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1.4.5) Brincadeira de contingência social 

 

Crianças caçadoras-coletoras começam a brincar de contingência social desde 

muito cedo, revezando papéis com seus companheiros. Entre os !Ko, Himba e os 

Eipo, crianças que ainda não completaram um ano foram observadas brincando 

repetidamente de oferecer e pegar objetos dos outros (Eibl-Eibesfeldt, 1989).  

À medida que as crianças crescem, outras formas de brincadeira de 

contingência social começam a surgir. Gregor (1982) descreve duas brincadeiras dos 

Mehináku que combinam contingência com exercício físico. Uma delas exige 

habilidade específica com o manuseio de barbante. As crianças pegam pedaços de 

barbante e desenvolvem várias habilidades com ele. Enrolam a corda em torno do 

pescoço de outras, dão um nó falso e puxam subitamente os dois extremos da corda. 

O nó se desfaz se tiver sido dado corretamente. As crianças gostam de exibir essas 

habilidades diante de um público. Outra brincadeira com barbante exige coordenação 

motora e atenção. Trata-se do jogo “da vespa”, no qual os maiores desenham 

cuidadosamente uma espiral no chão, representando um vespeiro. Uma criança 

menor tenta repetir o desenho com o dedo indicador, enquanto os outros ficam 

observando com as mãos cheias de areia. Se a criança não conseguir traçar a linha 

exatamente igual à que foi desenhada, as outras gritam e jogam areia nela. 

Os Camaiurá têm uma brincadeira chamada “onde está o fogo?” Neste jogo 

as crianças cavam dois buracos no chão, ligados por um túnel. Uma delas põe a 

cabeça num dos buracos e é toda coberta de areia. A criança respira pelo duto e ouve 

a zombaria das outras que perguntam “onde está o fogo?” Aquela que está sob a areia 

tem que dizer em que direção está o sol naquele momento e sua vez só termina 

quando der a resposta correta (Moisés, 2003).  

A brincadeira de esconde-esconde também é comum entre os Mehináku 

(Gregor, 1982), os Parakanã (Gosso & Otta, 2003) e vários outros povos da América 

do Sul (Cooper, 1949). Os Camaiurá têm uma variação dessa brincadeira chamada 

Sucuri. O “pescador”, sobre um toco que pende para o lago, espera que uma criança 

mergulhe e passe naquelas proximidades para então pular e tentar capturá-la. 

Entretanto, antes da brincadeira começar, deixa-se a água do lago bem turva, 

agitando a lama do fundo para que o “pescador” tenha dificuldade em ver sua presa 

(Moisés, 2003). 
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 Crianças Parakanã brincavam de esconde-esconde nas proximidades da 

enfermaria da aldeia, onde havia dois banheiros externos (um para os funcionários do 

PROPKN e outro para eventuais pacientes internados) e uma varanda, delimitada 

com uma espécie de cercado de tábuas de aproximadamente 60 cm de altura, em 

volta de toda construção. As crianças ficavam correndo em círculos na varanda, 

escondendo-se atrás do cercado, ou dentro ou atrás do banheiro destinado aos 

pacientes. Enquanto uma criança ou mais se escondiam, outra ficava procurando. 

Quando esta encontrava aquelas que estavam escondidas, a brincadeira se repetia 

com ou sem troca de papéis. 

 

(...) Iara (quatro anos, F) corre para esconder-se de acordo 
com as orientações de Maio’ao (11 anos, F). Continua 
correndo em volta da enfermaria. Esconde-se atrás da 
enfermaria. Dá um sorriso quando seu irmão Xoetyma’ia 
(seis anos) a encontra. Corre, agacha, esconde-se e levanta. 
Corre em volta da enfermaria. Corre atrás de Maio’oa e 
agacha-se ao lado dela. Sorri quando Xoetyma’ia a encontra. 
Corre, agacha-se, sorri e pula. 
 

 Era comum crianças de diferentes idades participarem dessa brincadeira. 

Geralmente as maiores ajudavam as menores a se esconder e se divertiam com o 

comportamento delas. Nem sempre aquelas que se escondiam ficavam quietas em 

um mesmo local. Ficavam rindo ou mudavam de esconderijo. A criança que ia 

procurar não realizava nenhuma contagem, apenas aguardava que as demais crianças 

avisassem que ela já podia procurá-las.  

 

Amaryra (nove anos, F) esconde-se de sua irmã Ywate’oa (12 
anos). Ri quando Ywate’oa a encontra. Corre em volta da 
enfermaria. Deita-se no chão da enfermaria. Corre ao 
comando de seu irmão Toira (13 anos). Ri quando Ywete’oa 
a encontra. Esconde-se no banheiro. Sorri quando Ywate’oa a 
encontra novamente. Corre em volta da enfermaria. Senta-se 
e deita no chão junto a Toira. 

 

Foram poucas as observações de brincadeiras de esconde-esconde que 

ocorreram fora da enfermaria. Uma delas ocorreu na casa de farinha, onde duas 

crianças pequenas de mesma idade estavam brincando de se esconder conforme 

registro abaixo. 
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Koxawarawa (cinco anos, F) esconde-se atrás de um forno de 
farinha. De vez em quando olha em volta. Sai de trás do forno 
e procura Mameia (cinco anos, F). Encontra Mameia debaixo 
de alguns galhos. Corre para trás do forno até que Mameia se 
esconda novamente. Procura Mameia na escola. Assim que a 
avista, volta para a casa de farinha e corre para trás do forno. 
Procura Mameia na escola. Entra na sala de aula. Sai da sala e 
procura Mameia em volta da escola. 

 

 Separar-se do companheiro e reencontrá-lo é uma brincadeira muito comum 

em outras populações indígenas como os Mehináku (Gregor, 1982), vários povos da 

América do Sul (Cooper, 1949) e também em comunidades urbanas (Beraldo & 

Carvalho, 2003). Segundo Peller (1971), a brincadeira de esconde-esconde segue 

fórmulas diferentes em crianças pequenas e em crianças maiores. Enquanto para as 

maiores o importante é ser mais esperta do que as companheiras; para as menores, a 

brincadeira envolve um reasseguramento, ou seja, a criança determina a separação e 

o reencontro. É por essa razão que, muitas vezes, as crianças menores escondem-se, 

mas antes de ser encontradas, aparecem diante dos companheiros. 

