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RESUMO 

 

Gosso, Y. Pexe oxemoarai: brincadeiras infantis entre os índios Parakanã. São 

Paulo, 2004. 267p. Tese de Doutorado. Instituto de Psicologia, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 

 

 

 

Este trabalho teve como objetivo investigar o lugar da brincadeira nas atividades das 
crianças indígenas Parakanã e descrevê-las no contexto do modo de vida desses 
índios. Os índios Parakanã ainda mantêm muitas de suas tradições culturais, tais 
como, a língua, o preparo da farinha, a pintura corporal, as reuniões diárias 
(tekatawa) para solução de problemas da aldeia, a caça e os festejos. A população é 
predominantemente jovem e o espaçamento de nascimentos é de aproximadamente 
dois anos e meio. Foram observadas 29 crianças indígenas Parakanã (16 F e 13 M), 
de quatro a 12 anos, da aldeia Paranowaona, sudeste do estado do Pará. O método de 
observação utilizado foi sujeito focal com sessões de cinco minutos. O número 
médio de sessões para cada criança foi 11. As crianças foram subdivididas nas 
classes etárias konomia (quatro a seis anos) e otyaro (sete a doze anos), conforme 
categoria de idade dos próprios índios. Os resultados indicaram que: a) as crianças 
passam a maior parte do seu tempo brincando; b) meninas trabalham mais que 
meninos; c) a brincadeira simbólica e a de construção ocorrem com maior freqüência 
entre as crianças mais jovens e posteriormente começam a surgir os jogos de regras; 
d) crianças brincam com companheiros do mesmo sexo e grupo etário; e) as 
brincadeiras simbólicas são representações muito próximas das atividades dos 
adultos. De uma maneira geral, as crianças Parakanã passam a maior parte do seu 
tempo brincando em seu próprio mundo. A partir de dois ou três anos, começam a 
brincar em grupo sem supervisão de adultos. Elas não só representam a vida adulta 
que observam livre e abundantemente, mas parecem recriá-la, como se fosse uma 
cultura peculiar, específica: a cultura da brincadeira. 

 xvii



ABSTRACT 

 

Gosso, Y. Pexe oxemoarai: Children’s play in the Parakanã Indians. São Paulo, 

2004. 267p. Doctoral Thesis. Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 

 

 

 
This study aims to investigate the role of play in the activities of Parakanã Indian 
children, as well as to describe their play using the context and the way of life of 
these Indians. The Parakanã Indians preserve many of their cultural traditions, such 
as their language, the preparation of manioc flour, body painting, daily meetings 
(tekatawa) to deliberate on the village’s problems, game hunting and festive 
celebrations. Their population is predominantly young and births occur 
approximately with a two-and-a-half-year gap between them. Twenty-nine Parakanã 
children (16 F and 13 M) from 4 to 12 years of age and from the Paranowaona 
village, located in the southeast region of Pará State, were observed. The focal 
sample method was applied with 5-minute sessions. The average number of sessions 
for each child was 11. The children were subdivided in age classes, namely: konomia 
(four to six years old), otyaro (seven to twelve years old), according to the Indians’ 
own age categorization. The results point out that a) children spend most of their 
time playing; b) girls work more than boys; c) the symbolic, as well as the 
construction play occur more often among young children and games with rules start 
to emerge subsequently; d) children play with same-sex and age-class peers; e) their 
symbolic play is a very close representation of the adults’ activities. In general, 
Parakanã children play most of the time and in their own world. From two to three 
years old they start playing in groups, without any adult supervision. They not only 
depict the adult life that they observe freely and abundantly, but also recreate it as if 
it were a very peculiar and specific culture: the culture of playing. 
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Foto: R. de Cássia Almeida 
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 Esta tese descreve a vida dos índios Parakanã, habitantes do sudeste do estado 

do Pará, especialmente as atividades das crianças. Para realizar este trabalho, 

permaneci na aldeia Paranowaona por seis meses, de janeiro a julho de 2000. 

Entretanto, meu contato com os índios Parakanã começou em 1998, durante o curso 

de mestrado no Departamento de Psicologia Experimental da Universidade Federal 

do Pará. A maior parte do presente trabalho foi feita com base na experiência que 

tive em 2000, mas muitas das impressões a respeito desses índios foram sendo 

construídas desde o primeiro contato até a última visita, em março de 2003, quando 

permaneci por cerca de 40 dias na reserva. Ao todo, foram quatro visitas, totalizando, 

aproximadamente, nove meses de convívio com os índios Parakanã. 

