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Mais de 99% do período vivido pelo homem foi caracterizado por uma vida 

de caça e coleta (DeVore & Konner, 1970). Acredita-se que, em função das pressões 

ambientais  associadas  a  esse  modo  de  vida  foram  adquiridas  muitas  das 

características  humanas.  Etólogos  e  Psicólogos  Evolucionistas  (Bjorklund  1997; 

Bjorklund & Pellegrini, 2000; DeVore & Konner, 1970; Eibl-Eibesfeldt, 1989; Geary 

& Bjorklund, 2000; Pellegrini & Smith, 1998) acreditam que os padrões humanos de 

agressão,  afeto,  reação ao estresse,  estrutura familiar  e  vida em grupo evoluíram 

adquiridos  num  contexto  de  caça  e  de  coleta.  O  que  antes  era  um  estilo  de 

subsistência universal, hoje está restrito a grupos isolados como os !Kung, Pigmeus e 

Hadza na África, aborígines na Austrália e alguns grupos indígenas na América do 

Sul  (Leakey,  1981).  Para  a  Etologia,  o  comportamento  não  deve  ser  analisado 

somente  em  relação  às  características  ambientais  atuais,  mas  deve-se  levar  em 

consideração  a  função  adaptativa  dos  comportamentos;  e  para  isso  é  importante 

estudar o modo de vida em ambiente natural. 

Carvalho  (1998)  afirma  que  o  ambiente  natural  do  homem,  no  sentido 

etológico, é aquele no qual a maior parte da evolução humana ocorreu, definindo as 

características básicas da espécie. E o modo de vida nesse ambiente caracterizou-se 

por ser de caça e de coleta.

É  por  essa  razão  que  comportamentos  sociais  de  caçadores-coletores  têm 

despertado o interesse de diversos pesquisadores, que nos seus estudos focalizaram o 

comportamento infantil  (ex.  DeVore & Konner;  1970;  Draper  & Cashdan,  1988; 

Draper, 1976), o cuidado materno (ex. Hewlett e colaboradores, 1998; Konner, 1977) 

e o modo de vida como um todo (ex. Shostak, 1981; Eibl-Eibesfeldt, 1989; Leakey, 

1981).  A maioria dos estudos sobre caçadores-coletores refere-se aos !Kung ou !

Kung San, que vivem próximos à fronteira de Botsuwana e Namíbia, ao norte do 

deserto do Kalahari (África do Sul). Leakey (1981) refere-se aos !Kung como um 

2



Pexe oxemoarai

dos povos San.  Além dele,  há outros na  mesma região tais  como os  G/wi,  !Ko, 

Nharo, Heillom, G/Ana, que são povos semelhantes, mas que apresentam pequenas 

variações no seu modo de vida em função das particularidades  do ambiente  que 

habitam. Através desses estudos, pode-se fazer uma inferência sobre a forma de vida 

que se levava no passado, quando praticamente todas as sociedades humanas viviam 

da caça e da coleta. Entretanto, há uma dificuldade apontada por DeVore e Konner 

(1970)  nesse  tipo  de  estudo.  Eles  lembram,  com razão,  que  caçadores-coletores 

existentes hoje em dia vivem em áreas marginais ou delimitadas, como uma reserva, 

ou seja, o seu ambiente já não é o Ambiente de Adaptação Evolucionária (AAE). 

Quando as reservas não são destinadas a preservar uma comunidade como a 

indígena,  mas têm o objetivo principal de proteger somente a fauna local,  pouca 

atenção é dada aos impactos que a criação de uma reserva terá na vida dos nativos. 

Alguns povos dessas regiões são transferidos ou lhes são impostas restrições sem que 

haja ações compensatórias por parte do governo, que usa como justificativa para essa 

transferência o argumento de que eles irão contribuir para a extinção das espécies 

existentes. Entretanto, os exemplos que se têm demonstram que as comunidades que 

sempre viveram em “ambiente selvagem”, como por exemplo os Maasai (povo que 

vive do pastoreio no Quênia e na Tanzânia), conseguem manter-se conservando o 

ambiente. Eles acabam por desenvolver formas de obter o seu sustento sem agredir 

irreversivelmente o ambiente, garantindo a sua sobrevivência. No caso dos Maasai, a 

migração sazonal, em função da atividade de pastoreio, favorece a conservação e a 

recuperação da fauna e flora, além de permitir a exploração máxima do ecossistema 

(Deihl, 1985).

O  mesmo é  observado  nas  migrações  sazonais  dos  Nuer,  povo  nilota  da 

África  Oriental  que  vive  em  savanas  planas  e  áreas  pantanosas.  Essa  região  é 

desfavorável tanto para a vida humana como para outros animais, pois permanece a 

maior parte do tempo seca ou transforma-se em pântanos. Eles vivem do pastoreio de 

gado e  da horticultura,  mais da criação do que do plantio,  obedecendo,  de certa 

maneira,  as  limitações do solo.  Os Nuer levam o seu rebanho para regiões mais 

elevadas  quando há  inundações  nas  terras  baixas.  Um movimento  oposto  ocorre 

quando falta água e pasto no solo elevado. Sua constante mudança de ambiente é 

ocasionada também pela necessidade de complementar sua dieta de leite e carne com 

cereais  e  peixe.  O sorgo é  cultivado em áreas ligeiramente elevadas,  enquanto o 
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peixe só pode ser obtido em regiões mais distantes destas (Evans-Pritchard, 2002). 

Tanto os Nuer como os Maasai são exemplos de povos pastores que adaptaram suas 

atividades às condições ambientais, sem que houvesse tentativa de alterações radicais 

do meio para viver. E como seria a vida de um caçador-coletor? Antes, é importante 

esclarecer o que se entende por caçador-coletor.

Lee e DeVore (1968), em um simpósio sobre o homem caçador (Man the 

hunter),  apresentaram  as  dificuldades  atuais  em  definir  um  grupo  como  sendo 

caçador-coletor.  Uma  definição  evolucionária  ideal  implicaria  na  eliminação  da 

maioria das sociedades atuais consideradas como tal, senão de todas, pois segundo 

esta proposta, fariam parte do grupo somente aqueles que não conhecessem o metal, 

armas de fogo, animais domésticos, como o cachorro, e que não tivessem contato 

com culturas não caçadoras. Excluir o estudo de sociedades “impuras” seria perder a 

chance de adquirir  uma compreensão significativa de seu modo de adaptação,  da 

estrutura  do  grupo,  do  controle  social  e  dos  padrões  de  povoação.  Assim,  os 

participantes  do  simpósio  citado  concordaram  em  considerar  como  caçadores-

coletores  os  bosquímanos,  os  esquimós  e  vários  grupos  indígenas  do  mundo, 

inclusive da Amazônia.

Este trabalho apresenta dados da literatura sobre os caçadores-coletores do 

deserto do Kalahari como os !Kung e de vários povos indígenas de diferentes regiões 

do  Brasil  que  serão  comparados  aos  índios  Parakanã.  Os  grupos  indígenas  mais 

citados estão localizados na Figura 1.1.

Uma das características que diferencia as sociedades de caçadores-coletores 

das demais é o nomadismo, principalmente porque este modo de vida influencia a 

organização social do bando. Esses grupos não têm instituições formalizadas que se 

diferenciem  por  tarefas  especializadas  como  políticas  ou  econômicas.  A  família 

desempenha  todos  os  papéis  e  as  subdivisões  ocorrem  dentro  do  próprio  grupo 

familiar de acordo com o sexo e a idade (Service, 1971). 
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FIGURA  1.1  –  Distribuição  geográfica  dos  principais  grupos  indígenas 

brasileiros mencionados no presente trabalho. 
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Talvez a característica mais marcante, ou que deva ser mais destacada, não 

seja o modo de vida exclusivamente de caça e de coleta, mas a autonomia desses 

grupos. Povos como os !Kung e alguns índios são capazes de viver com os recursos 

retirados da terra onde vivem, sem necessitar de auxílio externo. Os grupos têm um 

tamanho  ideal  que  possibilita  a  subsistência  e  mantêm  a  harmonia  entre  seus 

membros. Nessas sociedades, as interações têm uma dinâmica peculiar na maneira de 

cuidar das crianças, na divisão de tarefas e no ingresso na vida adulta (Ribeiro, com. 

pessoal;  Gosso et  al.,  no prelo).  Assim, estudos de outros povos auto-suficientes, 

mesmo que  não exclusivamente caçadores-coletores,  também são importantes,  na 

medida em que podem nos dar uma pista do nosso passado ancestral e, ainda, porque 

é possível que atualmente não exista mais nenhum povo vivendo exclusivamente da 

caça e da coleta.  

Estima-se  que  os  bandos  de  caçadores-coletores  fossem  compostos  de 

aproximadamente  30  indivíduos,  entre  crianças  e  adultos,  pois  este  número, 

aparentemente, é o mais adequado para manter a subsistência de um grupo que vive 

exclusivamente  da caça e  da coleta  (Draper,  1976;  Leakey,  1981).  O número de 

indivíduos no grupo tende a aumentar à medida que a agricultura também passa a ser 

usada, permitindo garantir a subsistência de um grupo maior (Leakey, 1981). Isto 

pode ser exemplificado pelos índios Parakanã, que provavelmente consegue manter 

um grupo em torno de 100 indivíduos por aldeia, por ter a atividade agrícola como 

complemento da caça e da coleta.

Embora haja consenso com relação ao número de indivíduos no grupo, há 

variações sazonais na composição do bando. Durante a estação úmida de verão os !

Kung vivem em grupos pequenos, em torno de seis famílias que podem ser ligadas 

por laços consangüíneos ou de casamento.  Eles mantêm intensas relações sociais 

com  grupos  vizinhos  através  da  troca  de  presentes.  Os  !Kung  constroem 

acampamentos  temporários  entre  as  nogueiras  mongongos  e  mudam  para  novos 

abrigos em poucas semanas. Essa mobilidade do grupo ocorre como uma tentativa de 

diminuir o percurso diário para coletar alimentos, pois quanto mais tempo o grupo 

permanecer estável, maiores serão as distâncias a serem percorridas. Quando chega o 

período seco de inverno, vários grupos encontram-se em torno dos pontos de água 

permanente. Nessa época, o grupo chega a cem ou mais indivíduos; é uma fase muito 
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importante  do  ponto  de  vista  da  vida  social  dos  !Kung,  pois  nesta  oportunidade 

ocorrem os matrimônios,  festejos,  trocas de presentes e realização de rituais.  Por 

outro  lado,  a  grande  concentração  de  indivíduos  em  um  mesmo  local  provoca 

também mais conflitos, que são resolvidos através da cisão do grupo, quando chega o 

verão  e,  nesta  separação,  nem sempre  os  membros  dos  pequenos  grupos  são  os 

mesmos do verão anterior (Leakey, 1981).

Os G/wi  San,  que  vivem em local  mais  árido do  que os  !Kung,  também 

costumam viver em pequenos grupos durante cerca de 10 meses ao ano, consumindo 

apenas  suco  de  melão  e  tubérculos.  Quando  ocorrem  as  chuvas  de  verão,  eles 

também se reúnem em grupos maiores e fazem suas trocas (Leakey, 1981).

No Brasil, os índios Xikrin (Cohn, 2002) e Parakanã (Fausto, 2001), ambos 

do  estado  do  Pará,  ilustram  também  uma  história  de  cisão.  Nestes  dois  casos, 

entretanto,  houve  conflitos  e  desentendimentos  que  ocasionaram  a  separação  de 

ambos os grupos. Cada grupo indígena dividiu-se em dois. Atualmente, os Xikrin 

formam  dois  subgrupos  com  duas  aldeias  cada,  enquanto  os  Parakanã  orientais 

distribuem-se  em quatro aldeias  e  os  ocidentais  em duas.  Embora os  índios,  em 

ambos os casos, sejam capazes de reconhecer seus parentes, suas relações não são 

mutuamente amistosas.

A constante  cisão e fusão são características comuns de povos caçadores-

coletores.  Embora  uma reunião  com mais  de  cem pessoas  possa  trazer  algumas 

desvantagens,  como  a  necessidade  de  percorrer  distâncias  maiores  para  coletar 

alimentos  e  a  ocorrência  de  conflitos  potenciais,  as  vantagens  dessas  interações 

sociais devem exceder esses custos.

Quando  os  grupos  são  pequenos,  os  acampamentos  são  suficientemente 

isolados e não permitem visitas casuais de bandos vizinhos. Os bosquímanos não se 

preocupam em manter  limpa a  área em torno das casas,  não havendo uma clara 

distinção entre a vegetação e o aldeamento, o que também pode dificultar o encontro 

dos bandos. Em geral, as cabanas são construídas com o fundo voltado para a mata e 

a entrada, para o centro, o qual se constitui em área comum, da mesma forma como 

os índios Parakanã o fazem. Não há barreiras físicas entre as casas e todos, adultos e 

crianças, têm acesso livre a qualquer lugar do acampamento. O único local restrito é 

a  cabana.  Os adultos  não costumam entrar  na casa  alheia,  embora  as  crianças  o 

façam.  Não há  também área  exclusiva  para  crianças  brincarem ou local  em que 
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somente os adultos possam permanecer, nem restrições às crianças com relação ao 

acesso às ferramentas dos adultos (Draper, 1976).

As crianças acima de 10 anos exploram as áreas próximas ao acampamento 

sem se afastarem demais, enquanto as menores ficam limitadas à área central. Draper 

(1976), através de suas observações, constatou que em 176 sessões de observação 

que fez através do método  scan,  nenhuma criança !Kung estava sob a supervisão 

explícita de um adulto. Somente em cinco sessões a criança estava completamente 

sozinha,  longe  de  qualquer  outra  pessoa.  Os  adultos,  quando  presentes,  não 

costumam interferir nas atividades das crianças.

Assim como a maioria dos grupos indígenas (Chaves, 2000; Maybury-Lewis, 

1990; Nunes, 1999; Pereira, 1997), os !Kung não costumam dar ordens às crianças. 

Ninguém indica que é hora de dormir, por exemplo. À noite, as crianças ficam em 

volta dos adultos até que se sintam cansadas e durmam. Mesmo os jovens de 10 a 15 

anos  não  têm obrigações  para  com a  comunidade  e  os  meninos  só  começam a 

acompanhar os pais em caçadas, quando já são adolescentes (Truswell & Hansen, 

1976). Os autores não se referem às atividades das meninas.

Quanto à  fertilidade,  Silberbauer  (1981)  afirma que entre  os  G/wi poucas 

mulheres têm mais do que quatro filhos durante todo o seu período fértil, o qual se 

encerra  por  volta  dos  36  anos.  Contrariamente,  Dunn  (1968)  afirma  que  nas 

sociedades  de  caçadores-coletores  há  uma  alta  taxa  de  nascimentos,  mas  a 

expectativa de vida é baixa, para ambos os sexos, principalmente para as mulheres, 

quando comparada a sociedades modernas industrializadas. As mulheres caçadoras-

coletoras provavelmente passam por maiores desgastes físicos em função de muitos 

partos e trabalho mais árduo. 

Não há registros de doenças cardiovasculares, porque provavelmente eles não 

alcançam uma  idade  mais  avançada,  quando  esse  tipo  de  doença  se  torna  mais 

comum. A mortalidade por desnutrição é rara nesses grupos, pois a dieta costuma ser 

balanceada  com elementos  nutricionais  que  satisfazem o  mínimo  requerido  pelo 

organismo, mesmo em regiões mais áridas (Dunn, 1968). 