 Durante a brincadeira das crianças Parakanã no rio, foram observadas 

algumas interações lúdicas, em que respostas contingentes eram provocadas nas 

outras crianças, como no exemplo a seguir.  

 

Neyara (11 anos, F) nada com Iara (quatro anos, F), ri e 
estende a mão para esta. Segura a mão de Iara, ri, solta a mão 
e as duas riem. Coloca Iara nas costas e atravessa o rio. 
Segura a mão de Koxawarawa (cinco anos, F) que está 
nadando no rio. Solta Iara no rio, segura com as mãos 
Moropyga (quatro anos, F) e Koxawarawa. Ri da situação, 
pede para Iara segurar a mão da Koxawarawa. Ri segurando a 
mão das duas e as puxa caminhando na parte rasa do rio. 
Sobe num toco do outro lado do rio, deixa as três meninas e 
nada de volta. Pega Moyna (três anos, F), põe nas costas e 
nada. Aproxima-se do toco onde deixou as outras crianças 
com Moyna nas costas.  

 

Uma informação a ser acrescentada é que as três meninas que estavam com 

Neyara nunca foram observadas atravessando o rio sozinhas, embora alguns meninos 

da mesma idade, como Suruapa e Tapiawa (ambos de quatro anos), realizassem essa 

atividade sem auxílio. Na aldeia, era comum a criança maior ser observada 
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auxiliando as menores a mergulhar, nadar ou atravessar o rio, durante as 

brincadeiras. Nesses casos, a própria atividade parecia estar sendo reforçadora, 

porque não havia finalidade aparente em atravessar o rio, como, por exemplo, para 

realizar alguma tarefa na margem oposta. Além disso, muitas vezes, o 

comportamento era repetido. 

 

 

1.4.6) Brincadeira turbulenta 

 

 A brincadeira turbulenta é uma forma especial de brincadeira social. Os !Ko 

apresentam padrões de agressão em contextos lúdicos, que, se fossem exibidos em 

contextos mais sérios, provocariam cisão entre os indivíduos envolvidos. O sorriso e 

o riso, além de autocontenção por parte do indivíduo maior e mais forte, são os 

principais indicadores de que se trata de uma brincadeira turbulenta e não de uma 

briga real. Nessa atividade lúdica, os papéis de atacante e defensor, ou de perseguido 

e perseguidor, são revezados livremente (Eibl-Eibesfeldt, 1974). Os meninos !Ko, 

Himba e Eipo também gostam de brincar de brigar (Eibl-Eibesfeldt, 1989). 

 Crianças !Kung, além de perseguir pessoas, brincam de perseguir e acertar 

cachorros, insetos e outros animais. Bater em pessoas é motivo de riso, não sendo 

desencorajado. Os comportamentos envolvidos são essenciais para a caça (DeVore & 

Konner, 1970). 

 Os meninos !Kung gostam de brincar com filhotes de avestruz. Quando a 

brincadeira torna-se muito turbulenta, as aves fogem correndo. O que a princípio era 

apenas uma brincadeira pode terminar com o abate das aves. Alguns meninos foram 

vistos derrubando as aves e matando-as com varetas e pedras (Wannenburgh, 1979). 

 Brincadeiras de perseguir e lutar são também comuns entre as crianças 

indígenas da América do Sul. Os Camaiurá brincam de lutar na água. Uma criança 

fica de pé sobre os ombros de outra e a dupla luta contra uma dupla adversária. As 

crianças que estão em cima dão as mãos e tentam derrubar uma a outra (Moisés, 

2003). Crianças Auwe-Xavante perseguem umas as outras (Nunes, 1999; 2002); as 

meninas Kaingáng brincam de perseguir e os meninos, de lutar (Pereira, 1998); os 

Mehináku gostam de brincar de yanomaka (onça), jogo no qual uma criança pega de 

tocaia seus companheiros desprevenidos. As crianças Camaiurá brincam também de 
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kap (marimbondo). Meninos e meninas participam da brincadeira, divididos em dois 

grupos: um faz o papel das pessoas da aldeia e o outro, dos marimbondos. Um monte 

de areia representa a casa dos marimbondos e as crianças imitam seu zumbido 

característico. O primeiro grupo “descobre” a casa, e um dos seus membros vai tentar 

destruí-la. Nesse momento, ele é atacado pelos marimbondos e tem que sair 

correndo, perseguido pelos “insetos”. Beliscões representam as picadas dos 

marimbondos. A intensidade das perseguições aumenta gradativamente, e ao final, 

forma-se uma pilha de crianças sobre aquela que foi tentar destruir a casa de 

marimbondos (Moisés, 2003). 

Meninos Xavante (MT) formam dois times pintados de vermelho e preto, 

cada qual com o símbolo de seu clã no rosto, para lutar entre si (Bastos, 2001). À 

medida que os mais velhos chamam um combatente de cada clã, as crianças batem 

nos braços umas das outras, com raízes de um capim grosso, até que uma desista.  

Uma outra modalidade de brincadeira turbulenta encontrada entre os 

Camaiurá é o jawari. Um jogador atira uma lança em direção a um cercado, feito 

com varas, para derrubá-las. Os demais jogadores estão perfilados atrás da cerca e 

não podem sair de lá. À medida que o atirador derruba as varas, os demais ficam 

desprotegidos e precisam desviar o corpo das lanças sem mover os pés. Há alguns 

meninos que se machucam durante essa brincadeira (Moisés, 2003). 

Há também uma espécie de arma de pressão, chamada mocareara angap, 

feita com um tubo de bambu e polpa do pequi (Caryocar brasiliense). A polpa grossa 

do pequi é usada para fazer dois tampões, um em cada extremidade do tubo. Um dos 

tampões é socado para dentro com o auxílio de uma vareta, empurrando o ar e 

forçando a saída do tampão que fica na outra extremidade. A forte pressão faz com 

que o tampão seja expelido com muita força e velocidade, como um projétil. Um dos 

meninos se esconde no mato e os outros tentam localizá-lo. Quando o encontram, 

disparam a arma para acertá-lo (Moisés, 2003). 

