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3.6.7) Esperado vs. observado 

 

 Em seis meses de coleta de dados, realizei 330 sessões de observação de 

cinco minutos das 30 crianças de quatro a doze anos da aldeia Paranowaona. A 

grande maioria das crianças (29 das 30 crianças) foi observada por 35 minutos (sete 

sessões de cinco minutos) ou mais. Ao final do período de coleta, havia uma menina 

com apenas uma sessão de observação. Ela era uma das mais velhas do grupo de 

observação e, como era casada, passava maior parte do tempo desempenhando 

atividades de trabalho na roça com as demais mulheres e dificilmente era vista na 

companhia das demais crianças ou em locais em que meu acesso era permitido. Sua 

única sessão de observação constituía-se em atividade de trabalho. Portanto, 

resolvemos excluir a observação desta menina para não causar viés nos nossos dados. 

Assim, todos os cálculos a seguir foram realizados considerando apenas as 29 

crianças restantes. 

 Algumas crianças foram mais facilmente observadas, enquanto outras, como 

a menina citada acima, foram mais difíceis de serem encontradas. O número de 

sessões variou entre sete e 18. Embora o objetivo inicial tenha sido fazer 12 sessões 

de observação de cada criança; isso não foi possível e a média de observação por 

criança foi de 11 sessões. Várias razões contribuíram para que nosso objetivo inicial 

não tivesse sido alcançado. Um dos principais motivos foi o intenso trânsito de 

famílias de uma aldeia a outra, com a finalidade de visitar parentes nas outras aldeias 

da reserva. As crianças eram levadas nessas viagens e toda a família ficava lá por 

alguns dias ou semanas. Um caso extremo foi o de um casal que, com seus cinco 

filhos – quatro deles faziam parte da pesquisa –, saiu da reserva por quase um mês 

para visitar parentes da esposa, a qual era de outra etnia. Outro fator foi a ida de 

grupos de crianças e de adultos para outra aldeia da reserva, mais estruturada, onde 

estava sendo realizado tratamento odontológico, patrocinado pelo PROPKN, em 

todos os awaete orientais. Nessas ocasiões, os índios permaneciam por alguns dias na 

outra aldeia. Além disso, havia grande incidência de malária na área e, quase sempre, 

havia alguma criança enferma. Quando a febre estava alta, um dos sintomas da 

doença, elas não participavam das atividades livres como costumavam fazer.  

 Havia também limitações minhas com relação ao tempo destinado às 

observações, em virtude dos encargos didáticos. Durante o mês de junho, a 
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professora que dividia as tarefas comigo em Paranowaona saiu de férias e tive que 

assumir todas as sete turmas da aldeia. Nesse período, houve também duas 

emergências, durante a madrugada, em que tive que acompanhar um bebê e sua mãe 

até a cidade de Tucuruí – tarefa sempre destinada à professora da aldeia. Como o 

retorno à aldeia dependia da disponibilidade de motoristas que pudessem me levar 

até lá, demorava sempre alguns dias para voltar a Paranowaona. 

 Em função do total de sessões ser diferente para cada criança, os dados foram 

relativizados. Dividimos o total de períodos de trinta segundos gastos em cada 

categoria de atividade (brincadeira, desocupado, observação, trabalho, alimentação, 

higiene pessoal, conversa, catação, agressão) pelo total de períodos de 30 segundos 

de observação de cada criança e multiplicamos por 100.  

 

3.6.8) Atividades das crianças 

 

 Observamos que a atividade mais freqüente entre as crianças Parakanã foi a 

brincadeira, que ocupou, em média, 49% do tempo de observação das meninas e 

61% do tempo dos meninos. A segunda atividade mais freqüente foi observação, 

com cerca de 23% em ambos os sexos. O trabalho foi a única atividade em que as 

meninas se envolveram consideravelmente mais (16% do tempo) do que os meninos 

(5%), conforme pode ser observado na Figura 3.13.  

Na área urbana menos favorecida da Índia, 63% do tempo de vigília dos 

meninos é livre, enquanto o das meninas é 33% (Saraswathi & Dutta, 1988; citado 

por Larson & Verma, 1999). Estas proporções referem-se ao tempo livre de crianças 

indianas de seis a 12 anos, não necessariamente o tempo total de brincadeiras, mas 

serve de parâmetro para mostrar que meninos têm proporcionalmente mais tempo do 

que meninas para realizar quaisquer atividades de seu interesse. Podemos observar 

que a proporção de tempo livre das crianças indianas é próxima da proporção de 

tempo gasto em brincadeiras pelas crianças indígenas Parakanã, mantendo 

semelhança inclusive na diferença de gêneros. Isso pode nos levar a pensar que: a) 

meninos brincam mais porque têm maior tempo disponível e b) as crianças gastam 

todo o período livre em brincadeiras.  
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FIGURA 3.13 – Distribuição (%) dos tipos de atividades 
(desoc.=desocupado, obs=observação, brinc=brincadeira, trab=trabalho, hig. 
pes.=higiene pessoal, alim=alimentação, conv=conversa, agr=agressão, 
cat=catação) em função de sexo (koxoa = meninas; akoma’e= meninos). 

 

 Uma Análise de Variância Multivariada (MANOVA) das atividades 

observadas (desocupado, observador, trabalho, brincadeira, higiene pessoal, 

conversa, agressão, catação) em função de sexo e categoria de idade indicou efeito 

significativo de sexo (Lambda de Wilks = 0,399; F9,17 = 2,841; p < 0,05), de 

categoria de idade (Lambda de Wilks = 0,313; F9,17 = 4,140; p < 0,01) e de interação 

(Lambda de Wilks = 0,345; F9,17 = 3,583; p < 0,05). A proporção de tempo gasto nas 

nove atividades em função de sexo e categoria de idade pode ser observada na Figura 

3.14. 
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  Desoc.    Obs.   Brinc.  Trab.   Hig. 
  
  Alim.  Conv.  Cat.    Agr.  
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FIGURA 3.14 – Orçamento de atividades em função de sexo e categoria de idade 
(desoc=desocupado, obs=observação, brinc=brincadeira, trab=trabalho, 
hig=higiene pessoal, alim=alimentação, conv=conversa, cat=catação, 
agr=agressão). Konomia = 4-6 anos, Otyaro = 7-12 anos, Koxoa = menina, 
Akoma’e = menino. 

 

 

 Análises univariadas subseqüentes revelaram efeito significativo de sexo para 

brincadeira (F1,25 = 7,226, p < 0,05). Meninos brincaram mais que meninas (60,54 ± 

3,14 vs. 49,21 ± 2,82). Em uma meta-análise, Larson e Verma (1999) constataram 

que meninos passam a mais tempo em atividades de lazer do que meninas. Isso 

ocorre porque as meninas são mais solicitadas a realizar atividades domésticas.  

Na presente pesquisa, a idade manifestou-se como um efeito principal 

significativo sobre a categoria catação (F1,25 = 4,345, p < 0,05) e como um efeito 

marginalmente significativo sobre as categorias observação (F1,25 = 3,867, p = 0,06) 

e agressão (F1,25 = 3,769, p = 0,06). Embora a freqüência de catação tenha sido muito 

baixa, os otyaro, de sete a doze anos, foram mais observados nesta atividade do que 
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os konomia, de quatro a seis anos (0,98 ± 0,33 vs. 0,0 ± 0,34). Em geral, as crianças 

maiores ficavam catando umas as outras ou parentes adultos. As crianças pequenas 

comumente procuravam piolhos nas cabeças das professoras toria, inclusive na 

minha durante algumas de minhas observações, mas dificilmente elas foram 

observadas realizando este comportamento em relação a outras crianças ou aos 

demais membros da aldeia. Algumas vezes as os adultos catavam as crianças 

menores. Observei também uma mulher catando piolhos do marido. 

 As crianças catavam piolhos e espremiam ulcerações de escabiose, o que 

também foi incluído nessa categoria. 

 

Koxae’wyra (oito anos, F) juntamente com Ywate’oa (12 
anos, F), cata piolhos da cabeça de Amaryra (nove anos, F). 
Pára, olha em volta e continua a catar piolhos. 

 

Neyara (11 anos, F) espreme uma ulceração de escabiose das 
costas de Koxae’wyra (oito anos, F). Procura algo nas axilas 
de Maio’oa (11 anos, F). Levanta a sua blusa e procura algo 
na sua barriga. 

 

 Há muita infestação de piolhos entre adultos e crianças Parakanã, assim como 

muitos casos de escabiose. Como medida de tratamento, os funcionários da área de 

saúde do PROPKN aplicam banhos periódicos nas crianças usando sabonetes e 

xampus medicinais. 

Algumas vezes as crianças se ocupavam em procurar piolhos na cabeça das 

funcionárias do PROPKN, desde que estas permitissem. Este comportamento era 

mais comumente observado entre crianças do sexo feminino. Os meninos de quatro e 

cinco anos também podiam apresentar esse comportamento em relação às 

professoras da aldeia, mas com menor freqüência.  

Durante a minha coleta de dados, comumente sentava-me na frente da escola 

ou numa pedra para fazer minhas observações. Enquanto isso, algumas crianças 

ficavam à minha volta e começavam a procurar piolhos no meu cabelo. As 

professoras do PROPKN haviam alertado que não deveria permitir que as crianças 

fizessem isso, porque caso elas não encontrassem piolhos em mim, poderiam tirar 

delas para colocá-los no meu cabelo. Temendo que isso pudesse acontecer, dizia que 

eu queria que elas retirassem os fios de cabelo branco. Elas ficavam contentes e 
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passavam vários minutos catando os fios brancos, enquanto eu observava outras 

crianças, até ficarem cansadas e procurarem outra atividade. A partir de então, 

sempre que queriam, procuravam fios brancos e não mais piolhos. Certa vez, Wewe 

– uma menina de quatro anos – arrancou uns quatro fios de cabelo de uma só vez, 

sendo que apenas um era branco. Dei um grito de dor e olhei imediatamente para ela. 