Aparentemente, a vida no deserto do Kalahari pode parecer dotada de poucos 

e  insuficientes recursos para sobrevivência  de um grupo de pessoas,  mas Leakey 

(1981) relata uma elevada freqüência de pegadas de diversos animais como o javali 

africano,  antílope,  girafa,  veado-do-cabo,  zebra  e  impala.  Além disso,  os  !Kung 
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reconhecem e classificam mais de 200 espécies de plantas, cuja maioria é comestível 

(Leakey, 1981; Shostak, 1981; Yellen & Lee, 1976). Da mesma forma, os índios 

Urubus da floresta Amazônica (Ribeiro, 1974) e Xavante do Mato Grosso (Carrara, 

2002) não só conhecem uma infinidade de espécies de plantas, que usam das mais 

variadas  formas,  como  também  sabem  identificar  a  fauna  local,  conhecendo  os 

hábitos  de  cada  espécie.  Para  as  populações  que  dependem  exclusivamente  dos 

recursos  naturais  disponíveis  no  ambiente  em  que  vivem,  ter  um  conhecimento 

detalhado desses recursos é essencial para a sua sobrevivência. 

Truswell e Hansen (1976) realizaram uma investigação a respeito da saúde 

dos !Kung e relatam que eles são magros. Há uma discreta subnutrição, mas não há 

evidências  de  má  nutrição  e  nem de  ingestão  de  bebidas  alcoólicas.  Os  autores 

notaram  que  muitos  apresentam  lordose,  tuberculose,  febre  reumática,  doenças 

venéreas em adultos jovens, malária, conjuntivite, tracoma, catarata em idosos, entre 

outras  enfermidades.  As  doenças,  bem como os  infanticídios,  exercem um certo 

controle populacional. Lee e De Vore (1968) afirmam que o infanticídio de gêmeos e 

o controle da natalidade através de um longo período de amamentação ainda são 

práticas comuns entre caçadores-coletores atuais.

Birdsell  (1968),  analisando a  razão de homens e  mulheres  dos  aborígines 

australianos, observou que, na idade adulta há proporcionalmente um número maior 

de  homens do que  de mulheres  (cerca de 150 homens para 100 mulheres).  Esta 

discrepância  é  atribuída  à  prática  sistemática  de  infanticídio  de  bebês  do  sexo 

feminino. Essa mesma preferência por bebês do sexo masculino foi observada entre 

os esquimós. No entanto, entre os !Kung, o autor afirma que não há preferência por 

qualquer um dos sexos. Birdsell atribui a prática do infanticídio à necessidade dos 

caçadores-coletores de manter um maior espaçamento entre os filhos para aumentar 

as chances de sobrevivência do bebê. Embora essa prática seja comum em diferentes 

povos caçadores-coletores,  a  preferência  por  crianças  de  um sexo ou  outro pode 

variar. O autor não apresenta nenhuma explicação para a prática do infanticídio em 

bebês do sexo feminino. 

A grande preferência por meninos e a desvalorização de meninas ocorrem em 

comunidades de ideologias patriarcais. Não há retorno dos recursos gastos na criação 

de uma menina, porque com o casamento, ela passa a pertencer à outra família e, em 

algumas  culturas,  o  pai  paga  também  um  dote.  Enquanto  isso,  os  meninos 
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contribuem com a força de trabalho para a sua própria família (Hrdy, 2001). Hrdy 

(1994) afirma que os principais motivos que levam os pais a cometer infanticídio são 

o controle do número de filhos e a manipulação do espaçamento entre os filhos para 

garantir um melhor investimento parental.

No caso de comunidades nômades de caçadores-coletores, as mulheres teriam 

dificuldade para transportar e cuidar de mais de um bebê por vez. Esta seria uma das 

razões que levaria à prática de infanticídio de gêmeos, quando o espaçamento de 

nascimento  fosse  curto  demais  ou  no  nascimento  de  crianças  com  deficiências 

físicas. 

Konner (1972/1981) afirma que em sociedades de caçadores-coletores como 

os Zhun/twa (ou !Kung), o infanticídio costuma ocorrer quando: a) um bebê nasce 

cedo  demais,  depois  de  um  irmão  (desde  que  o  irmão  esteja  vivo);  b)  nascem 

gêmeos, preserva-se apenas um dos bebês; c) nascem deficientes físicos, bebês com 

atrofia de membros e/ou outras partes do corpo; e d) ocorrem de partos difíceis, 

como os pélvicos. Em todos os casos relatados, a criança é morta logo após o seu 

nascimento. No caso de partos pélvicos, os Zhun/twa justificam seu procedimento 

dizendo que as pessoas não gostariam das crianças porque elas vieram ao mundo ao 

contrário.  Sabe-se  que  os  partos  pélvicos  estão  associados  a  desvios  do  padrão 

normal na intensidade de certos reflexos da perna durante os primeiros dias de vida, 

além da possibilidade de fraturas na coxa, fígado, costelas, bem como lesão cerebral 

grave (Konner, 1972/1981).

Entre os índios Tenetehara (PA/MA), os gêmeos também são mortos logo 

após o seu nascimento. Em geral, as genitoras ficam envergonhadas e há uma forte 

reprovação moral manifestada pelo grupo, porque eles acreditam que o nascimento 

de gêmeos ocorre  quando a mulher copula com  Zurupari,  o demônio da floresta 

(Leopoldi, 1973).

Há também registros de que os índios Amundava (RO) e Urueu-wau-wau 

(RO) praticam infanticídio quando as mães não têm marido, quando os filhos são 

deficientes e no caso de nascimento de gêmeos. Geralmente, a própria mãe mata o 

seu filho logo após  o nascimento ou abandonando-o.  Caso ela  não o faça,  outra 

mulher assume o seu papel na execução (Simonian, 2001). Lévi-Strauss (1957) relata 

que  tanto  o  aborto  como  o  infanticídio  eram  práticas  comuns  entre  os  índios 

Guaicuru.
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Blurton Jones (1986) e Leakey (1981) calcularam o trabalho que a mãe !

Kung teria  e o peso que precisaria carregar,  caso o espaçamento de nascimentos 

fosse pequeno. Os autores chegaram à conclusão de que o intervalo de quatro anos, 

amplamente  descrito  na  literatura  de  caçadores-coletores  (e.x.  Leakey,  1981; 

Silberbauer, 1981; Truswell & Hansen, 1976), seria o ideal, pois se a quantidade de 

trabalho  feminino  fosse  uma  constante  ao  longo  de  sua  vida,  as  chances  de 

sobrevivência  do  bebê  seriam menores  em espaçamentos  abaixo  de  quatro  anos. 

Como, então, uma mulher !Kung poderia manter esse espaçamento? Roulin (2003) 

explica  que  uma  constante  estimulação  dos  mamilos  através  da  amamentação 

influencia  diretamente  o  sistema  endócrino  da  mãe,  aumentando  os  níveis  de 

prolactina  a  ponto  de  inibir  a  ovulação.  Como  as  mulheres  caçadoras-coletoras 

carregam seus bebês e amamentam conforme a demanda, essa  técnica seria eficiente 

nessa população. 

Outros  estudos  (Mace,  2000;  Pennington,  1992)  indicam  que  os  !Kung 

mantinham um intervalo de quatro anos em conseqüência de doenças sexualmente 

transmissíveis que foram adquiridas com o contato com os Herero que viviam nas 

proximidades. Quando estas doenças foram tratadas, o espaçamento diminuiu para 

dois  anos  a  dois  anos  e  meio.  Truswell  e  Hansen  (1976)  encontraram entre  os 

jovens !Kung uma alta incidência de sífilis e gonorréia, sendo esta última uma das 

principais causas da infertilidade.

No caso dos índios Parakanã, talvez o espaçamento tenha ficado menor desde 

a implantação do Programa Parakanã (PROPKN) que oferece assistência aos índios. 

O  Programa  procurou  investir  na  área  de  saúde  para  diminuir  a  mortalidade  e 

aumentar a população indígena, que havia sofrido uma baixa considerável em função 

do contato com os toria1. Além disso, não há registros de doenças venéreas entre eles 

atualmente. Na época do contato, alguns contraíram sífilis, mas já foram tratados. O 

auxílio  dado pelo  PROPKN na  área  de  produção também deve  ter  melhorado  a 

qualidade  nutricional  dos  índios  e,  conseqüentemente,  a  resistência  às  doenças. 

Rogers  (1997)  e  Lunn  e  colaboradores  (1984)  afirmam que  melhores  condições 

nutricionais podem favorecer um menor espaçamento de nascimento.

1 Denominação Parakanã para todo aquele que não é índio, em oposição à autodenominação deles de 
awaete (gente de verdade).
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1.1) Caçadores-coletores: uma sociedade cooperativa

A  grande  maioria  dos  caçadores-coletores  tem  uma  divisão  sexual  do 

trabalho. As mulheres são responsáveis pela coleta de frutos e sementes, enquanto os 

homens saem para caçar (Leakey, 1981; McCreedy, 1994; Service, 1971; Shostak, 

1981). Essa divisão de tarefas permite que a mulher possa levar seus filhos durante a 

coleta,  fato que não seria possível caso ela fosse responsável pela caça.  Há uma 

incompatibilidade  entre  cuidar  de  crianças  pequenas  e  caçadas.  Além  do 

inconveniente  de  carregar  crianças,  necessidade  de  agilidade  e  silêncio,  longas 

distâncias precisam ser percorridas para caçar. Desta forma, a coleta caracteriza-se 

como uma atividade mais social, visto que várias mulheres podem levar seus filhos, 

enquanto  a  caça  é  mais  solitária,  envolvendo  comumente  duplas  de  homens  e, 

algumas vezes,  um adolescente aprendiz (Leakey, 1981).  Em algumas sociedades 

como os pigmeus Bianka que vivem na África Central,  as mulheres podem vir a 

auxiliar os homens na captura de animais, embora sua principal tarefa seja a coleta. 

A participação feminina ocorre quando a caça envolve o uso de redes. Nesses casos, 

as mulheres permanecem de guarda nas proximidades da rede, prontas para capturar 

a presa, enquanto os homens encurralam os animais. Durante a espera, muitas vezes, 

as mulheres exploram o ambiente em volta do local de caça para coletas futuras de 

alimento (McCreedy, 1994). 

Há casos  como dos  índios  Guayaki  em que  os  homens  caçam e  também 

coletam,  enquanto  as  mulheres  transportam  os  bens  familiares,  fabricam  cestos, 

potes, cordas para arcos, cozinham e cuidam das crianças. Na região onde vivem, 

quase não há o que coletar e os poucos produtos coletados necessitam de operações 

difíceis  como  localização  de  colméias,  derrubada  de  árvores  e  extração  do  mel 

(Clastres, 2003).

Nem todas as caçadas são bem sucedidas. Por essa razão, considera-se que o 

mais conveniente é usar a denominação coletores-caçadores (ex. DeVore & Konner, 

1970; Shostak, 1981), pois as mulheres, coletoras, contribuem com a maior parte do 

total de alimentos consumidos (cerca de 60% a 80% da dieta). Com sua coleta diária, 

as  mulheres  são  capazes  de  conseguir  alimento  para  sua  família  por  três  dias, 

enquanto os homens, quando abatem um animal de grande porte, podem conseguir o 

suficiente para alimentar o grupo por várias semanas. No entanto, é comum que eles 

1



Pexe oxemoarai

voltem sem ter conseguido nenhum animal (Leakey, 1981). Calculando-se o tempo 

gasto por ambos e sua respectiva produção, talvez as mulheres gastem menos tempo 

que os homens para conseguir os alimentos com certa freqüência, mas pela relativa 

escassez  de  carne,  em comparação  com vegetais,  o  status  de  um caçador  fosse 

melhor do que o de uma coletora. Entretanto, o trabalho feminino é muito importante 

para a  manutenção do grupo,  já  que  a  maior  parte  do alimento é  coletada pelas 

mulheres.

Shostak  (1981)  considera  que,  embora  haja  um  poder  equilibrado  entre 

homens e mulheres das sociedades de caçadores-coletores, os homens acabam tendo 

alguma vantagem. A maioria dos homens deseja ter um casamento poligínico e, em 

geral,  5% dos  homens  são  casados  com mais  de  uma  mulher.  É  comum que  a 

primeira esposa fique furiosa quando o marido sugere um novo casamento.  Se a 

segunda esposa for a irmã da primeira, há maiores chances de um bom convívio entre 

os três. Os casamentos poligínicos proporcionam algumas vantagens para o homem, 

tais como uma outra parceira sexual, maior probabilidade de sucesso reprodutivo e 

mais uma coletora de alimento para a sua família. Por outro lado, esse tipo de união é 

mais difícil de ser administrado, pois requer um equilíbrio na atenção dada a ambas 

as  mulheres  para  não  provocar  ciúmes,  além da  necessidade  de  conseguir  mais 

recursos  materiais.  A  divisão  igualitária  da  caça,  não  só  entre  as  esposas,  mas 

também entre os familiares delas, também deve ser considerada para manutenção da 

harmonia familiar.

A carne costuma ser muito apreciada pelos caçadores-coletores e sua divisão 

é obrigatória. Assim que um animal é abatido, inicia-se o processo de partilha da 

carne  crua.  O  caçador  realiza  a  divisão  e  a  partilha  obedecendo  as  linhas  de 

parentesco,  alianças  e  obrigações  (Leakey,  1981).  Compartilhar  a  carne  ajuda  a 

manter um baixo nível de hostilidade e estresse com relação aos recursos alimentares 

(Marshall, 1976). Compartilhar é um ato extremamente importante nas sociedades de 

caçadores-coletores  e  é  um comportamento  ensinado  desde  muito  cedo  (Leakey, 

1981; Service, 1971). 

Service  (1971)  afirma  que  as  trocas  realizadas  não  são  negociadas  ou 

barganhadas.  Baseiam-se  na  reciprocidade  que  pode  assumir  duas  formas:  (1) 

generalizada,  que  supõe  que  as  retribuições  se  equilibrarão  a  longo  prazo  e  (2) 

equilibrada, que implica em uma troca direta imediata e explícita de bens ou atos que 
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deve  ser  satisfatória  para  ambas  as  partes.  Quanto  mais  estreita  a  relação,  mais 

generalizada  será  a  reciprocidade.  A  tendência  ao  equilíbrio  imediato  surgirá  à 

medida que a distância entre as pessoas for aumentando. Somente entre estranhos ou 

inimigos, ocorre a reciprocidade negativa, que envolve roubo ou a posse de bens pelo 

emprego da força. Nas sociedades de caçadores-coletores,  não há agradecimentos 

quando  se  recebe  um  pedaço  de  carne,  porque  isto  não  é  um  presente,  é  uma 

obrigação.  Agradecer  significa  enaltecer  o  ato  de  dar,  fazendo  com  que  este 

comportamento passe a ter uma dimensão mais importante, destacando o indivíduo 

que dá como sendo generoso. No entanto, dentro de uma comunidade estreitamente 

ligada por laços de parentesco, a partilha “é uma expectativa de ordem moral e uma 

norma de etiqueta, assim como um princípio básico do sistema de valores” (Service, 

1971; p. 30).