Houve uma baixa freqüência de brincadeira turbulenta entre as crianças 

Parakanã. Talvez isso seja um reflexo da ausência de competitividade entre os índios 

Parakanã, como seria de se esperar em sociedades mais pacíficas, conforme afirmam 

Bonta (1997) e Draper (1976). Dois bons exemplos registrados são apresentados a 

seguir, nos quais duas meninas brincavam de brigar. Nestes dois casos o que se 

observa é que as crianças envolvidas na brincadeira turbulenta tinham praticamente a 
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mesma idade, eram duplas que costumavam ser vistas juntas com muita freqüência e 

tinham laços de parentesco. Além disso, as duplas apresentavam estrutura física 

semelhante, embora com diferença de estatura entre Koxae’wyra e sua tia, Mytara’ia 

(mais alta), e de idade entre Irane e Koirawa.  

 

Mytara’ia (oito anos, F) bate nas costas de Koxae’wyra (oito 
anos, F). Ri e bate novamente nas costas de Koxae’wyra. 
Mytara’ia continua rindo e batendo em Koxae’wyra com as 
mãos cerradas. Dá uma gargalhada e pula. Pergunta à 
enfermeira se pode tomar o resto do mingau. Enquanto isso 
Koxae’wyra dá um murro nela. Mytara’ia fica séria e 
persegue Koxae’wyra correndo até a aldeia. Alcança 
Koxae’wyra e dá um murro nesta que ri. Mytara’ia leva outro 
um murro de Koxae’wyra. 
 

Koirawa (cinco anos, F), rindo, bate nas costas de Irane (seis 
anos, F) com a mão fechada e apanha dela também. Ela 
agarra-se a Irane e as duas rolam no chão durante um minuto. 
Levantam-se e Koirawa bate em Irane rindo, mas esta 
devolve com mais força (ouve-se o som do murro de Irane 
em Koirawa) e Koirawa muda sua expressão facial. Fica 
séria, bate em Irane com mais força e apanha desta em 
intensidade semelhante. Sai correndo, sendo perseguida por 
Irane. As duas entram na casa do avô de Koirawa e logo em 
seguida ouve-se o choro desta. 

 

Em ambos os exemplos, há a exibição de risos e a tendência dos participantes 

a permanecerem próximos, sinais característicos como indicativos de que a agressão 

não é real (Humphreys & Smith, 1984). No segundo exemplo, a brincadeira 

turbulenta passa a ser agressão a partir do momento que a força do golpe aumentou, 

o que foi acompanhado pela mudança de expressão de riso para uma mais séria e, 

posteriormente, pelo choro. A dupla em que isso aconteceu era considerada 

“inseparável” pelos funcionários do PROPKN da aldeia, sendo vista sempre 

brincando junta. As semelhanças encontradas entre as duplas corroboram a 

observação de Smith (1982) de que a brincadeira turbulenta ocorre em pares de 

idades próximas e, de preferência, entre parentes, tanto em crianças, quanto em 

filhotes de diversas espécies de primatas, como chimpanzés e babuínos. 
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 Essa brincadeira também foi observada entre crianças !Ko. Eibl-Eibesfeldt 

(1974, 1989) afirma que os episódios de brincadeira de perseguição e luta são 

freqüentes, mas não cita dados numéricos que nos permitam fazer comparações.  

 Como as observações foram realizadas com uma amostra não urbana, fora do 

ambiente escolar e com menor vigilância, contrariamente ao ambiente em que a 

maioria dos estudos é realizada (ex. Boulton, 1992; Humphreys & Smith, 1987; 

Pellegrini, 1984), esperávamos encontrar uma maior incidência de brincadeira 

turbulenta entre os índios. No entanto, a proporção de brincadeira turbulenta 

encontrada foi similar à relatada por Pellegrini e Smith (1998), 7% a 10% do tempo 

total de brincadeira, para crianças inglesas em contexto escolar. 

 Se, nas observações das crianças Parakanã, tivéssemos incluído nesta 

categoria somente as brincadeiras de briga, com intenso contato físico, a freqüência 

desta atividade seria bem menor. Crianças Parakanã raramente brincavam de brigar e 

nem brigavam de verdade. Foram poucas as vezes em que observei uma brincadeira 

turbulenta transformar-se em uma briga de verdade, como no último exemplo 

apresentado. Em geral, quando isso ocorria, os adultos não tomavam nenhuma 

providência, apenas observavam rindo. 

Gosso e colaboradores (no prelo) argumentam que a brincadeira turbulenta, 

muito importante em várias espécies de mamíferos, talvez tenha perdido a sua função 

entre os humanos. A grande freqüência de brincadeira turbulenta em outros 

mamíferos está basicamente relacionada à disputa por status, fêmeas, território e 

comida (Byers, 1984). Entre os animais, parece haver uma relação direta entre a 

brincadeira turbulenta e a competição agonística entre os adultos do sexo masculino. 

Espécies poligínicas exibem maior competição, dimorfismo sexual acentuado e 

maior incidência de brincadeira turbulenta entre os juvenis. Os benefícios adquiridos 

por um bom lutador podem ter diminuído ao longo da evolução humana. É possível 

que a evolução tenha favorecido um modo de vida mais cooperativo do que 

competitivo entre homens e mulheres.  
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1.4.7) Brincadeira simbólica 

 

 Crianças de todos os grupos de caçadores-coletores brincam de faz-de-conta. 

Os pequenos !Kung fazem de conta que são caçadores e abatem animais com seus 

arcos e flechas imaginários e, em seguida, espetam folhas em gravetos como se fosse 

carne (Shostak, 1976, 1981). Crianças Ko! brincam de dança do transe (Eibl-

Eibesfeldt, 1989). Os !Kung também brincam de dança do transe, cantam e dançam, 

e os meninos fazem de conta que estão curando as meninas. As crianças também 

exibem brincadeiras sexuais (Shostak, 1976, 1981). 

 Wannenburgh (1979) observou um menino !Kung moldando um cavalo e um 

cavaleiro com estrume seco. Ele se inspirou num homem caçando girafas montado 

num cavalo. 