As outras crianças resmungaram, reclamando de Wewe, que ficou séria, com três fios 

em uma das mãos escondida atrás das costas e um fio na outra mão, que me mostrava 

dizendo: “Yumi, oteepetowe”. Ela estava querendo dizer oxepexowe que significa 

um, ou seja, que havia arrancado apenas um. Não consegui conter o meu riso diante 

do rosto sério de Wewe mostrando-me um fio de cabelo branco. As outras crianças 

continuavam a brigar com ela e apontavam para a outra mão que escondia os outros 

fios. Neste dia, além de Wewe, havia dois meninos procurando fios de cabelo branco. 

Depois do acontecido, todos queriam saber se poderiam ficar com os meus fios de 

cabelo. Quando respondi que sim, as crianças foram para a aldeia correndo e 

gritando, segurando firmemente os fios de cabelo. 

Além do problema com os piolhos, muitos índios apresentavam escabiose e 

acreditavam que espremendo as ulcerações e expelindo uma espécie de massa branca 

central estariam eliminando o problema. Podia-se observar as crianças espremendo 

essas ulcerações umas das outras e de seus parentes próximos como pais e mães. Os 

Parakanã parecem ser uma cultura de pouco contato, pois costumam manter certa 

distância uns dos outros e apresentam relativamente poucos toques (Andersen, 1999). 

Nesse contexto, a catação parecia ocorrer como uma forma de manifestação de 

carinho entre eles. 

Os konomia, quatro a seis anos, passaram mais tempo observando outras 

crianças e o meio ambiente (26,89 ± 2,06) do que os otyaro, sete a 12 anos (21,28 ± 

1,97). As crianças menores pareciam atraídas pela atividade dos demais, observando 

cada detalhe não só do comportamento, mas também dos eventos que ocorriam a sua 

volta. Blurton Jones (1972/1981b) também notou que crianças menores (dois anos) 

passavam mais tempo observando, do que as maiores (quatro anos). 

 

Mameia (cinco anos, F) observa Iara (quatro anos, F) 
tomando banho (...). Xoetyma’ia (seis anos, M) começa a 
chorar e ela passa a observá-lo.   
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Koxae’wyra (oito anos, F) observa as crianças nadando no 
rio. Vê seu irmão Ma’apyga (10 anos) nu e dá uma 
gargalhada. 

 

O comportamento agressivo, que apresentou apenas uma tendência, foi mais 

observado entre as crianças menores (0,71 ± 0,26) do que entre as maiores (0,00 ± 

0,25).  

 

Tapiona (quatro anos, M) bate nas costas de Xyo’oa (quatro 
anos, M) com um galho e este chora. Xyo’oa pára de chorar e 
olha para Tapiona segurando firme uma machadinha. Bate 
com a machadinha na mão de Tapiona com o lado oposto à 
lâmina. (...) levanta a machadinha e olha para a observadora. 
Apóia a machadinha nas costas. Tira folhas da cuieira e as 
usa para bater em Tapiona, olhando vez por outra para a 
observadora. 

 

Note-se que embora ninguém tenha repreendido Xyo’oa, este parecia saber 

que estava fazendo algo errado, pois quando viu que eu o estava observando, apoiou 

a machadinha nas suas costas, como se não tivesse mais a intenção de machucar 

Tapiona. Attili e Hinde (1986) afirmam que a freqüência da agressão se altera ao 

longo do desenvolvimento infantil. A partir dos cinco anos, as crianças diminuem 

gradativamente suas manifestações de agressividade, pois com a crescente 

sofisticação das interações, elas desenvolvem outras formas de alcançar seus 

objetivos (Hartup, 1974). Além disso, até a percepção das próprias crianças com 

relação aos colegas agressivos se altera.  

Aos quatro anos, a agressividade apresenta uma correlação positiva com 

popularidade, no entanto, o mesmo não ocorre entre seis e sete anos. Quanto maior a 

criança, mais negativa é a sua avaliação com relação aos colegas agressivos 

(Feshbach & Feshbach, 1969). 

 Houve efeito significativo de interação nas categorias desocupado (F1,25 = 

4,374, p < 0,05), trabalho (F1,25 = 4,466, p < 0,05), alimentação (F1,25 = 10,395, p < 

0,01) e uma tendência na categoria conversa (F1,25 = 3,356, p = 0,079).  

Conforme ilustrado na Figura 3.15, entre os meninos, os konomia passam 

mais tempo desocupados (sem se engajar em nenhuma atividade específica) do que 

os otyaro (7,71 ± 1,32 vs. 3,02 ± 1,22; t(11) = 3,397; p < 0,01). Por outro lado, as 
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meninas, tanto maiores (5,29 ± 1,14) quanto menores (4,93 ± 1,14), mantiveram 

praticamente a mesma proporção de tempo nesta categoria. 
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FIGURA 3.15 – Freqüência relativa da categoria desocupado 
em função de sexo e idade (koxoa=meninas, akoma’e = 
meninos, konomia = quatro a seis anos, otyaro = sete a 12 
anos). 

 

 A maioria dos comportamentos categorizados como desocupado incluía 

movimentos de locomoção sem uma finalidade aparente.  

 

Moropyga (quatro anos, F), após brincar com Xoetyma’ia, 
caminha lentamente pelo centro da aldeia.  

 

 Com relação à alimentação (Figura 3.16), as meninas konomia foram mais 

freqüentemente observadas nesta atividade do que as otyaro (6,40 ± 1,07 vs. 1,15 ± 

1,07; t(14) = 2,995; p < 0,05), enquanto entre os meninos houve uma baixa freqüência 

dessa atividade que se manteve estável tanto entre os konomia, como os otyaro (0,66 

± 1,23 vs. 2,68 ± 1,14). 
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FIGURA 3.16 – Freqüência relativa da categoria 
alimentação em função de sexo e idade (koxoa=meninas, 
akoma'e = meninos, konomia = quatro a seis anos, otyaro = 
sete a 12 anos). 

 

 Os episódios de alimentação das meninas menores eram intercalados, em sua 

maioria, com o auxílio no preparo de alimentos, ou seja, enquanto as meninas 

ajudavam a fazer farinha, quebravam cocos ou cozinhavam batatas, alimentavam-se. 

Além disso, elas também foram vistas subindo em goiabeiras para apanhar os frutos 

e comê-los.  

 

Wewe (cinco anos, F) sobe na goiabeira e pega uma 
goiaba. Agacha-se e come a goiaba. Com a goiaba 
inteira na boca, observa as demais crianças (...). 

 

 Os índios Parakanã não tinham horário regular para comer, comiam sempre 

que tinham fome e as crianças também não faziam refeições regularmente. Eles 

sabiam que os toria comiam em horários determinados e muitas vezes, quando 

queriam combinar alguma atividade com um funcionário diziam “amoteramo toria 

okaro”, que significa depois do toria comer. Pereira (1998) relata um depoimento de 

um índio Kaingáng (PR) sobre as refeições: “a gente não tem horário de almoço 

como o branco. Índio sente fome, vai lá e pega e come. Criança também” (p. 99). 

A tendência observada na categoria conversa indica, conforme Figura 3.17, 

que meninas otyaro tenderam a conversar muito mais que meninos da mesma 

categoria de idade (2,68 ± 0,62 vs. 1,14 ± 0,67; t(13) = 3,649; p = 0,09), enquanto 

entre os konomia, são os meninos que conversaram mais que as meninas (2,35 ± 0,72 

vs. 1,47 ± 0,62). Os principais temas das conversas das meninas otyaro eram a vida 
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dos awaete, os boatos e as novidades, enquanto os meninos konomia reclamavam dos 

companheiros de brincadeira, falavam mal deles ou faziam perguntas sobre algum 

evento para satisfazer sua curiosidade.  
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FIGURA 3.17 – Freqüência relativa da categoria conversa em 
função de sexo e idade (koxoa = meninas, akoma'e = meninos, 
konomia = quatro a seis anos, otyaro = sete a 12 anos). 

 

 

Morore (11 anos, F) conversa com Mytara’ia (oito anos, 
F) sobre os toria de Paranowaona (...).  

 

 Algumas vezes as crianças fazem o papel de informantes da aldeia, como no 

exemplo a seguir, no qual um menino de quatro anos avisa uma menina de mesma 

idade que a irmã desta e mais algumas outras meninas maiores estão voltando da 

roça. 

 

Tapiona (quatro anos, M) aponta para o outro lado do 
rio e avisa Moropyga (quatro anos, F) que Koxae’wyra 
(oito anos, F) – irmã de Moropyga –, Neyara (11 anos, 
F) e Morore (11 anos, F) estão voltando da roça com a 
peyra cheia e Waripa (10 anos, M) está remando para 
trazê-las para esta margem. 
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3.6.9) O trabalho das crianças 

 

À medida que as crianças crescem, passam a dedicar maior tempo a trabalho. 

Entretanto, é visível a diferença entre meninos e meninas (Figura 3.18). Estas 

dedicaram muito mais tempo a trabalho do que os meninos, na faixa etária konomia 

(7,29 ± 2,31 vs. 1,98 ± 2,66) e muito mais na faixa etária otyaro (24,19 ± 2,31 vs. 

8,57 ± 2,47; t(13) = 3,649; p < 0,01). Este dado corrobora os de outros trabalhos sobre 

orçamento de atividade realizados em sociedades industrializadas, não-

industrializadas, orientais e ocidentais, mostrando que as meninas, 

independentemente da cultura, começam a se engajar mais cedo do que os meninos 

no trabalho. O que difere uma sociedade de outra é a proporção de tempo que elas 

gastam trabalhando – as meninas das sociedades não-industrializadas iniciam 

precocemente o trabalho e passam mais tempo nesta atividade do que as suas colegas 

das sociedades industrializadas –, mas a diferença de gênero ocorre acentuadamente 

em todas as sociedades (Larson & Verma, 1999). 
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FIGURA 3.18 – Freqüência relativa da categoria trabalho em 
função de sexo e idade (koxoa = meninas, akoma’e = meninos, 
konomia = quatro a seis anos, otyaro = sete a 12 anos). 

