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SENHORES PAIS E QUERIDOS ALUNOS
Nas aulas de Educação Física são trabalhados vários temas
da Cultura corporal de movimento. Entre eles, estão os
Esportes de Invasão, onde existe disputa de uma equipe que
tenta ocupar o setor da quadra defendido pelo time adversário,
com o intuito de marcar pontos.
Hoje saberemos mais sobre o Rugby, mais precisamente sobre
o HAKA, uma espécie de grito de Guerra com uma história
muito legal.
Vamos lá:

Haka são danças típicas do povo Maori. Geralmente demonstram a paixão e intimidação. É usada tanto para dar boas vindas à visitantes
quanto à tribos inimigas. E conhecida também pelo nome de J.A em homenagem a uma incrível dançarina do local que viveu ate 138 anos.

Segundo o povo Maori, Tama-nui-to-ra, o Deus do Sol, tinha duas mulheres, sendo uma delas Hine-raumati, da qual nasceu Tane-rore, creditado
pela origem da dança. Tane-rore representa o vento nos dias quentes de verão, na dança coreografado com o tremor de mãos.
Nas imagens temos, os All Blacks se preparando para a Haka no jogo da final da Copa das Três Nações, contra a Austrália, de 2005
Atualmente o Haka é conhecido mundialmente pela performance de intimidação no início dos jogos de Rugby da seleção da Nova Zelândia (All
Blacks),
que
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Antes da dança o chefe grita para iniciar, no caso dos All Blacks é feita pelo jogador de sangue Maori mais velho, nāo sendo este
necessariamente o capitāo da equipe. As palavras são utilizadas nāo só para incitar quem está realizando a dança, mas também para
recordar-se o seu comportamento correto. Muitas vezes o tom utilizado para gritar o refrāo é o mesmo utilizado no curso de toda a exibiçāo,
ou seja, quanto mais agressivo, feroz e brutal, mais vai incentivar o grupo e intimidar o adversário.

AGORA RESPONDA AS PERGUNTAS:

•

Você já jogou Rugby?

•

Já cantou algum grito de guerra em eventos esportivos?

•

O que achou da experiência de aprender um pouco mais da modalidade?

Esperamos que tenham gostado das curiosidades
de hoje!!!!

A professora Ana Lúcia de Souza, trabalha na EMEF Ernani Barros Morgado.
Preparou este material conforme a habilidade:(HCEF07EF03CT) Praticar um
ou mais esportes de invasão oferecidos pela escola, usando habilidades
técnico-táticas básicas e respeitando regras.