 As bonecas, tratadas como bebês, também são muito comuns entre as crianças 

dessas comunidades. Os !Kung usam um melão como se fosse uma boneca. As 

meninas Yanomami carregam flor de bananeira numa tipóia, junto ao seu corpo, 

como se fosse uma boneca. Meninas Yanomami de dois anos acariciam uma banana 

como se fosse um bebê (Eibl-Eibesfeldt, 1989). Cooper (1949) observou a presença 

de bonecas em diversos grupos indígenas da América do Sul; lista uma série de 

materiais usados para confecção dessas bonecas, tais como madeira, argila, cerâmica, 

osso e palha. Em uma exposição patrocinada pela FUNAI, havia bonecas feitas de 

pano (Guajajara), cerâmica (Carajá), madeira (Carajá e Canela), ouriço de castanha 

(Caiapós e Tucuna) e casco de jabuti (Caiapós).  

 Durante a estação chuvosa, crianças A’uwe-Xavante (Nunes, 1999, 2002) e 

Parakanã (Emídio-Silva, comunicação pessoal) usam paus para abrir sulcos na terra, 

transformados em caminhos, os quais são percorridos incansavelmente como se 

fossem veículos em viagens imaginárias. Como uma variante dessa brincadeira, os 

mais velhos colocam seus companheiros menores em caixotes, puxados por uma ou 

mais crianças, percorrendo vários lugares da aldeia, aproveitando o chão ou o capim 

molhado.  

Alguns meninos Parakanã foram observados empurrando um carrinho de mão 

como se estivessem dirigindo um carro. Muitas vezes, levavam outras crianças 

sentadas no carrinho, ou andavam com ele vazio. 
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Pepa (quatro anos, M) empurra um carrinho de mão, tentando 
subir o barranco com ele e faz “brr” (...). Empurra novamente 
o carrinho barranco acima. 

 

Havia casos em que um menino arrastava uma lata por um fio de nylon como 

se fosse um carro, ao mesmo tempo em que vocalizava “brr”. 

 

Xoetyma’ia (seis anos, M) faz “brr” com a boca enquanto 
arrasta uma lata de óleo com um fio de nylon. Faz “brr” e 
pendura a lata. Põe a lata no chão e puxa, (...). Faz “brr”, 
arrasta a lata e dá uma volta na calçada da escola. Vai para a 
enfermaria e depois corre em direção a aldeia, arrastando a 
lata. Corre atrás de Suruapa (quatro anos, M), fazendo “brr” 
(...).  

 

Em alguns momentos, as crianças usavam uma tábua ou um tronco de árvore 

flutuante como uma espécie de barco. Deitavam-se sobre o objeto, batiam os pés e as 

mãos e vocalizavam “brrr” (Figura 1.14). Nesse caso e no exemplo seguinte, nos 

quais houve o uso de um tronco como barco, a brincadeira foi classificada como 

brincadeira simbólica, pois uma nova função havia sido atribuída ao objeto usado. 

Esse mesmo objeto podia ser usado por várias crianças em sistema de revezamento.  
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FIGURA 1.14 – Criança Parakanã usando uma tábua como barco. 

 

 

Arara’ywa (oito anos, M) empurra uma tábua (1,5m x 50cm 
aproximadamente) na água, deita-se de bruços sobre ela e 
bate os braços. Atravessa o rio com a tábua. Continua 
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atravessando o rio e solta a tábua. Sorri e mergulha. Coloca 
somente o rosto na água (...). Debruça-se sobre a tábua e bate 
os pés. Ainda sobre a tábua, faz “brrr” com a boca, imitando 
o motor do barco. Nada até a beira do rio com a tábua. 

 

A tábua usada por Arara’ywa é uma tábua que permanece na beira do rio e as 

mulheres usam para lavar suas roupas. Elas esfregam e batem as peças nessa tábua.  

 Meninas Guayaki de nove ou dez anos ganham de suas mães miniaturas de 

cestos, cujo processo de confecção é atentamente acompanhado por elas. Esses 

cestos não servem para o transporte, mas as meninas imitam as atividades da mãe 

com o objeto (Clastres, 2003). Meninos e meninas imitam os adultos do mesmo 

gênero. Meninas Xikrin brincam de casinha, de cuidar de crianças menores, de 

coletar e de cozinhar batatas. Enquanto isso, os meninos brincam de caçar lagartos 

com seus arcos e flechas e de construir casas (Cohn, 2002). Meninas Yanomami 

oferecem o peito para crianças menores durante brincadeiras (Eibl-Eibesfeldt, 1989). 

Entre os índios Xocó de Sergipe, nas brincadeiras simbólicas, meninas brincam de 

cuidar de bebês, fazer comida e outras atividades domésticas, enquanto meninos 

brincam mais com temas relacionados a transportes, andar a cavalo, de canoa e guiar 

carros de boi (Bichara, 1999). As meninas Kaingáng brincam de casinha com 

bonecas confeccionadas de sabugo de milho, e os meninos usam pedaços de madeira 

para simbolizar carros (Pereira, 1998). 

Algumas vezes, os meninos Parakanã foram observados manuseando a rede 

de pesca fora do rio. Eles chegavam a fazer de conta que um objeto qualquer era o 

peixe, ou jogavam a rede sobre um dos colegas que assumia o papel de peixe. Esse 

tipo de brincadeira foi observado somente entre os meninos. 

 

(...) Araxoma (nove anos, M) sai da canoa com a rede na mão 
e a joga no chão como se estivesse tentando pegar peixe. 
Puxa a rede para si, como se estivesse recolhendo os peixes. 

 

Os meninos Parakanã também foram vistos brincando de tekatawa, reunião 

diária somente para homens. Certo dia, onze meninos estavam reunidos na casa de 

arroz, onde a tekatawa era realizada toda noite.  

 

Tapiawa (quatro anos, M) usa um pedaço de bambu para fumar 
e diz que é petyma (cigarro). Traga e passa o cigarro para 
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Suruapa (quatro anos, M). Cruza as pernas e pede o cigarro 
para seu colega (Figura 1.15). 
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FIGURA 1.15 – Meninos Parakanã brincando de tekatawa. 