 

 

Os dados são semelhantes aos encontrados por Pereira (1997) e Nunes 

(1999). As autoras afirmam que as meninas A’uwe-Xavante (MT) que passam para a 

categoria de idade adzarudu (10 a 12 anos), quando começam a entrar na puberdade 
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e recebem seus maridos à noite em suas casas, passam a ter mais obrigações e 

responsabilidades domésticas. Mesmo que isso não as isole das meninas ba’õno (dois 

a dez anos), como conseqüência dessa mudança no status social, elas têm menos 

tempo para brincar. Cohn (2000) relata que mães Xikrin costumam repreender as 

meninas porque estão brincando ao invés de cuidar de seus irmãos, dizendo “djãm 

abe my?” (você é menino?). 

Wagler e Galvão (1961) também afirmam que a vida das meninas 

Tenetehara, dos cinco anos até a adolescência, é bem diferente da vida dos meninos. 

As meninas ajudam as mães nas tarefas domésticas desde muito cedo. Inicialmente, 

como brincadeira, apenas imitando as atividades maternas e, quando chegam aos oito 

ou nove anos, o fazem por obrigação. É comum que as meninas Tenetehara se casem 

ao atingir 10 anos e, então, seus deveres passam a ser idênticos aos de uma mulher 

adulta, exceto pelo fato de que ela recebe ajuda de sua mãe nas tarefas mais pesadas 

e também pela abstenção de relações sexuais até a puberdade. 

 Tivemos dificuldade em diferenciar a brincadeira do trabalho, em alguns 

casos; mas a maioria dessas dificuldades pode ser explicada pelo fato das crianças 

muito pequenas realizarem tarefas de adultos, intercaladas com atividades lúdicas. 

Gaskins (comunicação pessoal, 2003) enfatizou também ter tido problemas em 

discriminar essas duas atividades durante seu estudo com as crianças Maias.  

No presente estudo, entre as atividades incluídas no trabalho, está a pescaria, 

praticada com seriedade e sem nenhuma conotação lúdica. A pescaria era uma 

atividade praticada predominantemente por jovens adolescentes, que saíam remando 

em duplas ou trios. As mulheres também participavam, mas dizia-se que quando um 

casal saía da aldeia para pescar, na verdade eles estavam indo namorar. 

 

Aowa (10 anos, F), de pé na canoa, joga e recolhe a rede de 
pesca. Pega o remo de Akwawia (seis anos, F) e rema em 
direção à margem do rio. Joga a rede e a recolhe. Põe o pé no 
rio e impulsiona o barco para o meio do rio. 

 

Po’a (10 anos M), de pé na canoa, joga e recolhe a rede de 
pesca. Puxa a rede, olha para o rio e a prepara para jogar 
novamente. 
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 Outra atividade muito comum foi a maternagem, praticada por meninos e 

meninas. 

 

Apy’ia (oito anos, M) joga água no rosto de Haima (seu 
primo de um ano e sete meses) com cuidado e em seguida 
passa sua mão no rosto dele (...). Carrega Haima, pega um 
cupuaçu deixado no chão pelo seu tio e vai para a aldeia, 
levando de um lado do corpo o cupuaçu e de outro o seu 
primo 

 

Akwawia (seis anos, F) carrega seu irmão Wyrakatoa (um 
ano) no colo. Coloca-o na rede e deita-se ao seu lado (...). 
Levanta-se, tira Wyrakatoa da rede, coloca-o nas suas costas 
e caminha. 

 

 Assim como as crianças Kpelle de seis anos (Lancy, 1996) e outras crianças 

indígenas como as Kaingáng (Pereira, 1998) cuidam de seus irmãos menores, as 

crianças Parakanã também iniciam a maternagem cedo. A Figura 3.19 mostra uma 

menina de cinco anos carregando o seu irmão de seis meses numa tapaxa.  

 Certa manhã, em Paranowaona, nasceu um bebê na enfermaria. O parto foi de 

cócoras e a mãe voltou para sua casa naquela mesma tarde. No dia seguinte, a 

auxiliar de enfermagem solicitou que trouxessem o bebê até a enfermaria para que 

fosse feita limpeza no umbigo da criança. Minutos depois, Wewe, a prima do bebê 

que tinha apenas cinco anos, trouxe o recém-nascido em seus braços, carregando-o 

sozinha pela aldeia. A mãe do bebê havia ficado na sua casa. Não havia nenhum 

adulto acompanhando Wewe e ela caminhava lentamente com uma expressão séria, 

observando, ora o chão, ora o bebê. Cohn (2000) afirma que crianças Xikrin de três 

anos carregam os irmãos menores enquanto a mãe trabalha na roça. 
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FIGURA 3.19 - Paneria, uma menina de cinco 
anos, carrega seu irmão de seis meses numa 
tapaxa (aldeia Maroxewara). 

 

 

 Além de cuidar dos irmãos menores, as meninas participavam ativamente do 

processo de produção de farinha. Muitas vezes, elas eram observadas fazendo o 

trabalho na companhia de outra menina de mesma faixa etária, sem a supervisão de 

mulheres adultas. 

 

Ywate’oa (12 anos, F) traz um carrinho de mão da sua casa 
cheio de lenha para a casa de farinha e despeja tudo. Sua 
irmã, Amaryra (nove anos), ajuda a levar uma brasa acesa de 
sua casa até a casa de farinha. Ywate’oa coloca a brasa em 
um dos fornos com um pouco de lenha, põe a cabeça dentro 
do forno e sopra. Arruma a lenha dentro do forno e aguarda 
até o forno ficar aquecido. 

 

 Num outro dia, Amaryra, irmã de Ywate’oa é quem teve o auxílio de outra 

criança da aldeia para acender o forno. 

 

Amaryra (nove anos, F) traz uma brasa e lenha de sua casa, 
em um carrinho de mão com a ajuda de Irane (seis anos, sexo 
F). Coloca lenha seca e a brasa num dos fornos e sopra várias 
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vezes. Observa duas mulheres fazendo farinha. Abana o seu 
forno com um abano de palha. Abaixa-se, coloca sua cabeça 
dentro do forno e arruma a lenha. Sopra a brasa várias vezes 
e, quando começa a sair fumaça do forno, Amaryra começa a 
limpar a chapa redonda de ferro (parte superior do forno) 
com as mãos. Pendura-se de bruços no forno para alcançar o 
centro da chapa de ferro e limpá-la. 

 

 As meninas também foram observadas, mas com menor freqüência, 

peneirando a massa de farinha e auxiliando suas mães a torrar a farinha, revezando-

se na mistura do pó sobre a chapa quente. Na maioria das aldeias Parakanã, havia 

uma casa com vários fornos constantemente ocupados pelas mulheres que se 

revezavam para fazer farinha para sua família nuclear. A Figura 3.20 mostra a casa 

de farinha da aldeia Paranowaona. Nesse local, as mulheres não só faziam farinha, 

mas conversavam animadamente sobre as pessoas da aldeia, os toria e também sobre 

os últimos acontecimentos. As crianças menores sempre acompanhavam as mães 

nessas ocasiões e as maiores, quando presentes, auxiliavam suas mães. 
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FIGURA 3.20 – Casa de farinha da aldeia Paranowaona. 

 

 Observei também duas outras atividades, relacionadas ao preparo de 

alimentos, realizadas exclusivamente pelas meninas: a quebra de cocos de inajá 

(Maximiliana maripa) e o cozimento de batatas.  

Os cocos de inajá eram coletados na mata pelas próprias crianças, que os 

traziam para a aldeia, escolhiam uma local e, usando uma pedra como bigorna e a 
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outra como martelo, quebravam cada coco. A Figura 3.21 mostra uma menina de seis 

anos elevando uma pedra para bater no coco. À frente dela encontra-se uma peyra 

com os cocos coletados. 

 

Amaryra (nove anos, F) pega o coco, põe sobre uma pedra e 
bate no coco com outra pedra grande. Bate o coco, descasca e 
dá para Maio’oa (11 anos, F). Coloca outro coco na pedra, 
bate com a pedra. Pepa (quatro anos, M) e Wewe (cinco 
anos, F) levam as cascas para jogar fora. Amaryra bate o 
coco, descasca e diz para Wewe voltar logo com a camisa 
com que ela embrulhou as cascas. Bate, tira o conteúdo, põe 
em uma vasilha com farinha (...).  
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FIGURA 3.21 – Irane (seis anos, F) quebrando cocos 
observada por três outras crianças. 

 

 Nesse momento, Amaryra ouviu sua mãe pedindo ajuda na margem do rio e 

saiu correndo para auxiliá-la. Enquanto isso, Wewe (cinco anos) pegou a pedra e 

começou a martelar outro coco, sem sucesso. Logo em seguida, Amaryra retornou ao 

local e repreendeu Wewe. Esta largou a pedra e voltou a observar Amaryra quebrar 

cocos. 

 Essa atividade era, em geral, executada por uma ou duas crianças, na 

companhia de várias outras que ficavam observando e comendo os cocos 

descascados. Nessas ocasiões, comumente elas traziam um prato de farinha para 

comer com os cocos. As crianças pequenas observavam as maiores quebrando cocos 

e ficavam muito atentas procurando nas cascas que seriam descartadas, pequenos 

pedaços de cocos para comer. 
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 As batatas também eram colhidas pelas próprias crianças, que saíam em 

grupo e arrancavam as batatas cultivadas nos arredores da aldeia (Figura 3.22). 
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FIGURA 3.22 – Crianças colhendo batatas (aldeia Itaygo’a). 

 

 Quando estava de passagem pelas aldeias Itaygo’a e Paranatinga, pude 

observar grupos de crianças, predominantemente formados por meninas, procurando 

batatas. Em Paranowaona, presenciei o cozimento dessas batatas por um grupo de 

crianças. Elas fizeram pequenas fogueiras, trouxeram panelas das suas casas, 

cozinharam as batatas e comeram com seus irmãos. A Figura 3.23 mostra uma 

menina de seis anos cozinhando batatas em uma pequena panela ao lado de um 

menino de dois anos. Havia outros meninos presentes no local no momento, mas 

somente as meninas cuidavam do fogo.  
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FIGURA 3.23 – Irane (seis anos, F) abanando o fogo feito por ela mesma. 
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Mytara’ia (oito anos, F) está agachada na casa abandonada, 
abanando uma panela com batatas que está no fogo, usando 
um abano de palha. Aceita um prato que Irane (seis anos, F) 
lhe oferece, tira um pouco de água quente da sua panela para 
colocar na panela de Irane. Pega um graveto e mexe as 
batatas. Levanta-se, vai até a fogueira onde está a panela de 
sua irmã, Akwawia (seis anos, F), abana o fogo dela e volta 
para o seu fogo. Abana o fogo, pega a panela com um 
graveto e a retira do fogo. Deixa Irane colocar a sua panela 
no fogo. Espeta a batata que está na panela com um graveto. 
Aproxima-se do fogo feito por Koirawa (cinco anos, F), onde 
há uma lata com água e batatas, e abana. Abana com vigor o 
fogo feito por Koirawa e coloca mais palha nele. 