Mauss  (1974)  relata  a  explicação  dada  por  um  maori,  nativo  da  Nova 

Zelândia,  sobre  as  trocas.  Cada  bem  material  tem  um  espírito  que  continua 

pertencendo ao seu primeiro dono, mesmo no caso do objeto ser repassado a outros 

indivíduos. Quando algo (taonga) é dado a uma pessoa e esta o dá para uma terceira, 

esta última precisa dar algo em troca para a segunda. O objeto dado em troca (hau) é 

o espírito do primeiro objeto (taonga), que não pode ficar com a segunda pessoa, já 

que ele pertence ao dono original e deve ser devolvido a ele.

Na  Melanésia  a  troca  é  obrigatória.  Eles  usam  o  termo  “potlatch”,  que 

significa distribuição de propriedade, mas seu sentido vai além disso. Eventos como 

nascimentos, matrimônios, iniciações, mortes, entre outros, são todos pretextos para 

o potlatch. Em geral, o clã devedor deve dar um potlatch mais considerável do que 

aquele que recebeu. Assim, um bem recebido deve ser sempre retribuído, pois, caso 

não o seja, o chefe do clã devedor perde não só seu status – nome, direitos civis, 

políticos e religiosos –, mas também seus bens materiais (Mauss, 2001).

Esse sistema de troca contém uma obrigatoriedade de pagamento que, entre 

os índios Parakanã, talvez seja mais comumente observado nas suas relações com os 

toria,  pois  sempre que os índios  trazem algum objeto,  pedem algo em troca aos 

funcionários  do  PROPKN.  Entre  eles,  o  que  é  mais  aparente  é  a  relação  de 

reciprocidade  generalizada  descrita  por  Service  (1971).  De  qualquer  maneira,  as 

trocas produzem um sentimento amistoso (Mauss, 1974) e podem ter a função de 

diminuir os conflitos entre e intragrupos. 
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Geralmente essas populações procuram solucionar os problemas antes que 

eles se tornem uma ameaça à harmonia do grupo. Bonta (1997) e Leakey (1981) 

destacam  que  nessas  sociedades  há  maior  ênfase  na  cooperação  do  que  na 

competição.

Embora  o  sistema  de  valores  não  seja  capaz  de  inibir  completamente  os 

conflitos, ele consegue manter a situação dentro de limites seguros. Isso é possível 

através de diferentes estratégias: diminuição do número de situações que poderiam 

gerar conflitos e através da expulsão do transgressor ainda durante a fase inicial do 

problema (Silberbauer, 1981) e cisão do grupo (Leakey, 1981). 

Bonta (1997) cita os !Kung e os G/wi entre 25 populações consideradas mais 

pacíficas ou não-violentas. A maioria dessas comunidades relaciona a competição 

com a  agressão,  demonstrando  nas  suas  práticas  culturais  uma  clara  oposição  a 

ambas. Um estudo realizado por Bay-Hinitz, Peterson e Quilitch (1994) demonstrou 

que crianças que brincam de jogos cooperativos apresentam menor agressividade e 

maior cooperação, enquanto aquelas que brincam de jogos competitivos tornam-se 

mais  agressivas  e  menos  cooperativas.  Ehrenfels  (1952,  citado  por  Bonta,  1997) 

afirma  que  nessas  comunidades  estão  praticamente  ausentes  brincadeiras  de 

perseguir, fugir e esconder, que podem conter elementos associados à competição. 

Um  outro  fator  que  pode  influenciar  a  ausência  de  competição  entre  as 

crianças é o reduzido número de parceiros de mesma idade. Em bandos de 30 a 40 

pessoas, há em média 12  indivíduos abaixo de 14 anos. A heterogeneidade do grupo 

impede a competição (Draper, 1976).

Draper (1976) descreveu crianças !Kung brincando de  zeni,  que será mais 

bem descrita na página 35. Esta é uma brincadeira praticada igualmente por meninas 

e meninos, mas cada jogador brinca em paralelo. A autora ressalta que cada jogador 

parece estar aperfeiçoando sua própria técnica, mas não demonstra estar tentando 

fazer melhor que os demais. Draper nunca observou uma criança contando quantas 

vezes cada jogador conseguiu arremessar o zeni sem deixá-lo cair. Os participantes 

pareciam entrar sucessivamente na brincadeira pelo próprio prazer da atividade e 

também para melhorar seu desempenho, sem fins competitivos.

Por outro lado, Eibl-Eibesfeldt (1974) afirma que os caçadores-coletores são 

competitivos e também agressivos. O autor cita vários exemplos de comportamentos 

agressivos nas interações adulto-adulto (ex: brigas entre homens em decorrência de 
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ciúme  ou  adultério  e  insultos  que  acabam  em  mortes),  adulto-criança  (quando 

repreendidas pelos adultos, as crianças manifestam-se jogando violentamente objetos 

como paus, areia e potes no chão) e criança-criança (ex: ações como empurrar, bater, 

puxar,  jogar  objetos,  motivados  por  ciúmes  entre  irmãos).  Mesmo  assim,  Eibl-

Eibesfeldt  conclui  que  os  bosquímanos  moldam  as  pessoas  segundo  um  ideal 

pacífico e, embora exista agressão, não há um predomínio dela sobre outras formas 

de  interação.  Eles  sabem  lidar  com  os  comportamentos  agressivos  de  maneira 

eficiente.

1.2) Os pequenos caçadores-coletores

Os bebês !Kung são carregados desde os seus primeiros dias de vida em uma 

espécie de tipóia, junto ao corpo da mãe. O bebê fica em posição vertical e mantém 

contato físico constante com a mãe. Nessa posição, fica livre para movimentar seus 

membros, a cabeça e se acomodar aos movimentos da mãe. A micção ou defecação 

no  corpo  da  mãe  ou  nas  suas  roupas  durante  os  primeiros  meses  é  encarada 

normalmente,  e  ela  não  reage  ou  apenas  move,  ou  limpa  a  criança  (DeVore  & 

Konner,  1970).  Wagler  e  Galvão  (1961)  relatam  que  as  índias  Tenetehara 

carregavam seus bebês numa faixa que pendia de um ombro e passava sob o braço 

oposto.  Diferentes  documentos dos padres jesuítas também relatam que as índias 

brasileiras carregavam seus bebês para todo lugar em uma tipóia, “escanchados nos 

quadris, e não lhes davam nenhum gênero de castigo” (Cardim, 1625, p.91 citado por 

Chaves, 2000).

Nunes (1999) enfatiza que a princípio pode parecer que não são impostos 

limites às crianças indígenas, mas eles existem e as crianças aprendem a identificá-

los,  vivenciando-os por todos os lados e em todos os sentidos.  Elas obtêm pleno 

conhecimento da sociedade em que vivem e dos indivíduos com os quais interagem.

Os  bebês  das  comunidades  baseadas  em  cooperação  são  amamentados 

conforme a demanda, e suas necessidades são satisfeitas imediatamente. Costumam 

ser acalentados pelos pais, irmãos mais velhos e outros membros da comunidade. No 

entanto,  quando eles chegam aos dois  ou três anos,  há uma abrupta mudança de 

status, em parte ocasionada pelo nascimento de um irmão. Nessa nova fase, a criança 
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deixa de ser tão notada e passa a ser um membro insignificante da comunidade. Em 

algumas sociedades, os adultos e as crianças mais velhas ignoram a criança pequena. 

Esta reage com acessos de raiva e mau humor que, em geral, são ignorados pelos 

mais velhos. Assim, rapidamente ela aprende que ninguém é especial, superior ou 

exerce domínio sobre os demais (Bonta, 1997). Entre os Parakanã, uma criança que 

faz birra pode ficar chorando durante  vários  minutos sem que nenhum adulto  se 

importe com ela.

Mesmo nos casos em que uma pessoa externa ao grupo, como um professor, 

tenta motivar os alunos através da introdução de métodos competitivos, as crianças 

não correspondem, porque elas entendem que a sua alegria é a alegria do grupo. O 

grupo é mais importante que o indivíduo, e os mais velhos mais importantes que os 

jovens (Bonta, 1997). 

Entre os G/wi, os bens são usados pelo grupo e não há um dono exclusivo. As 

pessoas  podem  ganhar  prestígio  através  de  suas  habilidades.  Embora  existam 

oportunidades  de adquirir  prestígio no grupo,  as  pessoas  não são comparadas  ou 

classificadas a partir dele (Bonta, 1997; Silberbauer, 1981).

Os jogos dos Mehinaku (MT), assim como a sociedade Mehinaku, não são 

competitivos.  Embora  a  habilidade  envolvida  seja  importante,  não  se  identifica 

claramente um vencedor. É mais importante que a criança demonstre sua habilidade 

do que triunfe sobre um adversário (Gregor, 1982).

Em relação à infância !Kung, Konner (1977) salienta três características: a 

relação mãe-filho é próxima e de longa duração; esta relação ocorre em um contexto 

social denso, em que há contato com outros adultos; aos poucos, a criança passa a 

interagir mais com companheiros de idades variadas, pois a probabilidade de existir 

grupos de mesma idade é pequena. 

A  constante  convivência  de  crianças  de  diferentes  idades  costuma 

proporcionar  maiores  oportunidades  de  interações  diversificadas,  entre  elas  o 

cuidado das crianças menores pelas maiores, chamado maternagem por Carvalho e 

Beraldo (1989). Maternagem é a “presença precoce da capacidade de reconhecer e  

assumir a perspectiva do outro, e de reagir empaticamente” (Carvalho & Beraldo, 

1989; p. 59), ou seja, é o comportamento de cuidar do outro, que geralmente ocorre 

quando uma criança  mais  velha  interage  com uma mais  nova.  A maternagem é 

comum entre as meninas !Kung (Draper & Cashdan, 1988), samoanas (Mead, 1949), 
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Kpelle  da  Libéria  (Lancy,  1996)  e  A’uwe-Xavante  (Nunes,  1999).  Nessas 

comunidades, os adultos estão tão ocupados com as tarefas de subsistência que não 

têm tempo para ensinar as crianças.  Estas simplesmente imitam os pais e,  assim, 

aprendem as principais tarefas de seu grupo sócio-cultural (Lancy, 1996). Os Maias 

também acreditam que  as  crianças  aprendem melhor  observando  umas  às  outras 

(Gaskins,  2000).  A maternagem foi  constatada  inclusive  em sociedades  que  não 

solicitam a ajuda das crianças para tal tarefa. 

A falta de oportunidade de interação com não-coetâneos pode trazer certas 

desvantagens,  na  medida  em que  não  favorece  a  aquisição  de  certas  habilidades 

sociais  importantes  na  vida  adulta.  Um  ambiente  que  desfavorece  a  prática  da 

“maternagem” pode estar contribuindo para a formação de adolescentes e adultos 

sem  habilidades  adequadas,  não  só  para  o  cuidado  infantil,  mas  também  para 

interagir  com seus  companheiros.  Este  treino  não  está  ocorrendo gradativamente 

como era comum nas sociedades de caçadores-coletores, onde desde cedo as crianças 

começavam a cuidar de seus irmãos menores. 

Segundo Konner (1977), grupos formados por não-coetâneos permitem que 

crianças  mais  velhas  assumam  funções  dos  pais  no  cuidado  dos  mais  novos, 

dispensando a vigilância dos adultos já a partir dos três ou quatro anos. A relação que 

a  criança  maior  estabelece  com  a  menor  provavelmente  é  diferente  da  relação 

estabelecida  pelos  pais;  talvez  a  maior,  mesmo durante  os  cuidados,  seja  menos 

tolerante e mais desafiadora.  Essas diferenças podem possibilitar  um aprendizado 

mais enriquecedor. 

Cuidar  de  crianças  menores  e  realizar  outras  atividades  domésticas  é 

considerado  trabalho  por  Larson  e  Verma  (1999),  que  enfatizam a  diferença  de 

gênero  no  engajamento  nesta  atividade.  As  meninas,  independentemente  da 

complexidade  da  sociedade,  costumam  se  engajar  mais  cedo  nas  atividades 

domésticas do que os meninos, principalmente porque, em geral, elas casam mais 

jovens (Larson & Verma, 1999). A diferença de idade entre um casal !Kung chega a 

ser  de  10  anos  ou  mais.  Enquanto  as  meninas  casavam com 10 ou  12  anos,  os 

meninos só casavam aos 20 ou 30 anos, quando já eram capazes de sustentar uma 

família através da caça (Shostak, 1981). A proporção de tempo gasto em trabalho 

pelas meninas é maior quanto mais simples for a sociedade (Larson & Verma, 1999).

Blurton Jones, Hawkes e Draper (1994) compararam crianças Hadza e !Kung 
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e  constataram que  as  crianças  do  segundo  grupo  forrageavam menos  que  as  do 

primeiro e, por conseguinte, trabalhavam menos. Draper e Cashdan (1988) apontam 

duas razões que justificam a falta de participação das crianças !Kung na coleta de 

alimentos: 1) o trabalho podia ser realizado muito mais eficientemente por adultos e 

2) as distâncias percorridas eram grandes e, em geral, longe de qualquer reservatório 

de  água.  Por  outro  lado,  a  região  habitada  pelos  Hadza  possibilitava  maior 

mobilidade e tinha mais fontes de água, seja através de reservatórios naturais, ou de 

árvores de baobás (Blurton Jones et al., 1994). Esta diferença pode explicar o maior 

engajamento das crianças Hadza no auxílio dos adultos e menor trabalho por parte 

das crianças !Kung.

Embora haja uma significativa diferença entre crianças !Kung e Hadza na 

participação no trabalho, o mesmo não ocorreu nas atividades lúdicas. A freqüência 

de brincadeiras sociais como brincadeiras turbulentas, faz-de-conta e alguns jogos de 

regras foi a mesma nos dois grupos. Ou seja, o engajamento no trabalho diferiu em 

função do ambiente físico, mas a brincadeira social estava igualmente presente nos 

Hadza e nos !Kung. Embora as crianças Hadza passassem mais tempo forrageando, 

não  deixavam de  brincar  para  trabalhar  (Blurton  Jones  et  al.,  1994).  Os  autores 

afirmam que elas brincavam enquanto forrageavam. É estranho que o tempo gasto 

em brincadeira seja semelhante entre os grupos quando há diferenças significativas 

na atividade de trabalho. Talvez os autores tenham usado categorias sobrepostas de 

trabalho e brincadeira, classificando uma mesma atividade nessas duas categorias. 

Uma outra possibilidade, é que a diferença entre a freqüência de atividades lúdica e 

trabalho tenha sido manifestada em outro tipo de brincadeira.

Em  geral,  nas  sociedades  em  que  adultos  e  crianças  vivem  juntos  sem 

restrições,  as  crianças  aprendem  brincando  o  trabalho  dos  adultos.  Os  meninos 

imitam os homens e as meninas, as mulheres e, assim, pouco a pouco a brincadeira 

transforma-se  em  trabalho.  Essa  evolução  natural  das  atividades  infantis  em 

atividades de adultos é observada entre os índios Tapirapé (Baldus, 1937), Guayaki 

(Clastres,  2003),  Tenetehara  (Wagley  &  Galvão,  1961),  A’uwe-Xavante  (Nunes, 

1999;  2002),  Yanomami  (Eibl-Eibesfeldt,  1989)  e  em  crianças  de  pequenas 

comunidades africanas (Leakock, 1978). 