 

Na seqüência, Tapiawa (quatro anos) e seu primo Suruapa (quatro anos), 

ambos netos do capitão da aldeia e Arowia, filho do cacique de Paranatinga, 

começam a cantar após discutirem qual música deveriam escolher. Enquanto os três 

cantavam, os demais dançavam com pedaços de gravetos nas mãos (Figura 1.16). 

Quando a música acabava, eles faziam nova discussão para escolher outra canção. 

Brincadeira semelhante foi observada entre os !Kung (Shostak, 1976, 1981) e 

os !Ko (Eibl-Eibesfeldt, 1989) que representavam a dança do transe. Nesta 

brincadeira, todos dançavam, cantavam e os meninos faziam de conta que curavam 

as meninas, tal como acontecia entre os adultos. 

A brincadeira simbólica permite que a criança experimente sentimentos fortes 

– como no caso das crianças Mehináku que brincam encenando a morte do filho 

(Gregor, 1982) – e contraditórios, experimente múltiplos papéis, fale o que nem 

sempre lhe é permitido dizer e viva o que talvez nunca venha a vivenciar. Ao brincar, 

a criança está trabalhando contradições, ambigüidades e valores sociais (Leite, 2002). 
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FIGURA 1.16 – Meninos Parakanã simulando atividade dos homens na 
tekatawa. 
 

Uma outra modalidade da brincadeira simbólica, observada somente entre as 

meninas Parakanã, foi simular a fabricação de farinha. Isso incluía desde socar a 

mandioca, até o uso do forno, torrando o resto de farinha deixado pelas mulheres.  

 

Mytara’ia (oito anos, F) soca um pilão vazio como se 
estivesse socando a mandioca para fazer farinha (...). Peneira 
um resto de massa de mandioca deixado pelas mulheres (...). 
Volta a usar o pilão para socar algo. Peneira novamente e 
canta. 

 

Embora a criança tenha peneirado de fato um pouco de massa de mandioca, a 

quantidade era tão pequena que dificilmente seria possível fazer farinha somente com 

ela. Além disso, como era o resto deixado pelas mulheres, a qualidade da massa 

também era inferior àquela comumente utilizada. Dificilmente as mulheres cantavam 

nesse contexto. O canto, em geral, ocorria durante a noite, quando estavam felizes 

(Emídio-Silva, comunicação pessoal). 

Outro exemplo observado entre as meninas foi brincar de lavar roupa, como 

nos dois exemplos abaixo que fazem parte de uma seqüência, em que Irane e 

Akwawia estavam brincando juntas, usando um limão como sabão, longe de 

qualquer fonte de água. Essas meninas podiam ser vistas lavando roupa de fato no 

rio, mas neste caso era visivelmente uma brincadeira. 
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Irane (seis anos, F) conversa com as demais crianças, sentada 
sobre um papelão esticado no chão, e esfrega um limão 
pequeno em uma blusa, como se estivesse lavando-a. 
Continua falando e esfrega o limão no cabelo (...). Pega o 
short de Tapiawa e esfrega o limão nele. 

 

Irane usou o limão para esfregar a roupa e o cabelo também. Ela fez isso 

porque os índios Parakanã usam um só sabão em pedra para lavar roupa e tomar 

banho. Se os índios usassem um sabão para lavar roupa e outro para tomar banho, 

Irane talvez não tivesse usado o mesmo limão nas duas situações. 

 

Akwawia (seis anos, F), sentada sobre um papelão, torce sua 
roupa e a põe sobre uma folha previamente colocada no chão. 
Pega a folha, juntamente com a roupa e põe na cabeça. 
Caminha equilibrando tudo (...). Senta-se, coloca tudo no 
chão e bate a roupa. Observa Irane fazendo o mesmo. 
Organiza todas as roupas em uma pilha e as coloca na cabeça. 
Caminha equilibrando todos os objetos. 

 

A brincadeira simbólica reconstitui o universo de valores, hábitos e 

convenções da cultura em que a criança está inserida (Bichara, 1999; Morais & 

Carvalho, 1994). Isso se reflete, em larga medida, na valorização de certos papéis em 

detrimento de outros, quando crianças líderes assumem papéis que representam 

maior status (Morais & Carvalho, 1994) e, também, nos diferentes papéis assumidos 

em função do gênero da criança. 

 Gregor (1982) relata, com detalhes, quatro brincadeiras simbólicas das 

crianças Mehináku do Mato Grosso: “os filhos das mulheres (teneju Itãi)”, 

“casamento”, “chefe” e “Xamã” (yetamá). Essas brincadeiras reproduzem cenas de 

tal complexidade e com tantos elementos rituais que é interessante descrevê-las 

detalhadamente. 

“Filhos das mulheres” (teneju Itãi) é uma brincadeira mista, que ocorre a uma 

boa distância da aldeia, em locais em que as crianças não podem ser vistas por seus 

pais e irmãos. Os jogadores têm entre cinco e 12 anos. O jogo começa quando as 

crianças se unem aos pares como se fossem casadas. O marido e a mulher fabricam 

uma criança a partir de um torrão de terra no qual esculpem braços, pernas, traços 

faciais e órgãos genitais. Embalam os bebês em seus braços e conversam com eles. A 

mãe carrega a “criança” apoiada no quadril e dança com ela (como viu sua própria 
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mãe fazer com seus irmãos menores). Depois de os pais terem brincado com a 

criança por um tempo, ela adoece e morre. Os pais choram, cavam uma sepultura 

para a criança e a enterram. Então, todas as mães formam um círculo, ajoelhadas com 

a cabeça baixa e os braços sobre os ombros da companheira, lamentando e chorando 

o filho perdido. Segundo Gregor (1982), nas ocasiões em que assistiu esses jogos, as 

crianças pareciam estar se divertindo muito. Esse jogo pode ajudar as crianças a se 

preparar para o momento em que, eventualmente, venham a perder um irmão, ou 

mais tarde, um de seus próprios filhos. O jogo as ensina também a expressar a dor 

por meio do choro ritual. 

Segundo a interpretação psicanalítica, a brincadeira pode estar tendo uma 

função de elaboração de uma experiência emocional intensa, permitindo à criança 

passar de um papel passivo para um papel ativo (Peller, 1971). 