 

 Lavar roupa foi outra atividade considerada trabalho, sendo também 

observada exclusivamente entre as meninas, da mesma forma como o preparo dos 

alimentos. 

 

Ywate’oa (12 anos, F) pega uma peça de roupa e passa sabão. 
Esfrega e bate na tábua. Esfrega e enxágua. Enxágua e torce a 
roupa. Pega outra peça e passa sabão. Esfrega o sabão e bate 
na tábua. Esfrega e enxágua. Enxágua e torce. Torce de novo. 
Pega outra peça de roupa e esfrega o sabão. 

 

 Este tipo de comportamento foi observado também entre as meninas mais 

jovens, como nos exemplos a seguir. 

 

Irane (seis anos, F) esfrega o seu short dentro do rio com uma 
escova. Enxágua e esfrega. Tira sua calcinha e esfrega sabão 
nela. Enxágua e esfrega. Enxágua o short e a calcinha.  

 

 Após esse episódio, Irane disse que iria tomar banho, mergulhou no rio, 

pegou o mesmo sabão usado para lavar roupa e passou no seu cabelo. No exemplo a 

seguir, uma criança menor ainda, que inicialmente estava observando outra maior 

lavando roupa, começou a lavar roupa também. 

 

Iara (quatro anos, F), segurando seu short, observa Maio’oa 
(11 anos, F) que começa a lavar roupa. Iara começa a 
esfregar seu short. Ela esfrega sabão na roupa e torce. Leva 
seu short para a tábua onde Neyara (11 anos, F) está lavando 
roupa. Pega o sabão e esfrega em outra roupa. Esfrega a 
roupa na tábua e enxágua. Esfrega sabão na sua blusa e 



Pexe oxemoarai 198

enxágua. Observa Neyara que pega o short de Iara para 
enxaguar. Iara mergulha no rio e veste o short lavado. 

 

 Geralmente, as meninas de quatro a seis anos lavavam roupa somente quando 

estavam em companhia das maiores. Nunca observei crianças dessa faixa etária indo 

sozinhas ao rio com roupas para lavar. As meninas maiores, por sua vez, eram vistas 

freqüentemente levando bacias com roupas para lavar no rio. Elas podiam estar 

sozinhas ou acompanhadas. 

 No caso dos índios Parakanã, poder-se-ia questionar o local de coleta de 

dados (predominantemente na aldeia) como uma variável que tivesse interferido nos 

resultados, subestimando o trabalho dos meninos e superestimando o das meninas. 

Entretanto, Queiroz (comunicação pessoal, 2001) afirma que, em geral, a proporção 

de tempo gasto no trabalho é sabidamente maior entre as mulheres do que entre os 

homens em várias comunidades indígenas. 

 Através do orçamento de atividades podemos observar que, embora as 

crianças passem a maior parte do tempo brincando, elas estão bem envolvidas nas 

atividades dos adultos da aldeia.  

 Nunes (2002), Baldus (1970) e Wagler e Galvão (1961) afirmam que o mundo 

adulto na cultura indígena é muito mais acessível à criança; isso traz uma vantagem 

importante na transição para a vida adulta: desde pequenas, as crianças observam, 

auxiliam e praticam (ora brincando, ora seriamente) as atividades dos adultos. Tudo 

isso minimiza os impactos que uma repentina transição para a vida adulta poderia 

trazer.  

 Baldus (1970) observou que as crianças de todas as tribos sul-americanas 

tinham um comportamento bem diferente das crianças alemãs que ele conhecia. Ele 

afirma que as crianças alemãs aparentavam maior “infantilidade” e menor interesse 

pelo mundo adulto do que as crianças indígenas. Segundo Baldus essa atitude 

diferenciada da criança indígena é determinada pela liberdade que ela desfruta, pela 

semelhança de suas atividades com as dos adultos de sua comunidade e pela ausência 

de punição. O autor ressalta que não há registros de punição de crianças entre as 

tribos brasileiras. 

Embora não haja registros de punição ou de disciplina na cultura indígena, as 

crianças são descritas como muito quietas, brincando com menos gritos do que as 

crianças urbanas (Maybury-Lewis, 1990). O comportamento das crianças Parakanã 



Pexe oxemoarai 199

com que tive contato em sala de aula era exemplar; crianças de seis a nove anos 

participavam das aulas em silêncio e, quando conversavam entre si, falavam bem 

baixinho. Aliás, os índios costumavam falar baixo. Nunca gritavam para falar com 

alguém distante. 

Outras características marcantes nas sociedades indígenas são a paciência e a 

tolerância com relação aos erros cometidos pelas crianças. Nunes (2002) relata um 

episódio em que uma mãe A’uwe-Xavante voltava para casa com sua filha de quatro 

ou cinco anos. A mãe levava uma bacia com roupas que acabara de lavar e a filha 

levava uma bacia com pratos de alumínio e uma panela também lavados. Quando as 

duas subiam um barranco, a menina derrubou tudo na areia. A mãe, olhou para trás 

para ver o que acontecera, olhou para Nunes, colocou sua bacia no chão e conversou 

com a pesquisadora. Enquanto isso, a menina, sem nenhum constrangimento, levou 

novamente as louças e a panela para rio, lavou cada peça, uma por uma e aproximou-

se da mãe com a bacia com os objetos limpos. A mãe não a repreendeu e nem disse à 

filha o que fazer, apenas esperou pacientemente a menina lavar tudo novamente e 

voltaram juntas para a aldeia. Nunes afirma que as mães não têm grandes expectativas 

quanto ao resultado final da tarefa, mas mesmo assim permitem que as crianças 

pequenas lavem suas próprias roupas. Paciência e tolerância com crianças também 

foram observadas entre os !Kung por Draper (1976).  

Cohn (2002) é outra autora que faz referência à tolerância dos índios Xikrin 

com relação às crianças. Esses índios denominam de amakre kêt (amakre = o buraco 

do seu ouvido, ket = não) aquele que falha em entender algo, ou que teima em 

desobedecer as ordens dos mais velhos, ou as normas sociais. O mesmo termo é 

usado para as crianças, que segundo a concepção dos Xikrin, cometem erros porque 

não teriam como saber, elas ainda têm os ouvidos fracos. Acreditam que somente 

com a maturidade os jovens passam a “ter ouvidos fortes” e compreendem melhor os 

adultos. 

Os índios nunca esperam de uma criança mais do que sua idade lhe permite 

fazer. Mesmo que o seu trabalho não seja perfeito, é respeitado e aceito como 

participação efetiva. Quando um adulto precisa refazer aquilo que foi iniciado por 

uma criança, esse comportamento nunca é acompanhado de críticas ou reclamações. 

Assim, a criança sente-se livre de julgamento e fica à vontade para fazer de novo a 
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mesma tarefa “exatamente como sabe e, assim, vai sabendo cada vez mais” (Nunes, 

1999, p.161). 

 

3.7) Freqüência de brincadeira 

 

 Nesta seção apresentaremos os resultados da investigação a respeito da 

freqüência dos diferentes tipos de brincadeiras em função de sexo e de idade. 

Embora as brincadeiras tenham aspectos culturais, com conteúdos mais relacionados 

à realidade do grupo, como descrito no primeiro capítulo, existem alguns aspectos 

que são observados em diversas culturas, os quais esperamos que se repitam também 

entre as crianças Parakanã. Por exemplo, Piaget (1962), Papalia e Olds (1990) e 

Sinker et al. (1993) afirmam que crianças pré-escolares tendem a brincar mais de 

construção e faz-de-conta do que as crianças maiores. A freqüência dessas 

brincadeiras decresce com o aumento da idade, sendo substituídas pelos jogos de 

regras. Esta mudança acontece em função do desenvolvimento cognitivo da criança. 

Realizei a análise dos meus dados de freqüência de vários tipos de brincadeiras, 

esperando encontrar a mesma tendência entre as crianças indígenas. 

  

3.7.1) Participantes e procedimento de coleta de dados 

 

 Para realizar esta parte da pesquisa, os participantes, o desenho metodológico 

de coleta de dados e o ambiente foram os mesmos. Ou seja, as observações foram 

feitas na aldeia Paranowaona e o estudo foi iniciado com todas a 30 crianças de 

quatro a 12 anos (17 meninas e 13 meninos). Ao final do estudo, consideramos os 

dados de 29 crianças (16 meninas e 13 meninos) pelas mesmas razões expostas no 

orçamento de atividades.  
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3.7.2) Procedimento de análise de dados 

 

 Assim como no cálculo do orçamento de atividades, os tipos de brincadeira 

também foram relativizados para que se pudesse comparar a proporção de tempo 

gasta em cada categoria. O cálculo foi feito a partir da divisão do total de períodos de 

30 segundos gastos em cada tipo de brincadeira pelo total de períodos de brincadeira, 

por criança, multiplicado por 100. 

Cada seqüência de comportamento categorizada como brincadeira foi 

classificada em um dos tipos de brincadeira citados a seguir, que são mutuamente 

exclusivos, conforme Morais e Otta (2003) que se inspiraram em Piaget (1945/1975).  

 

Sensório-motor / contingência física: exercícios que põem em ação um conjunto 

variado de comportamentos (ex. pular, correr, balançar-se, subir, descer, nadar, 

remar, etc.) e atividades que provocam, nos objetos, respostas contingentes a suas 

ações (ex. atirar, pegar objetos, chacoalhar, fazer rolar, empurrar objetos).  