Nem sempre  ocorre  o  mesmo nas  sociedades  urbanas  atuais.  Neste  caso, 

muitas crianças não vêem o trabalho dos adultos de sua casa e, muitas vezes, o único 

1



Pexe oxemoarai

exemplo que têm é o de uma figura feminina que realiza as atividades domésticas. 

Crianças que vivem nesses ambientes passam a ter um contato significativo com o 

mundo  através  da  televisão  e  imitam  em  suas  brincadeiras  os  heróis  e  seres 

fantásticos que nela aparecem (Morais & Carvalho, 1994; Gosso, Morais & Otta, 

2002). 

1.3) A brincadeira

Autores como Bruner (1978), Smith (1982, 1988) e Sutton-Smith (1967) dão 

grande importância à brincadeira, atribuindo-lhe a função de prática e aprendizagem 

de certas habilidades, valores e comportamentos importantes na vida adulta, prática 

das convenções da sociedade em que a criança está inserida, contribuindo para o 

desenvolvimento cognitivo do indivíduo. Nesta perspectiva, o estudo da brincadeira 

é importante, não só para compreender as interações infantis, mas também como uma 

estratégia  de  investigação  do  comportamento  dos  adultos  da  sociedade,  pois 

comumente o acesso à criança é mais fácil do que o acesso ao comportamento dos 

adultos  em ambiente  natural.  De  Waal  (1990)  afirma  que  é  muito  mais  simples 

observar as crianças do que os adultos, porque elas apresentam menor probabilidade 

de alteração de comportamentos em função da presença de observadores.

Estudos comparativos indicam que os jogos estão relacionados de maneira 

funcional à cultura na qual estão inseridos. Jogos que exigem habilidade física são 

mais freqüentes em culturas onde a atividade de subsistência envolve uso de lança ou 

flecha; jogos de azar ocorrem em culturas onde há punição aos empreendimentos 

pessoais e uma ênfase na religião, ou influência de crenças divinas na tomada de 

decisão;  jogos  estratégicos  ocorrem em culturas  que  enfatizam a  obediência  e  a 

diplomacia como um requisito necessário nas relações intergrupais (Sutton-Smith, 

1967). 

No Brasil, a Profa. Dra. Ana Maria Almeida Carvalho, do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia Experimental da Universidade de São Paulo, foi uma das 

pioneiras  no  estudo  do  brincar  com  um  enfoque  etológico.  Atualmente,  ela 

desenvolve um projeto apoiado pelo CNPq chamado “Cultura da Brincadeira”. O 

principal  produto  desse  projeto  foi  o  livro  “Brincadeira  e  cultura:  viajando  pelo 
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Brasil que brinca”, em dois volumes, publicado pela Casa do Psicólogo em maio de 

2003, que reúne pesquisas realizadas em diversos estados do Brasil. 

O  livro  reúne  descrições  de  variações  da  pira  (brincadeira  de  pega-pega) 

realizadas na periferia de Belém (PA); brincadeiras de crianças negras e índias à 

margem do rio São Francisco (SE); de moradores da favela do subúrbio de Salvador 

(BA); de crianças de uma região praiana de Ubatuba (SP); de meninos e meninas que 

vivem ou trabalham nas ruas de Porto Alegre (RS); e de crianças Parakanã (PA). 

Além disso,  há um trabalho  baseado em entrevistas  com crianças  de  São Paulo, 

capital, para investigar diferenças de gênero, nível sócio-econômico e mudanças nas 

brincadeiras  conforme  o  desenvolvimento  da  criança.  Há  também  descrições  de 

brincadeiras de papagaio (pipa) nas ruas de Belém (PA), brinquedos de miriti (PA), 

bonecos de Olinda (PE), brincadeira de casinha e brincadeiras através do tempo. 

Outros trabalhos sobre brincadeira vêm sendo realizados no Departamento de 

Psicologia  Experimental  da  Universidade  de  São Paulo  como parte  do  grupo de 

pesquisa “Evolução e Comportamento” do CNPq, coordenado pelas professoras Drª. 

Emma  Otta  e  Drª.  Vera  Sílvia  Raad  Bussab,  que  conta  com  a  participação  do 

professor Dr. Fernando Leite Ribeiro e de professores de outras unidades – Prof. Dr. 

Renato da Silva Queiroz da FFLCH-USP e da Profª. Drª. Maria Margarida Pereira 

Rodrigues  da  UFES  –,  alunos  de  iniciação  científica,  mestrado  e  doutorado.  A 

maioria dos temas enfoca diferentes aspectos da relação criança-criança. Em geral a 

coleta  de dados é  realizada durante  períodos  de recreação livre  em creches,  pré-

escolas da grande São Paulo ou de municípios próximos.  A Drª.  Maria  Salum e 

Morais, do Instituto de Saúde, realizou rico trabalho sobre o faz-de-conta no final da 

década  de  70  e  retomou  o  tema  no  seu  doutorado,  comparando  a  brincadeira 

simbólica  de  cinco  comunidades  brasileiras  –  crianças  Parakanã,  Ubatubanas, 

Paulistanas de nível sócio-econômico baixo, misto e alto – com dados mais recentes. 

Além  de  desenvolverem  seus  próprios  projetos  de  pesquisa,  os  pós-

graduandos  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Psicologia  Experimental  da 

Universidade  de  São  Paulo  participam de  um Programa  de  Aperfeiçoamento  de 

Ensino  (PAE),  supervisionando  projetos  de  pesquisa  de  alunos  do  curso  de 

graduação em Psicologia. Um dos grupos orientados por mim, realizou uma pesquisa 

sobre agressividade em pré-escolares, interessando-se em continuar esse projeto no 

semestre seguinte, investigando desta vez as brincadeiras de faz-de-conta em função 
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da classe sócio-econômica. Dois dos alunos continuaram o trabalho com bolsas de 

iniciação científica do CNPq. Assim, a cada ano, o grupo de pesquisa ganha mais 

força com a participação de maior número de pessoas, apresentando também maior 

leque  de  temas  de  investigação.  Egressos  do  Programa  de  Pós-Graduação  em 

Psicologia  Experimental  da  USP  atuam  em  outras  universidades,  realizando 

trabalhos variados sobre o brincar.

Na Universidade Federal do Pará, dois professores do curso de Pós-graduação 

em Psicologia, egressos do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental 

da  USP  (Drª.  Celina  Maria  Colino  Magalhães  e  Dr.  Fernando  Augusto  Ramos 

Pontes),  desenvolvem uma linha de pesquisa sobre brincadeiras infantis.  Um dos 

projetos tem como objetivo principal a criação e a manutenção de uma brinquedoteca 

numa escola municipal, localizada na Ilha de Caratateua, município de Belém - PA. 

Este projeto conta com o apoio da prefeitura e também do CNPq, com a participação 

de  bolsistas  de  graduação  e  alunos  da  pós-graduação.  Essa  escola  tem algumas 

peculiaridades que a  diferenciam das demais escolas do município,  pois  além de 

atender somente crianças de baixa renda, residentes na Ilha de Caratateua, é toda 

arborizada  com  vegetação  nativa  da  região  amazônica,  tais  como  açaizeiros, 

jaqueiras, cajazeiros, etc. As salas têm formato octogonal e encontram-se espalhadas 

pela  área  do  terreno,  e  cada  sala  possui  quatro  portas  que  permanecem abertas 

durante as aulas. As crianças costumam permanecer em sala mesmo com todas as 

portas abertas.

Um outro projeto apoiado pelo CNPq, também desenvolvido pelos referidos 

professores na mesma escola acima citada, trata das brincadeiras com brinquedos de 

miriti. O miriti é um material leve, extraído do tronco de uma palmeira comumente 

encontrada na região Amazônica. O brinquedo fabricado com esse material é muito 

popular,  principalmente  durante  os  dias  de  festa  do  Círio  de  Nossa  Senhora  de 

Nazaré, no mês de outubro. São brinquedos de fabricação manual, feitos por pessoas 

simples do interior do estado, que retratam o cotidiano da vida regional. Entre os 

mais tradicionais, encontram-se barcos, canoas, coretos e cobras. Mas, atualmente, 

há também bonecos feitos de miriti e vestidos com tecidos coloridos e baratos, que 

representam personagens os quais se tornaram populares no País, como o Tiririca e a 

Carla Perez.

Em outra  região,  no  estado  de  Sergipe,  pode-se  destacar  os  trabalhos  de 
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Bichara  (1999),  inicialmente  na  Universidade  Federal  de  Sergipe  e  hoje  na 

Universidade Federal da Bahia, com duas comunidades bastante peculiares: os índios 

Xocó e os negros do Mocambo, ambos residentes no município de Porto da Folha. 

Esse trabalho, que focaliza as brincadeiras de faz-de-conta das crianças dessas duas 

comunidades, demonstra que as crianças de ambas as comunidades reproduzem o 

modo de vida de seus pais, ou seja, um modo de vida típico da região rural. Isso 

provavelmente é resultante do fato de ambos os grupos exibirem características da 

comunidade rural da região, conservando pouco de seus traços originais. Os índios 

Xocó não só apresentam um modo de vida semelhante à população rural da região, 

como  sua  aparência  também  sofreu  alterações  com  o  entrelaçamento  de  outras 

culturas.  Os  negros  do  Mocambo,  por  sua  vez,  são  vizinhos  dos  índios  Xocó  e 

revelam, inclusive, laços de parentesco e cooperação econômica com eles.

Pontes  e  Galvão  (1997),  da  Universidade  Federal  do Pará,  realizaram um 

trabalho sobre as regras no jogo de peteca (bola de gude) no Norte do Brasil. As 

observações eram feitas numa rua com grupos de crianças que se formavam pouco 

antes do início do jogo. Três grupos foram observados e cada um realizou várias 

partidas. É interessante notar a idade das crianças que compunham os grupos. Um 

deles era composto por cinco crianças com idades variadas de cinco a nove anos; o 

segundo grupo, de duas crianças, uma de oito e outra de nove anos; e somente o 

terceiro grupo tinha duas crianças de mesma idade,  onze anos.  O participante de 

menor idade foi o que mais cometeu erros em relação às regras do jogo, mas havia 

correção por parte dos participantes mais velhos, que tinham maior habilidade no uso 

das regras do jogo, o que pode ser interpretado como treino para ensinar regras aos 

não-coetâneos, uma habilidade fundamental na vida adulta. É importante lembrar que 

as regras desse jogo são bastante complexas.

Piaget  (1977/1932),  observando  o  jogo  de  bola  de  gude,  identificou  os 

seguintes  estágios  no  que  se  refere  à  prática  de  regras:  1)  motor  individual, 

observado em crianças de até dois anos que manipulam individualmente as bolinhas, 

sem nenhuma regra, 2) egocêntrico, observado em crianças de dois a cinco anos que 

recebem  exemplos  de  regras,  mas  continuam  a  jogar  individualmente,  sem  se 

preocupar com os parceiros, 3) cooperação nascente, observado em crianças de sete 

ou oito anos, quando cada jogador procura vencer seus parceiros com controle mútuo 

de respeito às regras – na prática, existe acordo entre os participantes durante o jogo, 
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mas,  quando  indagados  particularmente,  as  regras  ainda  são  muito  incipientes  e 

contraditórias –, 4)  codificação das regras, observado em crianças a partir de onze 

ou  doze  anos,  quando  as  regras  são  regulamentadas  e  conhecidas  por  todos  os 

membros  do jogo.  Portanto,  as  observações  de  Pontes  e  Galvão  (1997)  estão de 

acordo com as fases do desenvolvimento cognitivo, com relação ao cumprimento de 

regras no jogo, identificadas por Piaget (1977/1932).

Numa  realidade  em  que  a  maioria  dos  estudos  sobre  Psicologia  do 

Desenvolvimento é baseada em crianças urbanas dos Estados Unidos e da Inglaterra, 

pesquisas  regionais  devem ser  destacadas.  Os  trabalhos  citados  são  importantes, 

teórico e metodologicamente, pelo seu papel no desenvolvimento de uma Psicologia 

comprometida com a realidade brasileira, focalizando diferentes grupos culturais e 

valorizando peculiaridades regionais e históricas. A brincadeira funciona como uma 

janela  privilegiada  de  acesso  à  complexidade  de  diferentes  subgrupos  culturais. 

Nessa perspectiva, estudamos nesta tese a brincadeira das crianças Parakanã. 

1.4) Brincadeiras de outros povos

A brincadeira não tem sido um tema privilegiado por estudos antropológicos, 

embora  este  comportamento  tenha  sido  observado  em todas  as  culturas  (Nunes, 

1999; Cohn, 2000). Nesses estudos, as referências ao lúdico aparecem em segundo 

plano,  em relação  a  outros  temas.  Se  de  um  lado  temos  psicólogos  e  etólogos 

privilegiando a brincadeira de crianças urbanas, de outro, temos antropólogos que 

não tratam especificamente do tema, embora tenham acesso a  comunidades mais 

afastadas. Nunes (2002) chama a atenção para esta lacuna na antropologia e organiza 

o livro intitulado “Crianças indígenas: ensaios antropológicos”, juntamente com as 

profas. Aracy Lopes da Silva e Ana Vera Macedo. 

Smith e Pellegrini (no prelo) também reconhecem que as crianças urbanas de 

grandes centros são privilegiadas nos estudos sobre a brincadeira e é a partir desse 

reconhecimento que surgiu um convite para participar de seu livro, escrevendo um 

capítulo com uma revisão sobre as brincadeiras de caçadores-coletores tradicionais 

(!Kung e !Ko) e de vários grupos indígenas brasileiros,  como os Xikrin,  A’uwe-
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Xavante, Xocó, Guayaki, Kaingáng, Mehináku, Tukano, Canela e Parakanã (Gosso 

et al, no prelo).

Realizamos  um  levantamento  das  brincadeiras  registradas  entre  povos 

caçadores-coletores  conhecidos  e  alguns  grupos  indígenas,  predominantemente 

brasileiros (Gosso et al., no prelo). A partir das descrições encontradas, a maioria 

deles de antropólogos, classificamos as brincadeiras segundo categorização de Parker 

(1984) em: 1) Exercício – atividades com movimentos amplos, tais como: correr, 

pular, subir; 2) Exercício com objetos – movimentos amplos com o uso de objetos, 

como: andar sobre pernas-de-pau, arremessar petecas no ar; 3) Movimentos finos 

com objetos – arco e flecha, rodar pião; 4) Construção – atividade em que um ou 

mais elementos são combinados para formar um novo objeto, como modelagem em 

areia ou argila, fazer cestos; 5) Contingência social – brincadeiras com esquemas de 

revezamento social, aparentemente motivadas e reforçadas pelo prazer associado à 

capacidade  de  produzir  respostas  contingentes  nos  outros  e  de  responder 

contingentemente  aos  outros,  tais  como:  esconde-esconde,  imitar  gestos  ou 

verbalizações,  fazer  cócegas;  6)  Brincadeira  turbulenta  –  brincadeiras  de 

contingência  social  com atividade  física  vigorosa  e  contato  físico  intenso,  como 

perseguição, luta e fuga, em que a expressão facial sinaliza a natureza lúdica das 

ações;  7)  Brincadeira  simbólica  –  uso  de  objetos/pessoas  reais  ou  criação  de 

objetos/pessoas  imaginários,  atribuindo-lhes  uma  propriedade  diferente  da  usual, 

como usar um graveto como se fosse uma canoa, tratar um companheiro como se 

fosse seu filho e representação de cenas imaginárias; 8) Jogos de regras – jogos com 

regras explícitas, como os de bola. 