‘Casamento”, como diz o próprio nome, é uma brincadeira em que as crianças 

representam toda a cerimônia de matrimônio; depois do rito nupcial, elas deitam em 

redes como se fossem realmente casadas. O “marido” sai para caçar e pescar e volta 

com folhas que representam peixes ou macacos. A “mulher” faz a comida e distribui 

para o homem. Este jogo tem algumas variações, como uma chamada “ciúme”, na 

qual os meninos e as meninas arranjam “amantes”, enquanto o cônjuge está fora. 

Quando o cônjuge traído descobre a traição, num acesso de raiva, finge bater na 

“mulher” ou no “marido”, enquanto o(a) amante foge.  

“Chefe” é um jogo de política tribal, no qual os jogadores se dividem em duas 

tribos que representam os Mehináku e um de seus vizinhos. Cada tribo constrói a sua 

própria aldeia, os chefes saem para a praça e fazem discursos para os seus povos. As 

tribos vizinhas visitam-se para uma troca formal de bens e, como na vida real, os 

chefes das aldeias trocam presentes e os homens lutam. As crianças trocam então 

suas roupas e outras propriedades pessoais. 

Na brincadeira do Xamã (yetamá), uma das crianças finge ficar doente e seus 

parentes saem para solicitar ajuda do xamã mais poderoso da aldeia. Xamãs menores 

sentam-se em torno do paciente e fumam cigarros de faz-de-conta. De vez em 

quando, chupam o corpo do paciente para retirar a doença. Quando chega o xamã 

mais poderoso, ele fuma, simula um desmaio e depois se levanta e corre pelas 

redondezas da aldeia, como se fosse um verdadeiro xamã procurando evidências de 
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feitiçaria. Depois de um breve intervalo de tempo, volta com um pedaço de corda ou 

madeira, dizendo que o responsável pela doença foi um feiticeiro.  

Há também jogos nos quais as crianças fingem estar reclusas, distanciadas do 

restante da aldeia, reproduzindo um rito comum que marca a passagem da 

adolescência para a fase adulta. Há uma variante na qual uma menina rompe a 

privacidade da casa dos homens e os meninos, em represália, fingem violentá-la. 

Gregor (1982) comenta que os jogos das crianças Mehináku não são apenas uma 

réplica da sociedade adulta, mas uma réplica surpreendentemente exata. Esta é uma 

interpretação diferente de Peller (1971), segundo a qual a brincadeira não é um 

espelho da realidade. A criança modifica o que foi vivenciado, como parte do seu 

esforço de elaboração. 

A representação exata do papel do adulto durante as brincadeiras é mais fiel 

nas atividades lúdicas que envolvem papéis familiares. Gregor (1982) acredita que, 

nas sociedades indígenas, a facilidade com que as crianças representam com riqueza 

de detalhes o papel do adulto deve-se à abertura social característica de grupos 

indígenas, em que as crianças têm uma visão mais integral da sociedade do que 

aquelas das sociedades industrializadas. Um exemplo dado por Morais e Carvalho 

(1994), baseado num estudo observacional, ilustra a diferença. Numa pré-escola da 

cidade de São Paulo, um menino, ao representar o papel do pai, simplesmente dirigia 

o carro, saindo de casa ou chegando do trabalho. É visível a sua falta de 

conhecimento da tarefa desempenhada pelo pai no trabalho. Os garotos 

representavam com maior riqueza de detalhes os personagens fantásticos de 

desenhos animados, ou heróis de TV, do que as tarefas comuns de seus familiares. 

Essas observações refletem a realidade urbana e a falta de abertura social 

mencionada por Gregor (1982).  
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1.4.8) Jogos de regras 

 

Jogos com regras mais estruturadas também foram encontrados entre povos 

indígenas. Representação de papéis com cenas previsíveis e pré-determinadas são 

repetidas ciclicamente (Parker, 1984). 

A brincadeira do gavião é encontrada entre os índios Canela - MA (Bastos, 

2001) e Macuxi - RR (FUNAI, s/d). Uma criança representa o gavião e as outras 

formam uma fila, que começa pelos mais altos. Cada criança abraça com força a da 

frente, com os dois braços passando por baixo dos braços do companheiro. O gavião 

solto grita “piu” (tenho fome). O primeiro da fila diz: “Tu senan sini?” (quer isto?). 

Todas as crianças da fila repetem a pergunta. O gavião responde “é pelá” (não) a 

todas elas, menos para a última, a quem diz “iná” (sim) e sai correndo atrás dela. O 

grupo, sempre abraçado, tenta cercar a ave. Se o gavião agarrar a criança, leva-a para 

o seu ninho. O jogo continua até que o animal agarre todas as outras crianças, de 

acordo com a ordem. 

O jogo do jaguar, semelhante ao do gavião, também encontrado entre os 

índios Macuxi do Rio Branco, é descrito por Cooper (1949), como bastante 

difundido entre outros índios sul-americanos. Um grupo forma uma fila comandada 

por um chefe. Na fila cada criança segura com força a cintura da que está na frente, 

fazendo-a parecer uma corrente. Outro jogador, o jaguar, fica na frente da corrente, 

pula para um lado e para o outro, rosna e agita a cauda. De repente, o “jaguar” dá um 

salto e procura agarrar a última criança da fila. A fila se mexe para impedir que o 

jaguar a pegue. Quando o jaguar a pega, leva-a para a sua casa; depois volta e repete 

a brincadeira até pegar todas as crianças. 

Nas florestas que ficam em volta aldeia, as crianças Mehináku dividem-se em 

dois grupos para brincar de macaco (paí). Os “macacos” sobem nas árvores e pulam 

pelos galhos, assobiando e guinchando, enquanto os “caçadores” atiram paus e 

tentam derrubá-los (Gregor, 1982). 