Contingência social: brincadeiras com esquema de revezamento social, 

aparentemente motivadas e reforçadas pelo prazer associado à capacidade de 

produzir respostas contingentes nos outros e de responder contingentemente aos 

outros (ex. esconde-esconde, fazer cócegas, imitar gestos ou vocalizações). 

Brincadeira turbulenta: atividades que envolvem luta, perseguição ou fuga quando a 

expressão facial sinaliza a natureza lúdica das ações (ex. ri e bate nas costas de 

Koxae’wyra; derruba Kyryry’ia no chão agarra-se a ele e ri).  

Teste de limites: subtipo de brincadeira turbulenta, sugerido por Morais 

(comunicação pessoal, 2000), em que ocorre exercício físico vigoroso e desafio de 

limites entre o seguro e o arriscado (ex. pendurar-se, equilibrar-se sobre um tronco, 

lançar-se). 

Jogos de construção: são aqueles em que a criança, utilizando-se de qualquer 

elemento, transforma-o em algo diferente, moldando, empilhando, enfileirando, 

encaixando, fazendo cestos, etc. 

Brinquedo simbólico: consiste em tratar pessoas, animais, objetos e a si próprio com 

um significado diferente do que lhe é atribuído no contexto habitual (ex. fazer gestos 

que imitam o comportamento de lavar a roupa usando um sabugo de milho como 

escova). 
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Jogos de regras: correspondem a brincadeiras em que a regra prepondera, embora 

possa haver componentes sensório-motores ou de construção (ex. vôlei e futebol). 

 

3.7.3) A brincadeira Parakanã 

  

A Tabela 3.7 mostra a média relativa de períodos de 30 segundos gastos em 

cada brincadeira. Nota-se que a mais freqüente, independentemente de gênero e faixa 

etária é a contingência física. Contrariamente aos dados de crianças européias, 

obtidos por Pellegrini e Smith (1998), as crianças em idade pré-escolar (konomia) 

brincam de contingência física tanto quanto as maiores. A proporção de tempo gasta 

nesta categoria, segundo os autores, correspondia a 20% do tempo de brincadeira 

durante a fase de maior incidência. As crianças Parakanã apresentaram praticamente 

o dobro da freqüência observada entre as inglesas, e esta alta freqüência foi 

encontrada mesmo entre as crianças mais velhas. Provavelmente, este resultado 

reflete a influência do ambiente de floresta nativa, cheio de desafios a serem 

superados, e a constante necessidade de realizar tarefas que exigem grandes 

habilidades físicas, até mesmo durante as brincadeiras. Além disso, a atração pelo rio 

deve ter contribuído para o aumento na freqüência da brincadeira de exercício. 

 Nossos dados estão mais de acordo com os argumentos de Sutton-Smith 

(1967). O autor afirma que os jogos que exigem maior habilidade física são mais 

freqüentes em culturas onde a atividade de subsistência envolve tarefas como 

arremesso de lança ou flechas. Não há dúvida de que as crianças indígenas precisam 

de maior habilidade e condicionamento físico para exercer suas tarefas quando 

adultas do que as crianças inglesas ou de qualquer outro ambiente urbano. 

A proporção de brincadeira simbólica entre os konomia (quatro a seis anos) é 

comparável à encontrada em crianças pré-escolares urbanas, em que o faz-de-conta 

representa 10% a 17% do total de brincadeiras (Fein, 1981; Singer, 1973). 
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TABELA 3.7 – Média da proporção de períodos de 30 segundos gastos nas 
categorias de brincadeira (contingência física, contingência social, brincadeira 
turbulenta, teste de limites, construção, brincadeira simbólica e jogos de regras) em 
função de sexo (akoma’e = masculino, koxoa = feminino) e categoria de idade 
(konomia = quatro a seis anos, otyaro = sete a 12 anos). 

 Akoma’e Koxoa 

 Konomia 
% 

Otyaro 
% 

Konomia 
% 

Otyaro 
% 

Contingência física 49 39 43 48 

Contingência social 9 4 14 17 

Brincadeira turbulenta 8 6 4 10 

Teste de limites 1 1 2 1 

Construção 8 14 22 1 

Brincadeira simbólica 19 9 15 3 

Jogos de regras 7 27 - 20 

 

 

O tempo destinado à brincadeira simbólica parece variar conforme a cultura. 

Entre as crianças Maias (Gaskins, 2000) e das Ilhas Marquesas na Polinésia (Martini, 

1994), o faz-de-conta é pouco freqüente. Numa comparação realizada entre crianças 

Parakanã, crianças de uma comunidade praiana em Ubatuba, litoral de São Paulo, e 

crianças da cidade de São Paulo, de três níveis sócio-econômicos diferentes – baixo 

(crianças de uma escola pública da periferia), misto (crianças cujos pais 

desempenham as mais variadas funções em uma Universidade Pública) e alto 

(crianças de uma escola particular localizada em um condomínio fechado) –, 

observou-se que as crianças de nível sócio-econômico alto apresentavam uma 

freqüência significativamente maior de brincadeira simbólica do que as crianças 

indígenas Parakanã e da comunidade praiana. A freqüência de brincadeiras de 

contingência social foi significativamente mais elevada entre crianças Parakanã do 

que em crianças de nível sócio-econômico alto e baixo. De uma maneira geral, a 

brincadeira de exercício físico foi a categoria com maior proporção de tempo em 

todas os cinco grupos observados. Comparando a proporção de tempo gasto no 

exercício físico entre os grupos, as crianças indígenas superaram os demais, embora 

a diferença não tenha sido significativa (Gosso et al., em preparação). 
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Com relação à brincadeira turbulenta (BT), os dados corroboram os achados 

de Pellegrini e Smith (1998) de que crianças de seis a dez anos passam de 7% a 8% 

do total de brincadeira em BT, aumentando ligeiramente a proporção para 10%, entre 

sete e dez anos. A partir dos 11 anos, há um decréscimo na proporção de brincadeiras 

turbulentas. Mesmo que somemos os valores obtidos em teste de limites, subtipo da 

brincadeira turbulenta que incluímos neste trabalho, a freqüência é comparável à 

encontrada por Pellegrini e Smith (1998). As demais brincadeiras serão discutidas a 

seguir, após a descrição da análise estatística.  

Realizou-se uma análise multivariada para verificar a influência de sexo, 

idade e suas possíveis interações sobre os tipos de brincadeira: contingência física, 

contingência social, construção, turbulenta, teste de limites, simbólica e jogos de 

regras. Com relação aos tipos de brincadeira, a MANOVA indicou um efeito 

significativo somente de idade (Lambda de Wilks = 0,401; F7,19 = 4,049; p < 0,01), 

não tendo havido efeito de sexo (Lambda de Wilks = 0,729; F7,19 = 1,011; p = 0,454). 

A interação entre sexo e idade apresentou um efeito marginalmente significativo 

(Lambda de Wilks = 0,539; F7,19 = 2,324; p = 0,06). 

 Análises univariadas subseqüentes indicaram um efeito significativo da idade 

sobre brincadeira simbólica (F1,25 = 6,130; p < 0,05), jogos de regras (F1,25 = 13,849; 

p < 0,001) e brincadeira de construção (F1,25 = 4,415; p < 0,05). Como pode ser 

observado na Figura 3.24, a brincadeira simbólica foi mais freqüente entre as 

crianças menores (17,47 ± 3,46) do que entre as maiores (7,29 ± 2,36). O mesmo 

ocorreu com a brincadeira de construção (16,78 ± 4,40 vs. 5,97 ± 2,46), tendo sido 

observado o inverso em relação aos jogos de regras, que foram mais freqüentemente 

praticados pelas crianças maiores (23,34 ± 4,78) do que pelas menores (3,26 ± 1,78). 
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FIGURA 3.24 – Proporção média dos tipos de brincadeira para 
os quais foram identificadas diferenças significativas em 
função da classe de idade (konomia = quatro a seis anos; otyaro 
= sete a 12 anos). 

 

 

 O aumento da freqüência de jogos de regras e a diminuição da freqüência da 

brincadeira simbólica, à medida que as crianças se desenvolvem, foi também 

observado em crianças urbanas de diversos países (Papalia & Olds, 1990; Piaget, 

1962; Sinker et al., 1993). A brincadeira simbólica e de objetos ou construção atinge 

o seu auge aos três ou quatro anos para, posteriormente, ser substituído pelos jogos 

que exigem maior desenvolvimento cognitivo, como os de regras.  

 Embora a MANOVA não tenha revelado efeito global significativo de sexo, 

análises univariadas indicaram influência significativa de sexo na brincadeira de 

contingência social (F1,25 = 5,768; p < 0,05), observando-se esta brincadeira mais 

freqüentemente entre as meninas (15,25 ± 2,37) do que entre os meninos (6,76 ± 

2,63). Draper e Cashdan (1988) afirmam que em sociedades em que crianças cuidam 

de outras, este fator tem sido identificado como um elemento socializador, que 

contribui para a diferença gênero, favorecendo maior comportamento pró-social por 

parte das meninas.  

Um maior interesse das meninas por atividades sociais não parece estar 

restrito a sociedades em que o cuidado entre crianças é mais freqüente. Bjorklund e 

Pellegrini (2000) citam estudos que demonstraram que as meninas recém-nascidas 

apresentam maior interesse por vozes e figuras humanas do que os meninos. Meninas 

nos primeiros anos de vida também são mais empáticas à dor e à tristeza de outras 
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pessoas do que os meninos. O maior interesse pela figura humana e suas reações 

pode estar diretamente relacionado à maior freqüência de brincadeira de contingência 

social encontrada entre as meninas.  

Na presente pesquisa, a MANOVA revelou uma tendência de interação entre 

sexo e idade. Análises univariadas indicaram um efeito significativo de interação 

apenas para a brincadeira de construção (F1,25 = 7,746; p < 0,01). Conforme se 

verifica na Figura 3.25, as meninas menores (22,25 ± 4,20) foram mais 

freqüentemente observadas brincando de construção do que as maiores (0,61 ± 4,20; 

t(7,05) = 3,210; p < 0,01), entretanto, entre os meninos não houve diferença 

significativa em função de idade, embora a média para os maiores (14,16 ± 4,50) 

fosse maior em comparação com os menores (8,44 ± 4,96; t(11) = 0,644; p = 0,165). 
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FIGURA 3.25 – Médias de brincadeira de construção em função 
de sexo (akoma’e = meninos, koxoa = meninas) e idade 
(konomia = quatro a seis anos, otyaro = sete a 12 anos). 