Nos  próximos  itens,  apresentaremos  as  brincadeiras  de  diferentes  povos 

descritas  por  Gosso e  colaboradores (no prelo),  segundo a categorização descrita 

acima, e também incluímos as observações qualitativas das brincadeiras das crianças 

Parakanã. 
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1.4.1) Brincadeiras de exercício

Nunes  (1999)  relata  que  as  crianças  A’uwe-Xavante  (MT),  da  aldeia 

Namunkurá, transformam o simples caminhar de um lado a outro em brincadeira. 

Elas andam em um pé só, andam de costas e de lado, de olhos fechados ou olhando 

para cima, dão passos grandes ou pequenos, andam mais depressa ou devagar.  É 

comum também vê-las  correndo  pela  aldeia,  não  porque  estão  com pressa,  mas 

porque  o corpo parece pedir  movimento.  Giram sobre si  mesmas com os braços 

abertos,  tentam  avançar  alguns  passos  até  caírem  completamente  tontas.  Podem 

também girar  em duplas  ou  trios,  cada  vez mais  rápido,  de  mãos dadas  com os 

companheiros.  Wannenburgh  (1979)  também  relata  brincadeira  semelhante  entre 

crianças !Kung. 

As  árvores  também  possibilitam  diferentes  formas  de  brincadeira  de 

exercício.  Pequenos índios Kaingáng (Pereira,  1998),  Mehináku (Gregor,  1982) e 

Parakanã (Gosso & Otta, 2003) foram vistos freqüentemente subindo em árvores.

Crianças Parakanã brincavam de subir e descer de árvores como goiabeiras e 

cuieiras, aparentemente sem objetivo específico, somente pelo prazer da atividade 

(Figura  1.2).  Algumas  vezes,  durante  a  subida  em árvores,  avistavam um fruto, 

apanhavam-no, comiam e continuavam a se divertir. Essa brincadeira foi observada 

geralmente em pequenos grupos de crianças que subiam e desciam da mesma árvore, 

e  algumas  vezes  também individualmente.  Essa  brincadeira  foi  mais  comumente 

observada entre crianças pequenas (quatro a seis anos), e as árvores prediletas eram 

aquelas localizadas nas proximidades da escola da aldeia.
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FIGURA 1.2 – Crianças Parakanã subindo em um cajueiro.

Koxawarawa  (cinco  anos,  F)2 prepara-se  para  subir  numa 
mangueira  de pequeno porte  com Mameia (cinco anos,  F). 
Sobe  na  árvore  e  sorri  para  Mameia.  Começa a  descer  da 
árvore  sorrindo.  Desce  sorrindo.  Mameia  afasta-se  e 
Koxawarawa pendura-se pelos braços em um galho. Tapiona 
(quatro anos, M) aproxima-se e Koxawarawa começa a subir 
na  árvore  sorrindo.  Continua subindo e  sorrindo,  enquanto 
Tapiona tenta chutá-la (...).

Suruapa  (quatro  anos,  M)  sobe  numa  cuieira.  Senta  num 
galho,  equilibrando-se.  Pula  do galho e  começa a  subir  de 
novo olhando para Mameia (cinco anos, F) e Wewe (cinco 
anos,  F) (...).  Desce da árvore.  Sobe novamente,  olha para 
Mameia e sorri. Do alto da cuieira olha para dentro da escola. 
Escorrega  pelo  galho.  Sobe  olhando  para  a  escola.  Desce 
observando os outros saírem correndo e vai atrás deles.

Algumas  vezes  as  crianças  pareciam  começar  a  subir  numa  árvore  pelo 

simples prazer de realizar tal atividade, mas em certos casos, ao subir, olhavam o 

interior  da  escola  e,  caso  houvesse  aula,  ficavam  observando  os  alunos  e  a 

2 O sexo da criança será identificado após a idade (F=feminino, M=masculino).
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professora. Algumas crianças pareciam subir com o propósito exclusivo de observar 

a aula, quando a porta estava fechada.

(...) Wewe (cinco anos, F) sobe na cuieira pelo galho. Vai até 
o local mais alto possível e fica em pé. Desce escorregando 
pelos galhos sorrindo. Pendura-se e pula. Sobe novamente até 
o mesmo galho alto. Desce escorregando pelos galhos.

As  crianças  ficavam  se  equilibrando  em  pé  ou  sentadas  nos  galhos  e 

passavam de um galho a outro com muita facilidade;  na hora de descer,  podiam 

segurar  os  galhos  com as  mãos  e  apoiar  os  pés,  mas  podiam também pular  ou 

escorregar. Quando optavam por este último modo, sustentavam o corpo segurando 

os galhos com as mãos, algumas vezes controlando a descida com os pés agarrados 

no tronco.

Tanto as meninas quanto os meninos brincavam muito de subir em árvores, 

mas  somente  as  meninas  foram  observadas  auxiliando  uma  outra  criança  nessa 

atividade. Era também comum a criança observar, de cima, o ambiente abaixo da 

árvore ou em volta. 

Koirawa (cinco anos, F) pendura-se no galho de uma árvore. 
Sobe na árvore juntamente com Mameia (cinco anos,  F)  e 
uma criança pequena de outra aldeia. Pega na mão da criança 
pequena e ajuda-a a subir (...).  Solta a criança, fica em pé 
sobre um dos galhos, equilibrando-se (...). Pula e pendura-se 
em um galho. Sobe na árvore.

Além de subir em árvores, as crianças subiam na carroceria de caminhonetes 

e caminhões. A chegada de um automóvel na aldeia era sempre uma festa. Muito 

antes de se avistar o veículo, as crianças e os adultos diziam ouvir o som do motor, e 

toda  a  aldeia  ficava  alvoroçada,  querendo  saber  quem estaria  chegando  e  o  que 

estaria trazendo. As crianças corriam para alguns pontos estratégicos de onde era 

possível avistar o primeiro sinal do veículo. Algumas cortavam caminho pela mata, 

ficavam aguardando a passagem do carro na estrada e, quando ele se aproximava, 

gritavam,  olhando  para  dentro  do  veículo  para  verificar  quem  estava  chegando. 

Quando a  caminhonete  passava,  algumas pegavam carona,  outras  corriam para  a 

aldeia seguindo o carro. Não só na chegada, mas também durante a permanência do 
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veículo na aldeia, as crianças costumavam ficar em volta dele, mexendo, subindo e 

descendo. 

Quando  subiam  na  carroceria  das  caminhonetes,  elas  também  pareciam 

divertir-se com a atividade em si; algumas vezes, ficavam mexendo nos objetos que 

estavam lá  em cima (Figura 1.3).  Essa brincadeira  ocorria  sempre que havia  um 

automóvel estacionado na aldeia, o que não era muito comum, pois só chegava em 

ocasiões  em  que  havia  necessidade,  tais  como,  transportar  alimento  para  os 

funcionários, levar os índios para compra e venda de produtos, transportar doentes, 

etc. Portanto, a caminhonete sempre era uma novidade recebida com festa, um objeto 

a ser explorado quando presente. 

Suruapa (quatro anos, M) sobe na carroceria do carro. Senta-
se. Arrasta o botijão de gás e sorri.  Senta-se na beirada da 
carroceria. Levanta-se e senta no botijão. Levanta-se e fica 
em pé sobre o botijão (...). Senta-se voltado para fora do carro 
e observa as outras crianças (...).  Tira a trava de ferro que 
prende a lateral da carroceria do carro e ri.

FIGURA 1.3 – Crianças Parakanã brincando na carroceria de uma caminhonete.

Brincar de subir  e descer da carroceria da caminhonete era uma atividade 

realizada  em  conjunto  por  crianças  pequenas  (três  a  quatro  anos).  Caso  elas 

estivessem  mexendo  em  objetos  inadequados  e/ou  perigosos,  os  motoristas 

chamavam a atenção e proibiam a brincadeira. Quando uma caminhonete, ou um 

caminhão,  entrava  em  movimento  na  aldeia,  para  pegar  produtos  que  estavam 

armazenados nas casas, todas as crianças corriam para subir na carroceria, levando 
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inclusive seus irmãos de colo para ter o prazer de andar um pouquinho que seja 

dentro de um automóvel.

A caminhonete exercia grande poder de atração, as crianças abandonavam o 

que estivessem fazendo para aproximar-se dela, como no exemplo a seguir, no qual 

um menino, que inicialmente estava nos galhos de uma goiabeira, correu para brincar 

no  automóvel.  A  situação  inversa  também  poderia  ocorrer,  mas  com  menor 

freqüência, visto que a presença de um veículo era rara na aldeia e, portanto, ele se 

tornava um objeto mais atraente do que os objetos comuns, como as árvores.

Tapiawa  (quatro  anos,  M)  equilibra-se  nos  galhos  de  uma 
goiabeira.  Emite  sons  (uhh,  uhhh)  enquanto  continua  se 
equilibrando  (...).  Desce  da  árvore  e  corre  com  Suruapa 
(quatro anos, M) em direção ao posto. Sobe na caminhonete. 
Desce da caminhonete e entra embaixo dela assobiando.

Um  outro  tipo  de  brincadeira  de  exercício  é  plantar  bananeira.  Crianças 

Mehináku (Gregor, 1982) e Camaiurá (Moisés, 2003) plantam bananeiras e montam 

pirâmides  humanas.  Os  Camaiurá  possuem  uma  variação  da  pirâmide  humana 

chamada ‘mandioca’, em que uma criança deita no chão e as demais deitam por 

cima, formando uma pilha, até que o primeiro não agüente mais o peso e deixe os 

outros caírem.

Turnbull (1961) descreve uma brincadeira dos Pigmeus Mbuti do Congo na 

qual um grupo de seis ou mais crianças diverte-se subindo até o topo de pequenas 

árvores, fazendo-as curvar-se até alcançar o chão. A emoção da brincadeira está em 

sincronizar  o  pulo  da  árvore,  pois  se  alguém  se  atrasar  será  arremessado 

violentamente para o lado oposto, quando a árvore voltar à sua posição original.

A maioria das aldeias indígenas brasileiras está localizada nas proximidades 

de pequenos rios que são essenciais para a vida indígena. O próprio nome de algumas 

aldeias foi dado por referência aos rios. Por exemplo, Paranowaona significa rio de 

águas turvas e Paranatinga, rio de águas claras. O rio é usado para banho e pesca, 

além de ser importante para percorrer longas distâncias em canoas. É um local muito 

atraente para as crianças indígenas que vivem em climas tropicais.  Nadar  é  uma 

brincadeira muito comum não só entre as comunidades indígenas brasileiras, mas 

também entre os ribeirinhos. 
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Contrariamente  ao  ambiente  das  savanas  africanas,  a  floresta  tropical 

brasileira, cheia de pequenos rios que cortam as matas, torna a interação com o rio 

essencial  para  a  vida  nas  aldeias.  Saber  nadar  é  uma  habilidade  fundamental, 

aprendida desde cedo através dos mergulhos com a mãe – durante os banhos – ou 

com o irmão mais velho – durante as brincadeiras. Mesmo bebês de alguns meses de 

vida,  quando banhados no  rio,  são  mergulhados várias  vezes  pela  mãe ou  irmã. 

Assim, começam desde cedo a prender a respiração. Crianças de sete ou oito anos 

nadam livremente, carregando nas costas as menores de três ou quatro anos. Elas 

divertem-se  mergulhando  repentinamente,  o  que  obriga  as  menores  a  prender  a 

respiração. Dessa forma, aprendem a nadar desde cedo. Meninos A’uwe-Xavante – 

MT (Nunes,  1999;2002)  e  Camaiurá – MT (Costa,  2003)  pulam no rio  e  nadam 

contra e a favor da correnteza com grande habilidade. Gregor (1982) relata que as 

crianças  Mehiunáku  (MT)  e  A’uwe-Xavante  (Nunes,  1999)  usam  árvores  como 

trampolim.  Mesmo  crianças  de  quatro  ou  cinco  anos  podem  ser  observadas 

realizando essa atividade.

As crianças Parakanã revezavam-se subindo e pulando de um toco localizado 

na beira do rio para dentro d’água, usando o toco como um trampolim (Figura 1.4). 

Esse toco servia para amarrar as canoas e o barco a motor, que era usado para o 

transporte entre aldeias na época das chuvas. É interessante que todas as crianças que 

pulavam deste toco o faziam contra a correnteza, o que facilitava o seu retorno ao 

ponto inicial, pois embora elas movimentassem os braços e as pernas, também eram 

arrastadas pela correnteza, diminuindo o esforço. Durante o período de observação, 

nenhuma criança foi observada pulando a favor da correnteza.

Suruapa (quatro anos, M) sobe em um toco de árvore na beira 
do  rio  e  senta-se  nele.  Fica  em  pé,  pula  no  rio  contra  a 
correnteza e nada até o toco. Sobe no toco, ri e pula. Nada, 
sobe  no  toco,  pula  e  sobe  novamente.  Pula  no  rio,  nada, 
observa  os  outros  (...).  Sobe  no  toco,  espera  os  outros  se 
afastarem do ponto em que deseja pular e pula (...). Sobe no 
toco, pula, nada, sobe. Pula, nada e bate em Koirawa (cinco 
anos, F).
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FIGURA 1.4 – Grupo de crianças Parakanã usando um toco como trampolim.

Nunes (1999) observou, durante a estação chuvosa, um grupo de 30 crianças 

A’uwe-Xavante  pulando no rio,  sendo levadas pela  correnteza  até  o  fim de uma 

clareira que formava uma praia, subindo novamente no barranco, correndo e pulando 

novamente no rio, uma brincadeira acompanhada de muita euforia. A força das águas 

não permitia que as crianças brincassem paradas no rio.

As crianças Parakanã também foram observadas em atividade semelhante. 

Grupos  de  até  16  indivíduos  divertiam-se  apenas  pulando  rio  acima  e  sendo 

arrastados rio abaixo pela correnteza. As crianças saíam da água correndo, subiam 

um barranco na beira do rio, corriam até o ponto inicial e pulavam novamente na 

água, repetindo a seqüência várias vezes (Figura 1.5). 

Maio’oa (11 anos, F) nada com várias crianças rio abaixo e 
sai da água. Sobe o barranco correndo para outra parte do rio. 
Continua correndo com os companheiros. Desce o barranco e 
pula  na  água.  Nada  novamente  (...).  Sai  da  água  e  corre 
barranco acima. Pula no rio e nada.
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FIGURA 1.5 – Grupo de crianças Parakanã nadando rio abaixo.

Era comum ver algumas crianças Parakanã atravessando o rio, o que parecia 

exigir grande destreza do nadador, mais que a exigida para atravessar uma piscina, 

considerando a correnteza. Apesar da dificuldade envolvida, as crianças o faziam 

com  muita  habilidade.  Havia  casos  em  que  as  crianças  atravessavam  o  rio  na 

diagonal, em função da correnteza que as arrastava. O local de mergulho parecia ser 

escolhido  pelas  crianças,  mesmo  pequenas  de  aproximadamente  seis  anos, 

considerando a força da correnteza que iria arrastá-las e o ponto da outra margem em 

que queriam chegar. Na maioria das vezes, eram bem sucedidas nos cálculos, visto 

que  conseguiam chegar  no  tronco  ou  nas  pedras  localizadas  na  margem oposta. 