Outra brincadeira comum entre as crianças Canela é o “ladrão de jerimuns” 

(Bastos, 2001). Participam seis crianças. Duas, que são os jerimuns (tipo de abóbora) 

da plantação, ficam acocoradas no canto do pátio. Outras duas ficam um pouco 

afastadas e são os donos, que tomam conta da plantação. Chegam duas crianças para 

comprar os jerimuns, que representam o papel de velhos, andando encurvados e com 
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auxílio de uma bengala. Quando os compradores chegam perto da plantação, 

perguntam aos donos se querem vender jerimuns. Os donos dizem que não e os 

velhos fazem de conta que vão embora. Os donos saem e os velhos voltam para 

roubar. Dão pancadinhas na cabeça das crianças para ver se os jerimuns estão 

maduros, agarram-nos e escondem-nos. Quando os donos da plantação voltam e não 

encontram os jerimuns, reclamam com os velhos. Esses dizem que não sabem de 

nada e começa uma briga. Um dos donos briga com os velhos e o outro procura os 

jerimuns e os traz de volta para casa. Os velhos ficam zangados e resolvem roubá-los 

novamente e, assim, o jogo continua até que se cansem. 

Cooper (1949) observou alguns jogos de regras bem elaborados – como 

hóquei (semelhante ao que conhecemos, com bastões e raquetes), pillma (jogo no 

qual os jogadores reúnem-se num círculo e uma bola é atirada por detrás das coxas e 

mantida no ar) e jogos de bola de látex – entre índios da América do Sul. Outros 

jogos mais simples, como corridas competitivas, também foram observados. As 

corridas podem ser a pé, a cavalo e na água.  

Amplamente disseminados entre os índios a leste da cordilheira dos Andes, 

do norte dos pampas, encontram-se o hóquei, o hoop-and-pole (uma lança é utilizada 

para atingir um alvo que se move), pernas-de-pau (que podem chegar a três metros e 

meio de altura), corrida com tronco, dardos de espiga de milho, atirar grãos e pião 

(Cooper, 1949). 

Jogos de bola são realizados por times de jovens ou adultos, entre tribos ou 

aldeias. Na maioria das tribos, a bola é jogada em direção a alvos que estão no final 

do campo de jogo através da cabeça, ombro ou joelho do jogador. Numa minoria de 

grupos, como entre os Witoto, Macuxí, Patamona, Xerente e Mojo, a bola é jogada 

com os pés e as mãos (Cooper, 1949). 

As crianças Parakanã brincam de futebol e vôlei. Estes esportes foram 

aprendidos através da influência de membros externos à comunidade indígena, como 

os funcionários do PROPKN. O futebol era praticado quase todas as tardes pelos 

homens da aldeia no centro desta. Na partida, não havia juiz e os próprios jogadores 

determinavam a ocorrência de faltas. Aparentemente não havia muito conhecimento 

sobre detalhes das regras específicas de um jogo de futebol oficial, pois durante um 

torneio em 2000, na aldeia Paranatinga, patrocinado pelo PROPKN, realizado entre 

as três aldeias dos Parakanã orientais, os funcionários do Programa que participaram 
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como juizes das partidas comentaram que, como os índios não estavam acostumados 

com todas as regras do jogo, “atrapalhavam-se” bastante. 

 Como as partidas diárias eram realizadas no centro da aldeia, as crianças de 

Paranowaona observavam os adultos jogarem e algumas delas também praticavam 

esse esporte esporadicamente. Nas partidas infantis, o número de jogadores era 

bastante variável e dificilmente havia 11 jogadores em cada time. Observou-se tanto 

grupos de meninas como grupos de meninos jogando futebol, embora as mulheres 

nunca tenham sido observadas praticando o esporte. Em algumas partidas dos grupos 

femininos, houve participação de dois meninos (um em cada gol), mas o oposto 

nunca foi observado. Não havia também disputas entre sexos neste esporte. Quando 

um adulto perguntou para o Kyryry’ia (oito anos, M), que estava no gol, se as 

meninas jogavam bem, ele respondeu katoim, que significa “mal” ou “que não é 

bom” em Parakanã. 

 

Maio’oa (11 anos, F) chuta a bola; corre rindo. Tenta chutar 
novamente, mas erra e ri. A bola sai de campo e ela corre atrás. 
Volta para o campo, joga a bola e disputa a posse desta com 
Awapitonga (vinda de outra aldeia, 10 anos, F). Ri disputando a 
bola com Amaryra (nove anos, F). Acompanha o grupo 
permanecendo mais afastada. Disputa a bola com Awapitonga, 
chuta a gol e ri. Corre para o centro e instrui Koirawa (seis anos, 
F). Corre atrás da bola, ri e depois lamenta que a bola não tenha 
entrado no gol. Ri correndo atrás da bola e gritando o nome das 
companheiras. 

 

O exemplo acima foi de um jogo em que somente meninas estavam jogando 

futebol. A partida das crianças podia ocorrer a qualquer hora, mas na maioria das 

vezes, elas brincavam antes do horário da partida usual dos adultos, que se iniciava 

no final da tarde, entre 16:00 e 17:00h. Quando os adultos começavam a se reunir e 

se aproximavam do campo, as crianças paravam de jogar e se dispersavam. 

Observou-se apenas uma ocasião em que os homens não jogaram futebol e passaram 

o final de tarde assistindo uma partida dos meninos. Alguns gritavam dando 

orientações sobre como proceder e riam diante de cenas engraçadas. O próximo 

exemplo mostra uma espécie de treino de pênaltis de meninas, em que os meninos 

estavam no papel de goleiros. 
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Kyryry’ia (oito anos, M) está no gol, encostado na trave. Deixa 
Ma’apyga (10 anos, M) ficar no gol. Fica no gol novamente e 
pega a bola. Encosta-se na trave e observa a vez de Ma’apyga. 
Vai para o gol e não pega a bola. Senta-se no gol e observa as 
meninas discutirem. Caminha para o centro da aldeia e deita-se. 
Rola no chão, agacha-se e pula. Senta-se e observa a discussão 
das meninas. Corre para o outro gol, pois começa o jogo dos 
meninos. Agarra uma bola. 

 

Algumas vezes, quando não praticavam futebol, os homens Parakanã ficavam 

jogando vôlei no centro da aldeia. As crianças observavam os adultos e os imitavam 

quando eles não estavam jogando. Havia uma rede de vôlei armada em uma das 

extremidades do campo de futebol, onde os jogos eram realizados. 