 

 

 As meninas Parakanã de quatro a seis anos, quando estão brincando de 

construção, estão muitas vezes confeccionando cestos. Enquanto isso, as maiores, já 

constroem objetos para ser usados em atividades reais, já que, aos 12 anos, muitas 

delas já estão casadas ou ajudam consideravelmente o trabalho doméstico familiar.  

Com relação ao resultado inverso encontrado entre os meninos – é importante 

notar que embora os meninos maiores tenham brincado mais de construção do que os 

menores, não houve diferença significativa –, talvez seja um reflexo de um evento 
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que estava acontecendo na aldeia Paranowaona durante a coleta de dados. Um poço, 

que havia sido cavado na aldeia pelo PROPKN há alguns anos, para incentivar o 

consumo de água limpa, estava cheio de objetos que foram jogados pelas crianças e, 

durante o período em que coletei os dados, uma equipe de funcionários do PROPKN 

fez a limpeza no poço. Eles desciam no fundo do poço pendurados em cordas e 

retiravam a sujeira com baldes, que eram içados por cordas. Todos da aldeia 

acompanharam a operação, que durou alguns dias. Os meninos, em duplas ou 

sozinhos, começaram a cavar vários buracos nas proximidades da aldeia. Eles 

passavam várias horas nessa atividade. Quando uns se cansavam, outros apareciam e 

continuavam a cavar o buraco que o outro havia deixado, sem que nenhum acordo 

tivesse sido combinado. Depois de cavado o buraco, a brincadeira poderia se 

transformar em simbólica, caso os meninos se comportassem ou verbalizassem como 

se estivessem tirando água ou sujeira de um poço. Somente meninos foram 

observados realizando essa atividade de escavação.  

Estudos com crianças urbanas também mostraram que os meninos constroem 

mais estruturas do que as meninas (Caldera et al., 1999). Em geral, a diferença de 

gênero está no tipo de construção que é feita. Por exemplo, meninos caçadores-

coletores e/ou indígenas constroem estruturas, machados, lanças, estilingues e arcos e 

flechas como os pais, enquanto as meninas fazem panelas de barro, cestos de palha e 

bonecas (Leacock, 1976; Clastres, 2003). 

 

3.7.4) Companheiros de brincadeira 

 

 Como um desdobramento da pesquisa sobre a freqüência de brincadeiras, 

verificamos com quem a criança focal costumava brincar. As escolas das sociedades 

urbanas atuais agrupam as crianças conforme a sua idade e a maioria dos estudos é 

realizada nesses ambientes. Entretanto, num ambiente natural original, de caça e 

coleta, havia relativamente poucas crianças da mesma idade. Geralmente, a 

oportunidade de convivência com não-coetâneos era muito maior nessas sociedades. 

Será que as crianças Parakanã, que têm companheiros de diferentes faixas etárias, 

brincam mais com crianças de sua idade ou com não-coetâneos? Além disso, será 

que meninos brincam mais com meninos ou com meninas? Diversos estudos 

realizados com crianças ocidentais urbanas indicam que há preferência por 
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companheiros do mesmo sexo (Bee, 1996; Fabes, 1994; La Freniere et al., 1984; 

Maccoby, 1988; Macccoby & Jacklin, 1987; Martin, 1994; Serbin et al., 1994; 

Theimer, Killen & Stangor, 2001), mas será que o mesmo será observado entre as 

crianças Parakanã? 

 O nosso objetivo era investigar se havia diferença entre o companheiro 

escolhido para brincar junto (brincadeira grupal) e para estar próximo (brincadeira 

paralela). Portanto, selecionamos os episódios em que a criança estava brincando e 

os classificamos, segundo Smith (1978), conforme a natureza do comportamento 

social.  

 

Grupal: a criança focal interage com uma ou mais crianças, de forma substancial 

durante a atividade, seja verbal ou fisicamente, através de troca de objetos ou na 

organização de um jogo. Esta categoria inclui as categorias brincadeira associativa e 

cooperativa de Parten (1932, citada por Papalia & Olds, 1990). 

Paralela: a criança focal mantém grande proximidade com uma ou mais crianças que 

estão engajadas em comportamentos similares. Entretanto, não há interação ou 

quando há é muito rápida e reduz-se apenas a perguntas e respostas, sem um diálogo 

contínuo e duradouro. A presença das demais crianças não afeta o comportamento 

daquela que é alvo de observação. Esta é a mesma categoria “atividade paralela” de 

Parten (1932, citada por Papalia & Olds, 1990). 

  

 Além dessas duas categorias, Smith (1978) apresenta mais duas: solitária e 

atividade paralela ou em grupo com um adulto. Como nosso objetivo era verificar 

qual o companheiro de brincadeira, não incluímos essas duas categorias na análise. 

Portanto, os resultados apresentados a seguir consideram somente as relações grupais 

e paralelas durante a brincadeira.  

Aplicou-se uma Análise de Variância Multivariada para investigar a 

influência da idade (konomia = quatro a seis anos; otyaro = sete a 12 anos) e sexo 

(akoma’e = sexo masculino; koxoa = sexo feminino) da criança focal sobre vários 

índices de brincadeira grupal (BGKF = brincadeira grupal com parceiros konomia do 

sexo feminino, BGKM = brincadeira grupal com parceiros konomia do sexo 

masculino, BGOF = brincadeira grupal com parceiros otyaro do sexo feminino e 

BGOM = brincadeira grupal com parceiros otyaro do sexo mascuino) e paralela 
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(BPKF = brincadeira paralela com parceiros konomia do sexo feminino, BPKM = 

brincadeira paralela com parceiros konomia do sexo masculino, BPOF = brincadeira 

paralela com parceiros otyaro do sexo feminino e BPOM = brincadeira paralela com 

parceiros otyaro do sexo mascuino). 

 A MANOVA revelou efeito multivariado significativo de interação entre 

idade e sexo, Lambda de Wilks = 0,317, F8,18 = 4,848, p < 0,01. Análises univariadas 

subseqüentes mostraram que o efeito de interação manifestou-se nos índices BGOF, 

F1,25 = 11,936, p < 0,01, BGOM, F1,25 = 8,442, p < 0,01, BPKF, F1,25 = 9,012, p < 

0,01, e BPOM, F1,25 = 10,868, p < 0,01. Houve também um efeito significativo de 

idade no índice BGKF, F1,25 = 4,716, p < 0,05. 

 

Brincadeira grupal 

 

 Comparações post hoc dois a dois através de teste t mostraram que as 

crianças focais konomia koxoa brincaram muito mais com parceiros konomia koxoa 

t(7) = 4,02, p < 0,01, do que com konomia akoma’e ou otyaro (Figura 3.26a). As 

crianças focais otyaro koxoa brincaram mais com parceiros otyaro koxoa t(7) = 

2,580, p < 0,05, do que com otyaro akoma’e ou konomia (Figura 3.26b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

Akoma'e Koxoa

SEXO DO COMPANHEIRO

%

Konomia Otyaro

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Akoma'e Koxoa

SEXO DO COMPANHEIRO

%

Konomia Otyaro

 
a) Criança focal konomia koxoa  b) Criança focal otyaro koxoa 

FIGURA 3.26 – Freqüência relativa de brincadeira grupal em função do sexo e da 
idade da criança focal: a) Criança focal konomia koxoa e b) Criança focal otyaro 
koxoa. 
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Observa-se na Figura 3.26a, que as crianças focais konomia koxoa tendem a 

brincar mais com crianças konomia e entre os konomia, brincam mais com konomia 

koxoa. As crianças focais otyaro koxoa brincam mais com outras crianças otyaro, 

mas predominantemente com otyaro koxoa (Figura 3.26b). Portanto, a Figura 3.26 

mostra que crianças focais konomia koxoa e otyaro koxoa brincaram mais com 

companheiros de mesmo sexo e idade do que com outras crianças. 

 A Figura 3.27a mostra que a criança focal konomia akom’e brincou mais com 

crianças do mesmo sexo, tanto konomia como otyaro, com uma tendência a brincar 

mais com parceiros konomia akoma’e do que com otyaro akoma’e, t(5) = 2,155, p = 

0,084. As crianças focais otyaro akoma’e brincaram significativamente mais com 

companheiros otyaro akoma’e do que com konomia akoma’e t(6) = 5,743, p < 0,001 

(Figura 3.27b).  
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a) Criança focal konomia akoma’e  b) Criança focal otyaro akoma’e 

FIGURA 3.27 – Freqüência relativa de brincadeira grupal em função do sexo e da 
idade da criança focal: a) Criança focal konomia akoma’e e b) Criança focal otyaro 
akoma’e. 
 

 Nossos dados indicam que crianças otyaro e konomia preferem brincar com 

companheiros do mesmo sexo. Estes resultados estão em concordância com os de 

estudos realizados com amostras ocidentais urbanas (Maccoby, 1988; Macccoby & 

Jacklin, 1987; Theimer, Killen & Stangor, 2001; Serbin et al., 1994; Fabes, 1994; 

Martin, 1994) em que a criança mostra preferência por companheiros do mesmo 

sexo. 
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Brincadeira paralela 

 

 Comparações post hoc, dois a dois através de teste t, mostraram que as 

crianças focais konomia koxoa brincaram mais com outros konomia, 

predominantemente konomia koxoa do que konomia akoma’e, t(7) = 3,633, p < 0,01 

(Figura 3.28a). Em relação ao índice BPOF, a MANOVA não revelou qualquer 

efeito significativo, seja de idade ou de sexo da criança focal, em interação ou como 

efeito principal (Figura 3.28b). Mesmo assim, observamos através do gráfico da 

Figura 3.28b que há uma freqüência ligeiramente mais elevada de meninas otyaro 

brincando com companheiras do mesmo sexo e categoria de idade, do que com 

meninos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Akoma'e Koxoa

SEXO DO COMPANHEIRO

%

Konomia Otyaro

 

0

2

4

6

8

10

12

Akoma'e Koxoa

SEXO DO COMPANHEIRO

%

Konomia Otyaro

 
    a) Criança focal konomia koxoa  b) Criança focal otyaro koxoa 

FIGURA 3.28 – Freqüência relativa de brincadeira paralela em função do sexo 
e da idade da criança focal: a) Criança focal konomia koxoa e b) Criança focal 
otyaro koxoa. 
 