Havia muitas pedras na outra margem, mas as pedras maiores ficavam concentradas 

em um determinado ponto, e geralmente permaneciam submersas em função do nível 

das  águas.  Não  há  notícia  de  qualquer  acidente,  seja  por  afogamento,  seja  por 

ferimento em pedras. Isso mostra que os índios devem conhecer muito bem a região.

As populações ribeirinhas da região amazônica estão acostumadas a nadar em 

rios com correnteza forte e sabem desde cedo que não se deve tentar atravessar um 

rio nadando em linha reta, como numa piscina. Uma professora paulista que estava 

trabalhando numa das aldeias Parakanã, acostumada a participar de competições de 

natação na adolescência, tentou atravessar o rio em linha reta, mas não conseguiu. 

Foi arrastada pela correnteza e só conseguiu alcançar o outro lado em um ponto 

muito  distante  do  local  onde  as  crianças  costumavam  chegar.  Funcionários  do 
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Programa advertiram-na de que em rio não se deve nadar em linha reta como numa 

piscina. 

Ocasionalmente as crianças podiam ser vistas nadando com outras menores 

presas nas costas. Neste caso, a menor ficava agarrada à maior, pois esta última, que 

estava nadando, não podia segurá-la. Nesse caso, a brincadeira foi classificada como 

de  contingência  social,  porque  parecia  haver  intenção  de  produzir  respostas 

contingentes na criança menor.

Morore (11 anos, F) nada no rio com outras crianças. Pega 
sua  irmã  Iara  (quatro  anos),  coloca-a  nas  costas  e  nada. 
Mergulha com Iara nas costas. Permanece mergulhada com 
Iara nas costas.

Akwawia  (seis  anos,  F)  mergulha  e  nada  com seu  irmão, 
Tapiawa (quatro anos), nas costas. Larga Tapiawa, pega na 
sua mão e o puxa sorrindo. Nada com Tapiawa nas costas 
(...). 

Nos exemplos citados, sempre uma irmã mais velha estava carregando um 

irmão ou irmã menor nas costas. Nesse tipo de brincadeira, era mais comum observar 

uma  menina  carregando  uma  criança  menor  aparentada.  Quando  havia  várias 

crianças brincando da mesma maneira, podia-se ver crianças não aparentadas sendo 

carregadas pelas maiores.

A liberdade que a criança indígena tem de brincar livremente desde muito 

pequena em situações perigosas como em rios com correnteza, longe dos olhares dos 

adultos, é propícia ao conhecimento de limites. Não são os adultos que impõem os 

limites,  como  na  maioria  das  sociedades  urbanas,  mas  as  próprias  crianças  vão 

testando  suas  habilidades  e  aumentam  os  riscos  gradativamente  conforme  o 

desenvolvimento de sua capacidade. Elas não ameaçam fazer o que não conseguem 

para  chamar  a  atenção  dos  adultos,  porque  já  sabem  que  eles  se  mostrarão 

indiferentes  às  suas  exibições  ou  birras,  mesmo  que  elas  durem  meia  hora 

(Mayburry-Lewis, 1990). Isso tudo contribui para que as crianças sejam cuidadosas. 

Há  pouca  incidência  de  acidentes  nas  aldeias.  Durante  os  seis  meses  em  que 

permaneci em Paranowaona, não houve nenhum acidente grave, nem registros de 

afogamento.
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Poças  de  água  também proporcionam grande  diversão.  Durante  a  estação 

chuvosa, crianças Kaingáng (Pereira, 1998) e A’uwe-Xavante (Nunes, 1999) podem 

ser encontradas escorregando na lama.

As  brincadeiras  na  água  podem  estar  elevando  consideravelmente  a 

freqüência de brincadeira de exercício observada entre os índios, em contraste com 

os  dados  de  outros  estudos.  Cullumbine  (1950)  relatou  baixa  freqüência  de 

brincadeiras de exercício em outros povos de climas tropicais. Em povos que vivem 

em  lugares  com  estações  mais  definidas,  Pellegrini,  Horvat  e  Huberty  (1998) 

relataram  maior  freqüência  dessa  categoria  durante  períodos  mais  frios  do  que 

quentes. 

Em crianças  urbanas,  a  brincadeira  de  exercício  segue  uma  curva  em  U 

invertido, cujo pico ocorre por volta dos quatro ou cinco anos (Eaton & Yu, 1989; 

Routh,  Schroeder,  O’Tuama,  1974).  Bjorklund e  Pellegrini  (2002)  relatam que a 

brincadeira  de  exercício  representa  7% a  10% do tempo de  observação  entre  as 

crianças de dois a quatro anos, observadas tanto em creches quanto em casa; aos 

cinco e seis anos, essa proporção chega a 13%. McGrew (1972) e Smith e Connolly 

(1980)  observaram  que  a  brincadeira  de  exercício  representa  20%  dos 

comportamentos observados na escola.

1.4.2) Brincadeiras de exercício com objetos

Objetos  podem  ser  incorporados  às  brincadeiras  físicas  vigorosas  que 

demandam  habilidade  e  equilíbrio.  Pernas-de-pau,  chamadas  de  My’yta pelos 

Camaiurá  (MT),  são  muito  comuns  entre  os  índios  da  Amazônia.  Os  Camaiurá 

constroem suas pernas-de-pau com tiras de embira (uma árvore da Amazônia) que 

servem de apoio para os pés. Há um nó que possibilita o ajuste da tira para crianças 

mais altas ou mais baixas. Esse brinquedo também simula a pegada de aves e outros 

animais (Moisés, 2003).

Draper (1976) e Wannenburgh (1979) descrevem o zeni entre os !Kung. Esta 

brincadeira é praticada por crianças de ambos os sexos, de seis a 15 anos, mas cada 

uma brinca em paralelo. O  zeni é uma pena presa a um peso (uma pedra ou uma 

castanha  mongongo) por uma tira de couro de aproximadamente 15cm. O jogador 
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usa uma vara para arremessar o  zeni. O peso cai primeiro e a pena cai em seguida 

como uma espécie de para-queda. O objetivo da brincadeira é aproximar-se do zeni e 

arremessar novamente antes que ele caia ao chão. Draper afirma que cada criança 

parece interessada somente em melhorar sua própria técnica, ou seja, não há sinais de 

competição entre elas. Os /Gwi acreditam que graças ao zeni  o mundo não vive na 

escuridão. Segundo a lenda, Pisiboro fez um zeni  usando um pedaço de carvão em 

brasa como peso. Ele arremessou o zeni para o alto três vezes. Na terceira vez, o zeni 

voou tão alto que permaneceu no céu até hoje, transformando-se no sol.

Crianças de várias culturas – !Ko, Himba e Eipo – brincam de bola (Eibl-

Eibesfeldt,  1989).  Cooper  também  relata  a  presença  de  chocalhos  e  bolas  em 

diversos grupos indígenas da América do Sul. Em geral, as bolas são feitas de folhas 

de milho ou de látex extraído da seringueira.  Os jogos variam desde simplesmente 

atirar a bola de jogador a jogador, como entre os índios da Terra do Fogo, ou chutar a 

bola, como as mulheres dos pampas, até jogos mais complexos em que um alvo deve 

ser atingido.

Algumas vezes, as crianças Parakanã brincavam de flutuar com tábuas ou 

troncos de árvore, nadavam com auxílio do objeto e divertiam-se sozinhas, ou com 

companheiros, revezando-se para usar o mesmo objeto.

Irane (seis anos, F) entra na água, pega um tronco (1,5m de 
comprimento e  20 cm de diâmetro,  aproximadamente)  que 
Apy’ia (oito anos, M) jogou. Monta no tronco, bate as pernas 
e os braços na água e chama Akwawia (seis anos, F). Ri e 
nada deitada sobre o tronco. Continua rindo e nadando com o 
tronco.  Leva  o tronco para a  beira  do rio,  joga água nele, 
limpando-o. Carrega o tronco sozinha barranco acima. Dá o 
tronco para seu irmão Suruapa (quatro anos), que não agüenta 
o  peso  e  o  coloca  no  chão.  Irane  joga  o  tronco  barranco 
abaixo. Observa Suruapa empurrando o tronco para a água. 
Orienta  Suruapa  sobre  como  ele  deve  usar  o  tronco  para 
nadar.

Suruapa (quatro anos, M) fica de bruços sobre o tronco e bate 
as pernas e os braços. Cai na água, sobe no tronco novamente 
e solta. Sobe novamente nele. Nada usando o tronco como 
prancha.  Leva-o para a  margem. Carrega-o nos braços.  Ri, 
derruba  o  tronco no  chão,  tenta  ergue-lo  novamente.  Pede 
ajuda para Tapiawa (quatro anos, M). Tapiawa diz “vamos” e 
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os  dois  sobem  o  barranco,  puxam  o  tronco,  descem  e 
empurram-no barranco acima.

Algumas vezes  as  crianças  pegavam um objeto,  como o tronco de  árvore 

citado,  e  a  partir  da sua  exploração pareciam descobrir  uma maneira  de brincar, 

utilizando-o de maneira diferente. Não havia nenhum registro de um tronco sendo 

usado como no exemplo acima, até o dia em que alguns adultos deixaram um tronco 

na beira do rio. Foi a partir desse momento que as crianças começaram a explorá-lo e 

descobriram  essa  brincadeira.  Em  uma  das  primeiras  vezes  em  que  as  crianças 

estavam brincando de nadar com o tronco, observei Waripa (10 anos, M) e seu irmão 

Kyryry’ia (oito anos) descerem o rio numa canoa. Logo em seguida, eles voltaram 

sorrindo com um tronco de bananeira. Embora o tronco usado inicialmente não fosse 

de uma bananeira, o tronco desta flutuava tanto quanto o outro, permitindo que as 

crianças o utilizassem da mesma maneira.

1.4.3) Brincadeiras com movimentos finos envolvendo objetos

Objetos  também  podem  ser  o  principal  foco  da  atividade  lúdica  em 

brincadeiras envolvendo movimentos finos. Os Camaiurá e os Yawalapiti (ambos do 

MT)  constroem  piões  com  frutos  regionais  (Moisés,  2003).  O  pião  Camaiurá, 

chamado de  Y’ym,  é  feito  com uma fruta  comestível  da  região e  uma vareta  de 

bambu. A palavra serve para designar qualquer coisa que gire. Um pequeno grupo 

indígena da família Aruak, os Deni, que vive na bacia do rio Purus, faz piões de 

tetiaru (Anthodiscus amazonicus), um fruto da Amazônia. Eles retiram o miolo do 

fruto maduro e inserem no centro dele uma haste de madeira; são feitos dois furos 

laterais na fruta de maneira que o pião apita ao girar (Ribeiro, 1987). 

Crianças Camaiurá constroem um zunidor com um disco tirado do fundo de 

uma cabaça, que gira impulsionado por um cordão de tucum. O disco tem dois furos 

por onde o cordão passa e tem as pontas emendadas. O cordão é esticado entre as 

duas  mãos,  preso  ao  dedo  com um  disco  que  fica  no  meio.  Nele  os  Camiurás 

entalham dentes, os quais produzem um zunido quando o giro é mais rápido.

Bastante freqüentes entre esses povos são também as brincadeiras com arcos 

e  flechas  e  estilingues.  As  brincadeiras  com  arco  e  flecha  foram  amplamente 

3



Pexe oxemoarai

observadas  entre  meninos  Sataré  Mawé  (AM),  Carajá  (GO),  Urubu-Kaapor  e 

Guajajara (MA), Guajá (AM) (FUNAI, s/d), Guayaki (Clastres, 2003) e Parakanã 

(Gosso & Otta, 2003). Em geral, essa brincadeira é masculina. Meninos Guayaki de 

quatro ou cinco anos recebem do pai um pequeno arco adaptado ao seu tamanho. A 

partir desse momento, começam a exercitar, através da brincadeira, o lançamento de 

flechas; posteriormente, à medida que crescem, adquirem arcos e flechas maiores e 

mais eficazes (Clastres, 2003).

Meninos Parakanã foram vistos usando arco e flecha em tamanho reduzido, 

confeccionado pelos pais. Clastres (2003) também relata que os índios confeccionam 

pequenos arcos e flechas para os seus filhos brincarem. O arco era de madeira com 

barbante de algodão e a flecha era de bambu, com a ponta afinada e com algumas 

penas  pequenas  de  galinha  na  outra  extremidade.  Tive  a  oportunidade  de 

experimentar o uso de alguns arcos das crianças. Observei que o barbante era muito 

bem esticado e  exigia  uma certa  força  para lançar  a  flecha.  Eu mesma e alguns 

funcionários  do  PROPKN  tivemos  dificuldades  em  lançar  as  flechas  tão 

satisfatoriamente como as  crianças  faziam. Somente  alguns  funcionários  do sexo 

masculino, que tinham alguma experiência prévia nessa atividade, conseguiam fazer 

com que a flecha apresentasse um percurso esperado, desenhando um arco aberto no 

ar.  Quando  os  demais  tentavam  lançar  a  flecha,  ela  caía  no  chão,  em  posição 

horizontal, assim que era solta da mão.

Esta brincadeira  era tipicamente masculina; observei apenas uma vez uma 

menina de 12 anos com arco e flecha de brinquedo. Nesta ocasião, ela estava nas 

proximidades da mata acompanhada de um menino de quatro anos. Quando percebeu 

minha  presença,  entrou  na  mata  e  não  foi  mais  vista  naquele  dia.  Uma criança 

indígena dificilmente brincará realizando atividades típicas do sexo oposto (Clastres, 

2003).

Nesse tipo de brincadeira era comum observar mais de um menino lançando 

sua  flecha  juntamente  com  o(s)  seu(s)  companheiro(s)  (Figura  1.6).  Após  o 

lançamento, cada um observava o movimento de sua flecha, ia pegá-la e a lançava 

novamente. Na maioria das observações, não havia um alvo específico, nem parecia 

haver  uma  competição  no  que  diz  respeito  à  direção  da  flecha  ou  à  distância 

percorrida por ela. 
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FIGURA 1.6 – Meninos Parakanã brincando de arco e flecha.

Arara’ywa  (oito  anos,  M)  atira  sua  flecha  e  vai  buscá-la. 
Pega-a e atira em direção ao ponto inicial. Corre em direção 
ao local onde caiu. Procura a flecha. Ri quando a encontra. 
Observa  Apy’ia  (oito  anos,  M)  e  Ma’apyga  (10  anos,  M) 
procurarem suas respectivas flechas. Ajuda a procurar. Acha 
uma das flechas pendurada no galho de uma árvore e mostra 
para Ma’apyga, que dá um sorriso largo. Corre para pegar a 
flecha, atira em direção ao ponto inicial, volta sorrindo para 
pegar sua flecha. Pega a flecha, atira novamente e vai pegá-la 
na companhia de Ma’apyga.