 

Po’a (10 anos, M) joga vôlei com Toira (13 anos, M) no 
centro da aldeia. Pega a bola e rebate. Vai pegar a bola, saca, 
mas erra. Espera a bola, dá três toques e joga para Toira. Vai 
pegar a bola e cai no chão. Saca, erra e espera a bola. Corre 
atrás da bola e a chuta. Recebe a bola, dá três toques e joga 
para Toira (...). 

 

 O vôlei foi menos freqüente que o futebol e, quando observado, era praticado 

preferencialmente pelos meninos maiores. A freqüência menor pode ser um reflexo 

da própria prática dos adultos da comunidade que visivelmente jogavam mais o 

futebol do que o vôlei. 

 Apesar das crianças terem sido observadas brincando desses jogos 

competitivos, não havia comemorações do time vencedor ao final da partida, nem 

euforia após cada ponto ganho. Assim como observou Baldus (1970) nas corridas em 

duplas dos Tapirapé e no zeni dos !Kung, os índios Parakanã também não parecem 

demonstrar interesse em ganhar de seus companheiros ou ter um time melhor do que 

o adversário. Quando a competição é estimulada, eles parecem desmotivados a 

continuar a tarefa. Em sala de aula, tentei estimular a competição na realização de 

uma tarefa. Após explicar a tarefa – pegar a figura solicitada e entregar para a 

professora – e certificar-me que todos haviam entendido, comecei a atividade. 

Quando perguntei onde estava a figura correta dentre as que estavam espalhadas no 

chão, todos dirigiram o olhar para a figura correta em silêncio, mas ninguém foi 

pegá-la. Após insistir um pouco, um dos meninos levantou-se lentamente, pegou a 

figura e me entregou. Na segunda vez, ninguém quis levantar, um pedia para o outro 
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ir pegar a figura, mas ninguém foi. Já tive a oportunidade de realizar tarefas 

semelhantes em uma pré-escola na cidade de Belém. A reação das crianças é 

imediata, principalmente se dividimos a turma em dois times. A turma inteira grita e 

corre para pegar a figura correta.  

Essas diferenças observadas demonstram que as crianças urbanas são muito 

mais estimuladas a competir umas com as outras do que as crianças indígenas. Estas 

convivem em um meio em que a cooperação prepondera. Quando a competição é 

estimulada, as crianças indígenas parecem perder a motivação para agir, 

apresentando um comportamento oposto ao das crianças urbanas. 

Dentre os jogos descritos por Cooper (1949), os únicos conhecidos como 

jogos com ganhos, em que o vencedor recebia prêmios materiais, eram os de bola, 

pillma e hóquei. Os prêmios eram cestas de milho, colares de contas, flechas, ou 

outras coisas que os jogadores tivessem em casa. É provável que estes jogos, que 

datam da época pré-contato, tenham ligação com jogos mexicanos e antilhanos. 

As crianças Camaiurá gostam de brincar de Ui’ui. Nesta brincadeira, um fino 

e resistente fio feito de palha de buriti (uma palmeira da Amazônia) tem uma parte 

enterrada na posição horizontal. O organizador do jogo cobre o fio, sem deixar que 

os demais vejam em que direção ele se estende sob a areia. Quem descobrir será o 

vencedor. O organizador faz curvas com o fio para enganar os outros participantes. 

Além disso, ele também faz movimentos rápidos para frente, fazendo com que a 

ponta oculta do fio apareça e suma rapidamente sob a areia. Para dificultar mais 

ainda, várias pontas falsas de buriti são espalhadas para confundir os jogadores 

(Moisés, 2003).  

Adugo é um jogo de tabuleiro traçado na areia encontrado entre os índios 

Bororo e Pareci do Mato Grosso. Uma pedra representa a onça e 15 outras, os cães, 

colocados em vários pontos. A onça deve capturar cinco cães e estes devem 

encurralar a onça, deixando-a sem possibilidade de se mover. Os jogadores podem 

mover as pedras pulando casas como no jogo de damas. Há jogos semelhantes a esse 

em outros lugares, mas os personagens são diferentes. No Peru, é um puma contra 

carneiros; na Índia, um tigre persegue cabras; e na China, os oponentes são 

representados por um senhor feudal e camponeses (Moisés, 2003). 

Outro jogo encontrado entre os índios sul-americanos é o de dados. O dado, 

feito de osso ou madeira, pode ter várias formas: um prisma quadrangular entre os 
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Canela; uma pirâmide de seis faces entre índios do Peru e do Equador; um prisma de 

cinco faces ou uma pirâmide oblonga entre alguns índios equatorianos. O dado é 

atirado ou jogado de uma pequena altura. Os pontos são contados através de marcas 

no chão (Cooper, 1949). 

Variações dos jogos de dados foram encontrados, como os lligues na área 

araucaniana e tsúka no Chaco, que são jogos aborígines. Lligues são jogados com 8 a 

12 grãos, pintados de preto de um lado e de branco ou ao natural do outro. O jogador 

chacoalha os grãos e os atira, contanto os pontos de acordo com as cores dos dados 

que saíram voltadas para cima. Gravetos são usados para registrar os pontos. No 

Tsúka são usados quatro dados de bastão, convexos de um lado e planos ou côncavos 

de outro, com cerca de 10 cm de comprimento. O jogador pega dois dados em cada 

mão e os joga uns contra os outros, de forma que se toquem ao chegar no chão. 

Ganham-se pontos quando o lado convexo cai voltado para cima. Jogos de azar 

foram encontrados na parte ocidental da América do Sul (Cooper, 1949). 

 Estas descrições demonstram que as crianças indígenas e caçadoras-coletoras 

têm não só jogos semelhantes às crianças urbanas – corrida, jogos de bola, piões, 

casinha, bonecas, pernas de pau, esconde-esconde, jogos competitivos, perseguições, 

entre outros – como também atividades lúdicas bem peculiares e representativas de 

sua cultura, tais como, as brincadeiras de caça com arco e flecha, confecção de cestos 

de palha e machados, construção de cabanas e jogos que representam o casamento, o 

ciúme, a morte, os rituais de passagem. Os jogos indígenas parecem exercitar não só 

habilidades físicas, mas também habilidades sociais, cognitivas e afetivas 

importantes na vida adulta. 


