ao corpo. 

d) (     ) Ajoelhados, em frente ao seu oponente. 

  

https://youtu.be/N0p69x_BaLA
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4- Explique com as suas palavras como a luta acontece. 

  

  

  

  

  

 

5- 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. 

 

● Os dois participantes ficam de joelhos, de frente um para o outro, e tentam desestabilizar 

seu oponente, derrubando-o no chão, de preferência de costas. 

 

● Lembre-se que a ideia não é machucar seu oponente. A violência não está presente nas 

lutas indígenas. 

 

 
Orientações aos responsáveis 
 
As lutas, de forma geral, buscam identificar estratégias de imobilizar, desestabilizar, atingir ou 

excluir o adversário com sistemas de ataque e defesa, nas quais há regras que devem ser 

seguidas e não podem ser confundidas com atos de violência. As lutas indígenas, em 

especial, são utilizadas como parte de rituais e celebrações e visam ampliar o conhecimento 

do aluno acerca da cultura brasileira. 

Desta forma, durante a execução da atividade, é importante orientar o aluno com as 

informações acima sobre a diferença entre luta e atos de violência. 

 
 

  


	● Locomotoras: são as habilidades nas quais o corpo é transportado em uma direção vertical ou horizontal de um ponto para outro, como andar, correr, saltar, saltitar.
	● Estabilizadoras: são as habilidades motoras ligadas aos movimentos corporais de domínio do corpo e equilíbrio, como rolar, equilibrar, flexionar e apoiar de forma invertida.
	Cirandinha (ou Sarandi)
	O Centro-Oeste é a região do Brasil onde ficam os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal (Brasília, capital do Brasil), sendo a segunda maior região do Brasil. Por ser uma região tão grande, há diversas manifestaç...
	Na cirandinha, os dançarinos se posicionam em uma formação circular, cada um com o seu par, dando meia-volta, várias vezes, e voltas inteiras, girando em torno do próprio eixo da roda. As trocas de duplas acontecem entre os versos ditos para alguém es...