Havia casos em que as crianças colocavam propositadamente algum alvo a 

ser  atingido  pela  flecha.  Essa  modalidade  da  brincadeira  de  arco  e  flecha  foi 

observada poucas vezes e com o envolvimento de apenas uma criança.  Os alvos 

usados foram uma caixa de papelão e uma batata.

Kyryry’ia (oito anos, M) observa outras crianças com arco e 
flecha na mão. Atira a sua flecha e sorri.  Pega sua flecha, 
mira uma batata a uma distância de um palmo da flecha. Atira 
e  acerta.  Pega  a  flecha,  mira  novamente  dando  maior 
distância e erra duas vezes. Tenta novamente e acerta. Pega a 
flecha  com a  batata  espetada  e  caminha em direção à  sua 
casa.

Os arcos e flechas das crianças não eram usados para realizar caçadas reais. 

Os meninos Parakanã de quatro ou cinco anos,  assim como as crianças Guayaki 

(Clastres, 2003), recebem do pai um pequeno arco adaptado ao seu tamanho. Mesmo 

alguns meninos que já caçavam, sabendo inclusive manusear uma espingarda,  ou 

acompanhavam  a  caçada  dos  adultos,  não  levavam  os  instrumentos  usados  nas 
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brincadeiras para uma caçada real. É interessante também que, embora a maioria dos 

adultos usasse atualmente espingarda para caçar, as crianças brincavam de arco e 

flecha. Não se via nenhuma espingarda de brinquedo entre as crianças. Talvez isso 

ocorresse porque as espingardas não são fabricadas pelos índios e, portanto, eles não 

dominam a  técnica  de  confecção.  Entretanto,  mesmo nas  brincadeiras  de  faz-de-

conta não foram registrados episódios com representação simbólica de arma de fogo. 

Certa vez, enquanto realizava outras atividades na aldeia, pude observar, por 

duas vezes, a captura de um rato através desse instrumento. Em um dos casos, havia 

um grupo de meninos entre sete e dez anos correndo atrás de um rato que havia se 

refugiado no meio de arbustos. 

Um  dia,  vimos  uma  galinha  pertencente  aos  funcionários  do  PROPKN 

mancando porque havia  uma flecha de brinquedo atravessada na sua  perna.  Não 

sabíamos quem havia sido o autor da travessura, mas resolvemos falar com o cacique 

para cobrar providências. O cacique Motiapewa, depois de ouvir atentamente nosso 

relato, sorriu e disse “é konomia” (são crianças), ou seja, não seria tomada qualquer 

providência nem haveria repreensões, porque crianças fazem essas coisas.

Chaves (2000) fez uma análise sobre o significado da criança para os índios 

brasileiros,  a  partir  de  vários  documentos  de  padres  jesuítas  e  capuchinhos  dos 

séculos XVI e XVII. Os padres pareciam estar impressionados com o carinho e o 

cuidado que os índios tinham com as crianças. Nunes (1999) também relata que as 

crianças são muito queridas pelos Xavante (MT) e que o carinho a elas dedicado 

muitas vezes supera os laços maternais e paternais.

A  ausência  de  castigos  e  a  ampla  liberdade  dada  às  crianças  indígenas 

chamaram muita atenção dos padres, pois estes temas eram uma constante em vários 

documentos. Há relatos de que, nas escolas dos jesuítas, falar alto com uma criança 

indígena era o máximo dos castigos, e quando elas observavam algum mameluco 

recebendo uma palmatória, os pequenos índios iam embora da escola. Além disso, a 

alegria das crianças indígenas durante a prática de seus jogos foi considerada mais 

efusiva em comparação com as crianças portuguesas (Chaves, 2000).

Mayburry-Lewis (1990) viveu com os Xavante, acompanhado de sua esposa e 

de um filho pequeno. O autor conta que os índios ficavam impressionados com a 

maneira como o casal disciplinava o filho. Algumas vezes, os homens procuravam-

no na beira do rio para contar com detalhes como sua esposa havia batido no menino. 

4



Pexe oxemoarai

Diante disso, o casal resolveu deixar de bater no filho e permitir que ele fizesse o que 

quisesse,  assim  como  acontecia  com  as  crianças  indígenas.  Embora  essa  nova 

situação parecesse deixar os Xavante mais satisfeitos, o casal achava insuportável o 

tumulto que a criança provocava na casa.

Entre  os  Parakanã,  as  crianças  também nunca  eram repreendidas,  mesmo 

quando flechavam suas próprias galinhas ou, acidentalmente, disparavam a arma do 

pai,  como aconteceu certo  dia.  Um menino de oito  anos pegou a  arma do pai  e 

disparou em direção ao posto dos funcionários. Felizmente ninguém se machucou, 

mas nós, que estávamos na cozinha, ouvimos a bala passar zunindo rente à parede 

externa. Soubemos depois que o avô do menino, capitão da aldeia, repreendeu seu 

filho por ter deixado a arma ao alcance do neto. 

Assim como os  Xikrin  (Cohn,  2002)  e  os  A’uwe-Xavante  (Nunes,  1999; 

2002), os Parakanã não repreendem as crianças, talvez porque eles acreditem que 

elas ainda não podem entender ou “ouvir” melhor os adultos. Os índios Xikrin acham 

que as crianças não sabem certas coisas porque não teriam como saber, “elas ainda 

têm ouvidos fracos” (Cohn, 2002).

Um adolescente de 15 anos subiu em uma escada para atirar a sua flecha em 

um rato que estava escondido no telhado de sua casa. A motivação parecia ser mais 

uma tentativa de se ver livre de um animal que estava incomodando do que uma 

brincadeira. No exemplo a seguir, esse mesmo adolescente brinca de arco e flecha 

com uma das crianças observadas.

Waripa  (10  anos,  M)  aproxima-se  do  mato  e  mira  uma 
lagartixa com sua flecha. Caminha dentro do mato mirando, 
atira, mas não acerta. Segue Ape’ea (15 anos, M) e procura 
outra lagartixa. Caminha por uma trilha na mata e depois vai 
para o pomar do posto. Atravessa o pomar e segue Ape’ea no 
canavial. Mira uma lagartixa, mas deixa Ape’ea atirar e entra 
no  meio  das  canas-de-açúcar.  Sai  correndo  do  canavial 
tirando formigas das costas. Corre seguindo Ape’ea. Dá uma 
volta por trás do posto juntamente com Ape’ea, procurando 
outra lagartixa. Entra no mato ainda seguindo Ape’ea.

O evento relatado aconteceu no dia em que um gato do mato foi capturado 

(este episódio será descrito no Capítulo 3 sobre o modo de vida). Os dois meninos 

estavam tentando pegar uma lagartixa para oferecer ao gato como alimento. Um dos 

4



Pexe oxemoarai

funcionários do PROPKN perguntou aos índios o que seria feito com o animal. Eles 

disseram que as crianças iriam matá-lo. Então, na tarde daquele mesmo dia, um dos 

funcionários laçou o pescoço do gato do mato para tirá-lo da armadilha, enquanto 

juntavam-se alguns adultos, adolescentes do sexo masculino com suas espingardas e 

muitos meninos com seus arcos e flechas de brinquedo. Todos rodearam o gato do 

mato e quando um dos adultos deu ordem, as crianças começaram a flechar o animal 

até  que  ele  morresse.  Os  adultos  riam  enquanto  observavam  as  crianças,  com 

expressão  séria,  atirando suas  flechas.  Havia  somente  uma ou  duas  mulheres  no 

local, talvez por acharem que este era um assunto “para homens”. 

Este evento mostra que os índios dão oportunidade às crianças para praticar 

suas habilidades de caça em ambiente seguro e protegido. Os adultos e adolescentes 

estavam armados, chegaram a mirar o animal, mas não atiraram. Provavelmente, isso 

só aconteceria caso o gato se desprendesse e pudesse ameaçar a segurança de todos 

em volta, principalmente das crianças. 

Exemplo semelhante foi registrado em animais. Brown (1994) descreve uma 

cena  em  que  uma  chita  fêmea  captura  um  filhote  de  impala,  mas  não  o  mata 

imediatamente. A chita permitiu que seus quatro filhotes brincassem com a presa, 

correndo em volta, investindo sobre ele e derrubando-a. Somente após duas horas de 

brincadeiras, a chita matou o impala. Tanto os filhotes da chita como as crianças 

Parakanã estavam brincando seriamente em uma situação de pouco risco propiciada 

pelo adulto.

Geralmente, a brincadeira de arco e flecha, que é uma espécie de treino de 

uso de instrumentos,  é realizada na própria aldeia ou nos seus arredores,  sempre 

durante o dia. Ou seja, o ambiente em que se pratica essa atividade é seguro. Embora 

os dados tenham sido coletados somente durante a fase clara do dia, provavelmente 

os meninos não brincavam de arco e flecha durante a noite, porque participavam das 

reuniões noturnas masculinas que ocorriam diariamente. Essas reuniões não tinham 

horário fixo, mas geralmente iniciavam aproximadamente às 20:00h e, dependendo 

do volume de assuntos a ser discutidos, poderiam terminar por volta de meia-noite.

Os  três  exemplos  apresentados  poderiam  ser  classificados  em  níveis  de 

complexidade diferentes. O primeiro caso foi o mais simples, porque não havia um 

alvo a ser atingido; no segundo o alvo existia,  mas era estático e;  finalmente no 

último exemplo, o alvo passou a ser um animal vivo. 
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O interesse das crianças pela atividade dos adultos não se restringe somente 

ao uso de instrumentos, mas está voltado também para sua construção. Meninos !

Kung demonstram grande interesse nos adultos que fazem lanças e flechas. Draper 

(1976)  observou  um  homem  moldando  um  metal  para  fazer  pontas  de  flechas. 

Enquanto ele trabalhava, duas crianças de dois anos (seu filho e seu neto) sentaram-

se nas suas pernas e tentaram puxar a ponta da flecha sob o martelo. O homem não 

ficou aborrecido, nem tentou afastar as crianças, e elas não davam ouvidos às suas 

advertências para o perigo da brincadeira. Quando os dedos das crianças ficavam 

bem próximos ao ponto de impacto, o homem esperava pacientemente, para só voltar 

a martelar depois que as mãos das crianças ficassem mais afastadas.

Quando um pai dá ao filho um pequeno arco e flecha e a mãe dá um cesto 

para  a  filha,  estão  simplesmente  seguindo um costume tradicional,  sem aparente 

intenção de ensinar ou encorajar explicitamente os papéis de acordo com o sexo da 

criança.  Não  parece  haver  nenhuma  preocupação  dos  adultos  com o  futuro  das 

crianças. O futuro delas não representa uma preocupação primordial aos adultos.

1.4.4) Brincadeira de construção

Uma outra modalidade de brincadeira com objetos é a construção. Durante  o 

período chuvoso, crianças A’uwe-Xavante moldam a terra molhada para construir 

pequenas casas. Elas erguem muros com as mãos usando somente a terra ou usam 

gravetos reforçar a estrutura. As crianças também moldam os detalhes internos das 

casinhas, tornando o modelo mais próximo do real. Nunes (1999, 2002) observou um 

episódio que as  crianças gastaram aproximadamente seis  horas  construindo casas 

com  lama  e  gravetos.  As  crianças  menores,  que  encontram  dificuldades  na 

construção, brincam com as estruturas que foram feitas e abandonadas pelas mais 

velhas. 

Crianças  !Kung também brincam de  construir  pequenas  cabanas  (Shostak, 

1976; 1981). As crianças !Ko, Himba e Eipo brincam com areia. Costumam usar 

alguns  objetos  nas  suas  atividades  e  observou-se  que  há  diferenças  sexuais  na 

freqüência com que eles são usados. Os gravetos (meninos = 115 vs. meninas = 39) e 
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pedras (meninos = 157 vs. meninas = 54) são mais usados nas brincadeiras pelos 

meninos (Eibl-Eibesfeldt, 1989).

Bjorklund  e  Pellegrini  (2002)  relataram  alguns  estudos  com  populações 

urbanas que revelam diferenças sexuais na freqüência da brincadeira de construção. 

Meninos  constroem mais  estruturas  do  que  meninas  (ex:  Caldera  et  al.,  1999)  e 

também manipulam mais os objetos,  separando-os e juntando-os (ex: Hutt,  1972; 

Sutton-Smith, Rosenberg & Morgan, 1963).

Entre caçadores-coletores, há também diferenças qualitativas na brincadeira 

de construção, além das diferenças já citadas. Os meninos Gikuyu do Quênia fazem 

machados,  lanças,  estilingues  e  arco  e  flechas,  tal  como  seus  pais,  enquanto  as 

meninas brincam de faz-de-conta, moldam bonecas e trançam cestos com folhas ou 

constroem panelas de barro para cozinhar de verdade  (Leacock, 1976). 

O uso de argila para moldar bonecos e animais também é muito comum entre 

algumas comunidades indígenas que dispõem de matéria prima nas margens dos rios, 

como  os  Kaingáng  (Pereira,  1998),  os  Mehináku  (Gregor,  1982)  e  os  Parakanã 

(Gosso & Otta, 2003). 

As crianças Parakanã confeccionavam geralmente bonecos, pratos, jabutis ou 

simples bolinhas com argila da margem do rio Paranowaona. Moldavam a argila 

batendo-a contra a palma das mãos ou nos troncos das árvores (Figura 1.7). Pegavam 

pequenos  montes  de  argila  na  beira  do  rio,  os  quais  moldavam  com  as  mãos, 

molhando  vez  por  outra  na  água,  cuspindo  ou  até  mesmo  lambendo.  Às  vezes 

realizavam essa atividade em pé dentro do rio, conversando com outras crianças, 

outras vezes ficavam nas margens. 

Tapiona  (quatro  anos,  M)  pega  um punhado  de  argila  de 
Mameia (sua irmã de cinco anos)  e  amassa com as  mãos. 
Bate o material contra as mãos. Bate contra o tronco de uma 
árvore. Bate contra as mãos novamente (...) A argila cai, ele 
pega-a e junto pega seu short que estava no chão. Passa a tirar 
fiapos  da argila.  Continua a  tirar  fiapos.  Bate  a  argila  nas 
mãos e tira os fiapos. Derruba um pedaço da argila no chão e 
pega novamente. Amassa tudo de novo com as mãos.
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FIGURA 1.7 – Crianças Parakanã brincando de argila.

Mameia  (cinco  anos,  F)  coloca  quatro  bolinhas  de  argila 
sobre um tronco grande caído na beira do rio. Junta todas as 
bolinhas  em um só  monte  e  amassa  tudo.  Bate  o  bolo  de 
argila no tronco com a mão espalmada e ouve Wewe (cinco 
anos,  F)  falar.  Bate  o  bolo  de  argila  no  tronco.  Continua 
batendo o bolo de argila com as mãos e Wewe faz o mesmo. 
Observa Wewe fazendo um buraco com o dedo no centro do 
bolo de argila e faz o mesmo. Continua fazendo um buraco 
com o dedo. Assim que Wewe pára, Mameia também pára de 
furar a argila. Amassa tudo no tronco como Wewe faz. Wewe 
vai embora e Mameia vai também.

Em  algumas  observações,  foi  possível  verificar  a  regulação  do 

comportamento de uma criança pelo(a) seu(sua) companheiro(a) de atividade, como 

no exemplo acima. 