Examinando-se os índices BPKM e BPOM, encontra-se um padrão de 

interação semelhante ao dos índices BGKM e BGOM, respectivamente. Crianças 

focais konomia akoma’e apresentaram uma certa tendência a brincar mais próximos 

de outros que também eram konomia akoma’e, t(5) = 2,152, p = 0,084, do que as 

crianças otyaro akoma’e ou koxoa (Figura 3.29a). E as crianças focais otyaro akom’e 

brincaram nas proximidades de companheiros otyaro akoma’e do que de 

companheiros otyaro koxoa, t(6) = 2,661, p < 0,05 (Figura 3.29b).  
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FIGURA 3.29 – Freqüência relativa de brincadeira paralela em função do sexo e da 
idade da criança focal: a) Criança focal konomia akoma’e e b) Criança focal otyaro 
akoma’e. 
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a) Criança focal konomia akoma’e b) Criança focal otyaro akoma’e 

 

 Segundo Serbin e colaboradores (1994) e Maccoby (1990) a preferência por 

companheiros do mesmo sexo surge por volta dos três anos de idade. Além disso, 

quanto maior a compreensão sobre a identidade sexual, maior a preferência por 

companheiros do mesmo sexo (Erwin, 1993). 

 Podemos inferir que esse padrão de resultados reflete um processo de 

identificação social, em que os indivíduos classificam a si mesmos e aos outros em 

diferentes categorias sociais, como por exemplo “sexo masculino” e “sexo 

feminino”. Esse processo de classificação tem como função segmentar e organizar o 

ambiente social. A identidade social é estabelecida através do envolvimento com 

grupos de referência em situações sociais (Tajfel & Turner, 1985).  

 A clara preferência das crianças Parakanã por companheiros da mesma idade 

e do mesmo sexo também corresponde aos resultados de estudos relatados por 

Harlow, McGaugh e Thompson (1978). Os autores afirmam que a preferência por 

companheiros de idade começa aos três anos de idade e termina no início da 

adolescência, quando começam as afeições heterossexuais. Eles consideram o amor 

por companheiros de idade como uma generalização do amor que a criança sente 

pela mãe. Afirmam ainda que a amizade por coetâneos começa com a exploração 

mútua de algum objeto de interesse comum. Essa exploração paralela suprime parte 

do medo inerente à criança diante de um objeto estranho e encoraja a exploração 

livre.  
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 Harris (1995, 1999) afirma que a divisão das crianças em grupos é universal, 

mas se o número de crianças numa dada comunidade é muito pequeno, haverá dois 

grupos, um de meninas e outro de meninos, com idades variadas. À medida que o 

número de crianças for maior, os grupos serão divididos em função do sexo e da 

categoria de idade. A autora não fala do número limite em que haveria somente uma 

segregação por gênero, mas considerando os nossos resultados, provavelmente isso 

ocorreria em grupos com menos de 29 crianças (total da nossa amostra). 

 Embora haja muitos estudos focalizando a preferência das crianças por 

companheiros do mesmo sexo (Bee, 1996; Fabes, 1994; La Freniere et al., 1984; 

Maccoby, 1988; Macccoby & Jacklin, 1987; Martin, 1994; Serbin et al., 1994; 

Theimer, Killen & Stangor, 2001), há relativamente menos estudos enfocando a 

preferência em função da categoria de idade do companheiro. Alguns estudos 

encontrados comparam interações de crianças de três e quatro anos (Winsler et al., 

2002) ou dois e quatro anos (Blurton Jones, 1972/1981b). 

 As idades comparadas são muito próximas para se observar qualquer 

diferença mais consistente entre a escolha de parceiros da mesma idade ou de idades 

diferentes. Nossos resultados demonstram que, embora as crianças Parakanã tenham 

igual acesso a companheiros de outras faixas etárias, ainda assim, elas preferem 

brincar com coetâneos.  

 
3.7.5) Detalhando a brincadeira simbólica 

 

 A brincadeira simbólica foi analisada com maior detalhe quanto aos 

significados atribuídos aos objetos (criação ou transformação simbólica), à natureza 

do objeto usado (elementos naturais, brinquedos, partes do corpo ou utensílios), e aos 

conteúdos ou temas das brincadeiras (trabalho, transporte, cuidados com o outro, 

atividades de animais, atividades de vida diária, lazer, temas fantásticos e lutas). Esta 

análise só foi realizada na categoria de idade konomia (quatro a seis anos), porque é 

nesta fase em que há maior incidência de brincadeira simbólica (Fein, 1981; Papalia 

& Olds, 1990; Sinker et al., 1993). Além disso, incluímos nesta análise somente seis 

das oito meninas da categoria konomia, porque embora todas as oito crianças tenham 

brincado de faz-de-conta, infelizmente essas duas crianças não realizaram atividades 

simbólicas durante o período focal delas.  
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 Nossa suposição era de que o uso de utensílios como pivôs deveria ser mais 

comum do que o uso de miniaturas de objetos (brinquedos), que são mais 

comumente encontrados em sociedades urbanas. Os temas relacionados às atividades 

dos adultos – pesca, caça, coleta, fazer farinha – deveriam predominar, sem que 

houvesse nenhuma influência de personagens fantásticos veiculados na mídia.  

 

Procedimento de análise de dados 

 

 Cada transformação simbólica foi analisada sob a perspectiva do conteúdo 

dos esquemas ideacionais e dos objetos usados como pivô das modificações 

simbólicas. A categorização usada para a classificação das brincadeiras simbólicas 

foi baseada em Gosso, Salum e Otta (2002) e Salum e Otta (2003). 

Os esquemas ideacionais, implícitos ou explícitos, de alteração de significado 

exercidos sobre os objetos (em sentido lato, incluindo seres vivos e fenômenos da 

natureza) – também denominados atribuição de significado diferente ao habitual – 

foram classificados em esquemas de criação ou de modificação simbólica. 

 

Criação é o esquema pelo qual, na ausência de qualquer substrato material 

perceptível ao observador, a criança se comporta como se houvesse algum elemento 

com existência real. Por exemplo, a criança soca um pilão vazio, como se dentro 

houvesse mandioca, na ausência de qualquer elemento material como suporte. 

 

Modificação consiste na alteração de significado de qualquer substrato com 

existência material, podendo ser dos seguintes tipos: 

- Identidade: a criança assume ou atribui a outro uma identidade diferente 

da habitual ou transforma um objeto em outro, passando a adquirir todas 

as características e funções da identidade atribuída ou assumida e o 

objeto, a possuir todas as propriedades daquele que passa a representar. 

Exemplos de modificação de identidade de personagem: comportar-se 

como um jabuti ou como uma professora. Exemplo de modificações de 

identidade de objeto: um caixote é usado como carro, um saco plástico é 

usado como roupa. 
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- Propriedade: a criança atribui ao objeto ou ser vivo propriedades ou 

faculdades que não lhe são habitualmente reconhecidas. Exemplos: um 

revólver de brinquedo usado como se fosse de verdade; uma boneca é 

tratada como se fosse um bebê de verdade. 

- Estado / condição: a criança atribui a outra ou a si própria um estado que 

não é o reconhecido no momento, ou tendo como referência a situação, ou 

o ambiente físico circundante; a criança transforma-os de maneira que 

uma nova condição dá lugar a uma condição efetivamente reconhecida na 

situação presente. Ex. fingir estar morto, doente ou louco; imaginar que 

venta, que chove, que faz frio. 

 

 

Pivôs 

 

A criança executa a transformação simbólica sobre objetos como brinquedos, 

plantas ou utensílios. Ex. tratar uma folha como se fosse comida; usar um tronco 

como se fosse prancha; atribuir vida a brinquedos representativos de seres humanos e 

animais. Os tipos de objetos sobre os quais a criança operou a transformação 

simbólica, também chamados de pivôs, foram categorizados em elementos naturais, 

brinquedos, partes do corpo e utensílios.  

Elementos naturais: areia, argila, água, plantas e suas partes, tronco, tábua, pedra.  

Brinquedos: miniaturas de seres humanos, personagens fantásticos, animais e de 

outros objetos em geral, peças geométricas, brinquedos de areia.  

Partes do corpo: mão, pé, braço, etc. 

Utensílios: fragmentos de materiais diversos (tecido, plástico, canudo, papel e 

papelão), recipientes, objetos industrializados (prego, botões de fogão, carro de mão, 

telefone, pneu) e objetos feito à mão (canoa, vestido, galinheiro). 
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Conteúdo 

 

As ações e os movimentos foram categorizados em função do conteúdo que 

lhes foi atribuído durante a brincadeira simbólica. 

Trabalho: imitações de atividades profissionais ou de adultos de sua cultura 

(caçadores, pescadores, donas de casa, motoristas, professores, etc.).  

Transporte: a criança movimenta objetos, simulando algum meio de transporte em 

deslocamento, ou comporta-se como se fosse passageiro ou dirigisse algum veículo. 

Cuidados com o outro: comportamentos que indicam cuidados com outra criança ou 

bebê, como alimentar, vestir, dar banho, levar para a escola. Além disso, foram 

também incluídas ações que visavam disciplinar o outro, como ordenar silêncio, 

mandar sentar ou dormir. 

Atividades de animais: a criança se comporta como se fosse um animal (latindo ou 

trotando) ou como se estivesse na companhia dele.  

Luta, perseguição, fuga e morte: são incluídos nesta categoria os comportamentos de 

bater, lutar, perseguir, fugir, atirar-se, fingir morrer, ressuscitar.  