 Quando fiz a seleção para o mestrado, não imaginava que teria a oportunidade 

de trabalhar com índios. Meu projeto era menos ousado. Pretendia trabalhar com 

reconhecimento da expressão facial de raiva, entrevistando crianças da periferia de 

Belém. No final do primeiro ano de mestrado, surgiu a oportunidade de visitar a 

aldeia Paranatinga, dentro da reserva dos índios Parakanã, para dar um curso aos 

professores da aldeia. Não tive dúvidas e aceitei imediatamente.  

 Não tinha idéia nenhuma de como era o lugar. Avisaram-me que não havia 

luz, nem telefone, teria que dormir em rede e que os alojamentos eram feitos de 

madeira e telhado de palha, com várias frestas nas paredes. Disseram também que 

havia gatos do mato, cobras, escorpiões, ratos, etc. Com toda essa descrição, comecei 

a achar que o lugar seria mais interessante do que imaginava. Achei que seria uma 

oportunidade única e não desisti.  

A partir do primeiro contato, foi possível programar uma outra visita, na qual 

coletei parte dos meus dados do mestrado e continuei mantendo contato com os 

dirigentes do Programa Parakanã, entidade que assiste os índios Parakanã desde 

1987. Posteriormente, quando fiz a seleção para o doutorado, voltei a conversar com 

o Sr. José Porfírio Carvalho – responsável pelo Programa Parakanã – e com Cláudio 

Emídio-Silva – coordenador do subprograma de educação do Programa Parakanã – 

para discutir a possibilidade do meu trabalho ser realizado em uma das aldeias. Fui 
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muito bem recebida e pude iniciar imediatamente a coleta de dados, com todo o 

apoio do Programa Parakanã.  

Assim, comecei a coleta de dados que deu origem a esta tese. Como a maior 

parte do trabalho é descritiva, relatando fatos ocorridos durante a minha permanência 

na aldeia, a linguagem utilizada está mais próxima da oralidade, na 1ª pessoa do 

singular. Quando apresento dados quantitativos, analisados durante o curso, com o 

auxílio de minha orientadora, passo a utilizar a 1ª pessoa do plural. Optei por esse 

estilo porque não me sentiria à vontade para contar os acontecimentos de maneira 

impessoal, usando uma linguagem mais formal. Quanto à mudança do pronome 

pessoal, posso justificar da seguinte forma: fui só para a aldeia coletar os dados, mas 

tive auxílio ao analisá-los.  

A tese está dividida em quatro capítulos. O primeiro capítulo apresenta o 

modo de vida de sociedades caçadoras-coletoras e de algumas sociedades indígenas. 

A descrição das brincadeiras das crianças Parakanã está intercalada com a de outros 

grupos indígenas brasileiros.  

O segundo capítulo apresenta a história dos índios Parakanã desde os 

primeiros contatos até os dias de hoje. Além disso, inclui dados demográficos e de 

fertilidade que comparei com informações de povos caçadores-coletores. As 

informações demográficas dos índios Parakanã foram obtidas através de registros 

disponíveis na sede do Programa Parakanã, entidade que dá assistência aos índios. 

O terceiro capítulo descreve as quatro visitas à Terra Indígena Parakanã, as 

atividades desenvolvidas em cada uma delas, as primeiras impressões e a vida na 

aldeia Paranowaona durante a coleta de dados para o doutorado, quando permaneci 

por seis meses na aldeia. Descreve também como as crianças gastam o seu tempo, a 

freqüência das brincadeiras, com quem elas brincam e quais os componentes da 

brincadeira de faz-de-conta. 

O quarto capítulo encerra o trabalho, confrontando os objetivos iniciais com 

as conclusões e apresenta outras possibilidades de estudo. 

Nem tudo o que foi planejado foi possível cumprir e houve momentos de 

dificuldade, como em qualquer outro trabalho. Entretanto, durante a convivência com 

os índios Parakanã, obtive muitas informações que não esperava. Este trabalho 

pretende mostrar todas essas informações e também algumas das dificuldades 

encontradas ao longo da coleta de dados. 
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