Certo dia, Neyara (11 anos, F) deu-me de presente um casal de bonecos de 

argila. O órgão sexual de cada boneco estava corretamente moldado e foi trazido 

com muita naturalidade, sem nenhum constrangimento. 

Tive também a oportunidade de participar, a convite das crianças, de uma 

brincadeira de argila.  Nessa ocasião,  duas  meninas (Neyara,  11 anos e Amaryra, 

nove anos) vieram me chamar na enfermaria para brincar de argila. Acompanhei as 

meninas até um riacho atrás da aldeia, dentro da mata, onde alguns tomavam banho e 

praticamente nenhum toria ia sem a permissão ou a companhia dos índios. Enquanto 

atravessávamos  a  aldeia,  outras  crianças  juntaram-se  a  nós,  perguntando  onde 
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estávamos indo e algumas crianças passaram a nos acompanhar. Chegando no rio, as 

meninas  entraram  na  água  gelada,  retiraram  um  pouco  de  argila  da  margem, 

começaram a amassá-la com as mãos, ainda com os pés dentro d’água. De vez em 

quando molhavam a argila com um pouco de água ou com a sua própria  saliva, 

lambendo a bola de argila. Eu também ganhei o meu bocado de argila para moldar e 

comecei a imitá-las molhando na água do rio. Aos poucos outras crianças começaram 

a aparecer e foram se juntando a nós. As crianças faziam bonecos, pratos, panelas, 

entre  outros  objetos.  Quando fiz  uma xícara,  todas  as  crianças  quiseram ter  uma 

igual, e tive que fazer uma xícara para cada criança. As maiores pediam para que 

fizesse para seus irmãos menores presentes. Elas mesmas retiravam a argila da beira 

do  rio  e  alisavam-na,  amassando  bem e  retirando  sujeiras,  para  facilitar  o  meu 

trabalho. Cada uma queria uma xícara maior do que a anterior e sempre que alguma 

xícara era quebrada por uma criança pequena, eu tinha que consertar. Enquanto todos 

estávamos  envolvidos  com essa  atividade,  Xoetyma’ia  (seis  anos,  M)  defecou  a 

menos  de  um metro  do  local  onde  estávamos.  Logo que  perceberam,  as  demais 

crianças riram e algumas brigaram com ele, mas depois continuaram as atividades 

como se  nada  tivesse  acontecido,  afastando-se  mais  um pouco do  lugar  em que 

estavam. 

No dia seguinte, muitas crianças fizeram objetos de argila para me dar de 

presente. Ganhei aproximadamente 20 objetos, mas alguns deles se quebraram pelo 

simples toque da mão. Somente 11 objetos puderam ser conservados e transportados 

(Figura 1.8); dentre eles havia seis figuras humanas, três vasilhames, um avião e uma 

bolinha. O interessante é que todas as figuras humanas foram confeccionadas pelas 

meninas e os demais objetos, pelos meninos. É importante salientar que, embora os 

Parakanã usem alguns recipientes de argila, os objetos confeccionados pelas crianças 

não  são  usados,  pois  são  de  tamanho  reduzido  e  menos  elaborados  e,  por  isso, 

tornam-se mais frágeis. 
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FIGURA 1.8 – Objetos de argila confeccionados por crianças Parakanã. 

Entre os bonecos, havia três bebês. Um sobre uma espécie de berço, outro 

sentado  em  um  carrinho  (segundo  a  autora)  com  uma  mamadeira  na  boca  e  o 

terceiro,  somente  com  uma  mamadeira.  As  duas  mamadeiras  eram,  na  verdade, 

pequenas  flores  arredondadas  que  foram  colocadas  na  boca  dos  bonecos.  A 

mamadeira  é  usada  por  todos  os  bebês  de  baixo  peso  que  necessitam  de 

complementação alimentar.

Além de  usar  a  argila  para moldar  objetos,  as  crianças  Parakanã  também 

brincavam de construir com areia. Na aldeia, havia um monte de areia que havia sido 

transportado para lá por ocasião da montagem do sistema de placas solares, o qual 

forneceria energia à escola e à enfermaria. Algumas vezes, as crianças brincavam 

nesse monte de areia, sentadas ou deitadas no chão, moldando objetos, mas passavam 

pouco tempo nessa atividade (menos de cinco minutos). Geralmente intercalavam 

brincadeiras na areia com observações do ambiente ou outras atividades (Figura 1.9).

Morore (11 anos, F) faz um monte de areia e cava um túnel 
(...).

Wewe (cinco anos, F) faz um monte de areia (...). Divide o 
seu monte de areia em dois. Faz um cercadinho de areia (...). 
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FIGURA 1.9 – Crianças Parakanã brincando de construção em areia.

Foram poucas as observações de construção na areia porque a maioria ocorria 

nas proximidades da enfermaria e alguns funcionários da área de saúde não eram 

favoráveis à permanência das crianças neste local. Além disso, a areia foi aos poucos 

se dispersando, não só pela ação própria das crianças, mas também pela água das 

chuvas, e logo o monte de areia foi diminuindo até acabar.

Também  faz  parte  desta  categoria,  a  confecção  de  bonecos.  As  meninas 

Kaingáng brincam  de  confeccionar  bonecas  com  sabugo  de  milho,  enquanto  os 

meninos empilham pneus (Pereira, 1998). As crianças Mehináku (MT) e Javaé (TO) 

praticam a  “cama-de-gato”  (barbante  entrelaçado nas  mãos,  formando figuras  ou 

simplesmente um bonito emaranhado de fios); usam, além das mãos, os pés e os 

dentes nesta atividade (Gregor, 1982). Os Camaiurá brincam também de mojarutap 

myrytsiowit (cama-de-gato), formando figuras de morcegos e peixes. Há registros de 

pelo  menos  10  figuras  diferentes,  o  que  demonstra  a  habilidade  manual  e  a 

originalidade deles (Moisés, 2003). Baldus (1970) também descreve uma brincadeira 

semelhante à cama-de-gato entre os Tapirapé. Ele chama de jogo de fio ou  imimá 

pärävuy, que consiste em formar diversas figuras com um fio de algodão preso entre 

os dedos. Os Tapirapé formavam figuras que representavam um pilão e para isso, 

passavam o  fio  pela  coxa.  Algumas  vezes,  prendiam a  linha  com os  dentes  ou 

solicitavam ajuda de alguém.
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Fazer cestos de folhas de palmeira também é uma brincadeira muito comum 

entre  as  meninas  Parakanã  (Gosso  &  Otta,  2003),  Canela  (MA),  Xerente  (GO), 

Txicão  (MT),  Waimiri-Atroari  e  Tucano (AM)  (FUNAI,  s/d).  Essa  atividade  foi 

observada exclusivamente entre as meninas. 

A  brincadeira  de  tecer  cestos  poderia  também ser  considerada  de  caráter 

simbólico,  mas  preferimos  inclui-la  na  categoria  construção,  porque  o  objetivo 

principal parecia ser a produção de um novo objeto. As meninas Parakanã iam para a 

mata em pequenos grupos com um facão, tiravam algumas folhas verdes de palmeira, 

transportavam  para  um  determinado  local,  geralmente  uma  clareira  ou  casa 

abandonada, e teciam os cestos (peyra) ou apenas trançavam as folhas. As  peyra, 

bem como os outros materiais tecidos, só eram usadas em contextos lúdicos. Durante 

a confecção havia muita verbalização (Figura 1.10).

Akwawia (seis anos, F) sentada ao lado de Irane (seis anos, F) 
tece  uma  peyra ao  mesmo  tempo  em  que  discute  com 
Suruapa (irmão de Irane, quatro anos) e Tapiawa (irmão de 
Akwawia, quatro anos). Pára ao chamado de Koirawa (cinco 
anos, F) e Wewe (cinco anos, F), pega o facão trazido por 
Koirawa e vai para o mato. Usa o facão para cavar o chão. 
Corta outras folhas de palmeira.

Irane  (seis  anos,  F)  tece  uma  folha  de  palmeira  enquanto 
canta.  Continua  tecendo,  cantando  e  sorri  vendo  o  seu 
trabalho.  Tece  (...).  Pega  uma  folha  tecida  e  senta-se 
novamente. Levanta-se e caminha para o mato, sendo seguida 
pelas  demais  crianças.  Pega  algumas  folhas  de  palmeira. 
Volta  para  a  casa  abandonada,  senta-se  e  começa  a  tecer 
novamente.
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FIGURA 1.10 – Meninas Parakanã fazendo cestos com folha de palmeira.

Essa brincadeira foi mais comumente observada entre as crianças pequenas, 

porque meninas de oito anos ou mais já teciam suas cestas e outros utensílios para 

uso real e, portanto, não brincariam mais de tecer esses objetos.

Desde os cinco ou seis anos, as meninas já sabem trançar a palha para fazer 

abanos. Na minha primeira visita à Terra Indígena Parakanã, crianças de Paranatinga, 

de aproximadamente seis ou sete anos, tentavam me ensinar como trançar palha. Elas 

vinham em grupos de quatro ou cinco, trazendo pedaços de palha. Entregavam um 

pedaço para mim e faziam os abanos rapidamente diante de meus olhos. Depois, 

esperavam que eu repetisse a tarefa da mesma forma como elas haviam feito. Eu 

tentava lembrar como elas haviam começado e tentava repetir muito lentamente. É 

claro  que dificilmente  acertava  e  elas  ficavam impacientes,  tomavam a  palha  da 

minha mão, faziam rapidamente o abano e me entregavam o objeto pronto. Nunca 

consegui que elas fizessem devagar para que eu observasse melhor.

A pintura corporal também foi incluída nesta categoria por ter a finalidade de 

criar algo novo, combinando materiais, no caso as tintas naturais, e de ocorrer fora 

dos  contextos  rituais  em  que  os  adultos  exibiam  este  comportamento.  Algumas 

meninas Parakanã foram observadas pintando o seu próprio corpo ou de suas colegas 

com tinta extraída do urucum (Bixa orellana). Estes pequenos frutos, vermelhos ou 

esverdeados, em forma de cápsulas ovais, são cobertos por espinhos flexíveis. Dentro 

dos frutos havia pequenas sementes, envoltas em uma polpa mole e muito aderente 
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(Figura 1.11). Costumavam ser encontrados em arbustos, nas proximidades da aldeia. 

As sementes do fruto, quando amassadas ou misturadas com um pequeno graveto, 

soltavam uma tinta vermelha usada pelos índios para pintura corporal.  Na região 

norte do Brasil,  o sumo dessa semente poderia ser encontrado nas feiras e usado 

pelas donas de casa como corante natural no preparo de carnes. 

FIGURA 1.11 – Foto ilustrativa de um fruto de urucum.

Considerou-se brincadeira de pintura corporal todo o processo, desde a coleta 

do fruto no arbusto, até a extração da tinta e a pintura do corpo propriamente dita. A 

brincadeira  de  pintura  corporal  foi  observada  uma  vez  em  um  grupo  de  cinco 

meninas que estavam atrás de uma das casas. Cada uma tinha um fruto ou um cacho 

de frutos de urucum, que eram abertos com a mão e suas sementes misturadas com 

um graveto fino e achatado de aproximadamente 10 cm de comprimento (semelhante 

ao  usado  pelas  mulheres  na  pintura  corporal).  Algumas  meninas  misturavam  o 

urucum dentro  do  próprio  fruto,  outras  colocavam as  sementes  dentro  de  algum 

objeto  para  misturá-lo.  Quando  parte  do  graveto  adquiria  a  cor  avermelhada, 

passavam  o  graveto  no  corpo  (nos  braços,nas  pernas,  nas  costas  e  no  rosto), 

desenhando figuras como peixes, jabutis, riscando retas simples ou em zigue-zague 

dando voltas nos membros. Estes dois últimos tipos de traçados eram comumente 

utilizados  pelos  adultos  nas  pinturas  corporais.  Em  alguns  casos,  as  crianças 

simplesmente  pegavam  as  sementes  nas  mãos,  esfregando-as  vigorosamente  e 

posteriormente passavam as mãos espalmadas no rosto.

Moropyga (quatro anos, F) descasca urucum na companhia de 
Mameia (cinco anos, F), ao mesmo tempo em que observa 
Iara (quatro anos, F) e Wewe (cinco anos, F) voltando com 
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mais urucum. Pega um urucum das mãos de Iara e descasca, 
põe  as  sementes  em  um  caco  de  vidro.  Descasca  outro 
urucum  e  observa  Wewe  pintando  a  perna  com  a  tinta. 
Levanta-se, vai até o pé de urucum e pega mais frutos, sendo 
seguida por Iara. Volta para o local onde estava anteriormente 
com um cacho de urucum nas mãos e sorri. Descasca o fruto, 
enquanto observa Moyna (três anos, F) e Wewe pintando o 
corpo. Descasca o fruto, sorri e põe as sementes no caco de 
vidro. Repete a seqüência anterior. Sorri a cada ruído de fruto 
aberto. Junta todos os frutos fechados e descasca.

Iara (quatro anos, F) observa Mameia (cinco anos, F) com um 
caco de vidro cheio de sementes de urucum no colo. Descasca 
o  fruto,  esfrega  as  sementes  nas  mãos  e  passa  no  rosto. 
Levanta-se, senta de frente para Moropyga (quatro anos, F) 
que  voltou  trazendo  mais  urucum.  Descasca  mais  frutos  e 
esfrega nas mãos. Levanta-se e corre para o pé de urucum. 
Vai para baixo do arbusto, procura mais urucum, olha para a 
observadora e sorri. Dá uma volta no arbusto e Wewe (cinco 
anos, F) aproxima-se. Wewe tira um cacho de urucum para 
ela e outro para Iara. As duas voltam correndo para o ponto 
inicial, quando Y’yma (visitante de outra aldeia, cinco anos, 
F) pede para pintar o corpo de Iara e esta senta-se de costas 
para  Y’yma.  Iara  fica  quieta,  deixando  Y’yma  pintar  suas 
costas e, posteriormente, seu rosto.

Entre  os  Parakanã,  assim  como  entre  os  Tapirapé  (Baldus,  1970)  e  os 

Caduveo (Lévi-Strauss, 1957), eram as mulheres que pintavam o corpo dos homens, 

das  crianças  e  de  outras  mulheres  nas  festas  (Figura  1.12).  Lévi-Strauss  (1957) 

afirma  que  enquanto  os  homens  Caduveo  esculpiam  a  madeira,  as  mulheres 

decoravam  a  cerâmica  e  faziam  pinturas  corporais.  Da  mesma  forma,  entre  os 

Parakanã, a brincadeira de pintura corporal só foi observada em meninas. 
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FIGURA 1.12 – Em primeiro plano, menino Parakanã de 
dois anos pintado pela avó.

Os traçados dos  índios Parakanã são semelhantes aos dos índios Tapirapé 

descritos por Baldus (1970) que,  por sua vez,  são diferentes dos Caduveo (Lévi-

Strauss,  1957).  Os Parakanã  (Figura  1.13)  e  os  Tapirapé  traçam retas  curtas  em 

ziguezague, enquanto os Caduveo fazem desenhos assimétricos, cheios de curvas, 

sem que o conjunto perca o equilíbrio. Em geral, a pintura corporal dos Parakanã 

representa animais da floresta que são homenageados por eles em seus rituais.

FIGURA 1.13 – Pintura corporal Parakanã.
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