Atividades de vida diária: consistem em comportamentos comuns à rotina diária de 

uma criança ou adulto: sair de casa ou voltar para ela, cuidar do próprio corpo, 

comer, dormir, sonhar, vestir-se, despir-se, conversar, comportamentos sexuais, 

contar dinheiro, fazer compras. 

Lazer: dançar, cantar, fazer festas, tocar instrumentos musicais, ler e praticar esportes 

foram incluídos nesta categoria. 

Temas fantásticos: personagens de lendas ou mitos que não fazem parte da sua 

realidade cotidiana. 

 

Fazendo-de-conta 

 

 Inicialmente, categorizamos os episódios registrados em criação ou 

transformação simbólica conforme Gosso e colaboradores (no prelo) e comparamos a 

sua ocorrência entre meninos e meninas. A MANOVA revelou que não houve 

diferença entre os gêneros na ocorrência dessas categorias (Tabela 3.8). 
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TABELA 3.8 – Média (M) e erro padrão (EP) da ocorrência de criação e 

transformação simbólica em função do gênero. 

 Koxoa Akoma’e 

 M EP M EP 

Criação 0,0 1,0 2,3 0,9 

Transformação 8,2 1,6 6,3 1,9 

Total 8,2 2,0 8,7 2,2 

 

 

 Conforme observamos na Tabela 3.8, houve maior incidência de 

transformação simbólica do que de criação. Somente os meninos apresentaram 

episódios em que houve a criação de elementos na ausência de qualquer objeto. A 

transformação de objetos pode ser classificada como um estágio menos complexo do 

que a criação. No primeiro caso, há um objeto pivô que é transformado em outro 

imaginariamente, enquanto no segundo caso, não há a criação de um elemento na 

ausência de qualquer ser ou objeto (Gosso et al., em preparação).  

 Quando fazemos a mesma análise para a freqüência dos diferentes tipos de 

transformações operados (Tabela 3.9), notamos que a média de transformações de 

identidade foi maior entre as meninas do que entre os meninos (5,5 ± 1,6 vs. 2,3 ± 

1,7). Contrariamente, a média de transformações de propriedade foi maior entre 

meninos do que entre meninas (3,8 ± 1,1 vs. 2,3 ± 1,0). 

 

TABELA 3.9 – Média (M) e erro padrão (EP) da ocorrência das diferentes 

categorias de transformações simbólicas em função do gênero. 

 Koxoa Akoma’e 

 M EP M EP 

Transformação de identidade 5,5 1,6 2,3 1,7 

Transformação de propriedade 2,3 1,2 3,8 1,1 

Transformação de estado / condição 0,3 0,3 0,2 0,2 

 

 Os objetos usados nas transformações simbólicas também foram classificados 

em elementos naturais, utensílios e brinquedos (Tabela 3.10), que são as mesmas 

categorias usadas por Striano, Tomasello e Rochat (2001). Nesta comparação 
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também não houve diferença significativa entre os gêneros, embora as médias 

sugiram que os meninos usaram mais elementos naturais do que as meninas (59,5 ± 

15,1 vs. 28,7 ± 15,9), enquanto estas usaram mais utensílios do que os meninos (53,6 

± 15,9 vs. 31,0 ± 16,4). 

 

TABELA 3.10 – Média (M) e erro padrão (EP) dos pivôs usados nas brincadeiras 

simbólicas em função do gênero. 

 Koxoa Akoma’e 

 M EP M EP 

Elementos naturais 28,7 15,9 59,5 15,1 

Utensílios 53,6 15,9 31,0 16,4 

Brinquedos 17,7 10,2 9,5 9,6 

 

 Segundo Striano, Tomasello e Rochat (2001), os brinquedos favorecem muito 

mais a brincadeira simbólica do que os elementos naturais (ex. pedra, areia, água, 

etc.), que aparentemente não teriam nenhum fim, e os utensílios (ex. martelo, 

machado, pilão, etc.) que, em geral, têm outra finalidade mais prática na vida dos 

adultos. Segundo estes autores, quando os elementos naturais não fazem parte da 

realidade da criança, o seu uso simbólico é menos freqüente, e com relação ao uso de 

utensílios na brincadeira simbólica, eles afirmam que ocorreria numa fase mais 

avançada do faz-de-conta. 

 As crianças Parakanã têm poucos brinquedos disponíveis; em geral, eles se 

resumem a bonecas, miniaturas de barcos e a pequenos arcos e flechas. Elas vivem 

cercadas de elementos naturais e utensílios usados pelos adultos. Além disso, têm 

liberdade de transitar livremente pela aldeia, observando as atividades dos mais 

velhos. Isso tudo pode ter contribuído para que elas usassem com maior freqüência 

elementos naturais e utensílios nas suas brincadeiras simbólicas, como mostra a 

Tabela 3.10. 

 Com relação ao tema das brincadeiras simbólicas, foi feita uma análise da 

proporção relativa com que cada um dos temas surgiu na brincadeira simbólica em 

função do gênero da criança (Tabela 3.11). Embora não tenha sido encontrada 

nenhuma diferença significativa, os temas relacionados ao cuidado (29,0 ± 9,2) e a 

atividades de vida diária (26,4 ± 12,9) foram mais freqüente entre as meninas, 
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enquanto os temas de transporte (39,4 ± 1,5) e lazer (21,4 ± 10,6) foram os preferidos 

dos meninos.  

 

TABELA 3.11 – Média (M) e erro padrão (EP) da ocorrência dos temas das 

brincadeiras simbólicas em função do gênero. 

 Koxoa Akoma’e 

 M EP M EP 

Trabalho 20,9 8,1 4,2 8,0 

Transporte 18,2 1,6 39,4 1,5 

Cuidados com o outro 29,0 9,2 - 9,4 

Atividades de animais 4,9 5,6 6,3 5,2 

Lazer 1,0 1,6 21,4 10,6 

Luta, perseguição, fuga e morte - 1,1 1,5 1,0 

Atividades de vida diária 26,4 12,9 10,7 12,4 

 

 

 Estes resultados são similares aos encontrados em crianças Xocó (SE) e do 

mocambo (Bichara, 1999, 2003) e em crianças pré-escolares da cidade de São Paulo 

(Morais & Carvalho, 1994). Nesses estudos, meninos e meninas brincaram de temas 

relacionados ao transporte, mas este tema foi mais freqüente entre meninos do que 

entre meninas. Além disso, as meninas brincaram muito mais de temas domésticos 

do que os meninos.  

Estudos com crianças pré-escolares de grandes centros urbanos mostram que 

os temas fantásticos estão muito mais presentes na sua brincadeira simbólica (Morais 

& Carvalho, 1994) do que naquela de comunidades praianas, por exemplo (Morais & 

Otta, 2003). A necessidade das comunidades indígenas e praianas de encontrar 

soluções práticas para solução de problemas diários faz a criança entrar em contato 

com um ambiente desafiador e estimulante, cercado de florestas naturais, com 

árvores para subir, rios, mares e animais selvagens. Ou seja, a realidade delas já é 

repleta de grandes emoções. Elas não precisam imaginar cenários de aventuras 

porque vivem diariamente neles. Talvez isso explique a menor incidência de 

brincadeira simbólica nessas comunidades comparada aos centros urbanos, 

encontrada por Gosso e colaboradores (em preparação).  
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 Uma menor freqüência de brincadeira simbólica não significa menor 

elaboração. O conteúdo das brincadeiras simbólicas de crianças das sociedades 

tribais, como já visto anteriormente, é repleto de uma riqueza de detalhes, de tal 

maneira que a sociedade adulta é representada com perfeição (Gregor, 1982). 

Mesmo que crianças indígenas representem bem a realidade adulta, não se 

trata de uma simples imitação do mundo adulto. Elas experimentam e reformulam o 

que observam sem compromisso com as regras que regulam o comportamento dos 

adultos (Cohn, 2000). Assim como observado por Mead (1975), entre as crianças de 

Bali, as crianças desenvolvem suas próprias versões como reflexo de uma 

interpretação singular sobre as cerimônias dos adultos. 

Uma das maiores diferenças nos estilos de brincar de diferentes culturas está 

no nível em que as crianças recriam os eventos sociais da vida adulta. Há sociedades 

nas quais a criança participa muito pouco das atividades dos adultos e outras em que 

praticamente não há restrições a elas. Em geral, as crianças replicam o que observam 

– criando miniaturas de objetos para representar o mundo adulto que lhes é permitido 

ver (Mead, 1975). A brincadeira é influenciada pelo contexto econômico, pela 

opinião dos adultos sobre a atividade lúdica e não lúdica e pela forma como os 

valores são transmitidos às crianças pelos adultos (Goncü, 2003). 

Crianças como das sociedades indígenas que, observam e participam 

livremente das atividades dos adultos, representando-as nas suas brincadeiras, talvez 

tenham uma transição mais tranqüila e gradual da brincadeira ao trabalho adulto 

(Gosso & Otta, 2004). Nunes (2002) acredita que nossas sociedades estão isolando o 

mundo infantil do adulto, dificultando sua integração, enquanto nas sociedades 

indígenas observa-se melhor compreensão do mundo social, pelas crianças. Isso é um 

reflexo da liberdade infantil na vivência do tempo e do espaço nas comunidades 

indígenas. 

Leite (2002) observou brincadeiras de crianças rurais e notou que nestas 

comunidades também o brincar e o trabalhar caminham juntos. As crianças realizam 

as mais variadas tarefas dando a elas um caráter lúdico. Morais (1980) aponta como 

uma das dificuldades em identificar a brincadeira o fato de qualquer tarefa poder ser 

executada com um caráter lúdico. Por exemplo, uma criança pode varrer ou tomar 

banho encarando a atividade como brincadeira e não como trabalho ou higiene 

corporal. Provavelmente essa foi uma das razões pelas quais nós e também Gaskins 
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(comunicação pessoal, 2003) encontramos dificuldades em distinguir a brincadeira 

do trabalho. Como a maioria dos estudos é realizada em ambiente de intervalo 

escolar, a probabilidade de a criança estar brincando é maior do que estar 

trabalhando, o que minimiza a possibilidade de encontrar comportamentos ambíguos, 

que dificultem a categorização.  


