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EDUCAÇÃO FÍSICA – AULA 13 
 

Unidade Temática: Lutas. 

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

 

Ainda tratando do tema lutas, descobrimos na atividade anterior que os 

indígenas utilizam as lutas como parte de comemorações, rituais ou mesmo 

diversão. Mas agora vamos conhecer uma das lutas de origem africana que, assim 

como as lutas de origem indígena, ajudam a retratar a cultura e a história do Brasil. 

 

Laamb 
 

A luta tradicional do Senegal, também conhecida como “Laamb”, tem séculos de existência 

e é muito popular no país. Assim como no Brasil o futebol é um esporte muito popular, no Senegal 

a luta Laamb é a atividade esportiva preferida do povo, inclusive com arenas para a realização das 

lutas. 

O combate tradicional da luta Laamb é acompanhado por percussionistas e cantores. Os 

lutadores usam amuletos amarrados nos braços, pernas e cintura para proteção contra os maus 

espíritos e as feitiçarias do adversário. Essa característica torna a luta também uma forma de rito 

espiritual. 

Na sua origem, a luta acontecia nos campos de colheita, ao final do dia, para alegrar as 

pessoas e determinar quem era o homem mais forte da aldeia. Atualmente, a luta ainda é praticada 

por homens, mas o Laamb tem se tornando popular entre as mulheres, em especial, na região de 

Casamansa, no Sul do país. 

Existem duas formas de luta Laamb: uma que permite o uso das mãos para atacar, e outra, 

de forma mais acrobática, na qual bater não é permitido. Quando um dos lutadores cai ao chão, ele 

perde e a luta acaba. 
Fonte: adaptado de mundonegro.inf.br/lutas-africanas-o-laamb-de-senegal/ | Acesso em 04/03/2021. 
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Se for possível, acesse o vídeo e visualize a luta Laamb:  

 
Link: https://youtu.be/8Zxv9Wj-LrM 

 

 

1- Segundo o texto, qual é a diferença entre as duas formas de luta Laamb? 

  

  

  

 

 

2- Além de luta, Laamb pode ser considerada também: 

a) (     ) Uma comemoração. 

b) (     ) Uma forma de trabalho. 

c) (     ) Um rito espiritual. 

d) (     ) Uma festa do povo senegalês. 

 

 

3- Há semelhanças entre as lutas Huka-Huka, Idjassú e Laamb? Escreva as semelhanças se 

houver. 

  

  

  

  

  

https://youtu.be/8Zxv9Wj-LrM
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4- Complete as sentenças: 

 

a) Na sua origem, a luta acontecia nos campos de ___________________, ao final do dia, 

para ___________________ as pessoas e determinar quem era o homem mais forte da 

aldeia.  

 

b) Atualmente, a luta ainda é praticada por ___________________, mas o Laamb tem se 

tornando popular entre as _______________________, em especial, na região de 

Casamance, no Sul do país. 

 

c) Os lutadores usam ___________________ amarrados nos braços, pernas e cintura 

para proteção contra os maus espíritos e as feitiçarias ______________________. Essa 

característica torna a luta também uma forma de rito espiritual. 
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