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 O presente trabalho é o primeiro a focalizar especificamente a brincadeira de 

crianças indígenas Parakanã. Para realizá-lo foi necessário contar com a colaboração 

da gerência do Programa Parakanã, conviver com os índios em uma das aldeias, ser 

aceita por eles e ganhar a sua confiança. Embora o foco inicial tivesse sido a 

brincadeira infantil, obtivemos dados sobre modo de vida, incluindo caça, coleta, 

demografia e aspectos do dia-a-dia dos índios Parakanã. Esta é apenas uma parte do 

que pude observar no período em que convivi com eles.  

Relatamos um pouco da história Parakanã para que se pudesse contextualizar 

as mudanças sofridas por eles, principalmente após o contato com os toria. 

Procuramos comparar os diversos aspectos encontrados do cotidiano com outros 

povos indígenas e caçadores-coletores, pois o modo de vida deles é mais semelhante 

ao de nossos indígenas que ainda vivem afastados. Comparamos também o 

orçamento de atividades, a freqüência de brincadeiras e a escolha de companheiros 

com dados de crianças urbanas e rurais. Nossos objetivos iniciais e suas respectivas 

conclusões foram: 

 

1) Caracterização do grupo, descrevendo as atividades cotidianas dos índios 

Parakanã. 

 Nossas observações demonstraram que os índios Parakanã, embora já tenham 

passado três décadas após o contato inicial com os toria, ainda mantêm muitas de 

suas tradições culturais, tais como, a língua, o preparo da farinha, a pintura corporal, 

as reuniões diárias para solução de problemas da aldeia, a caça e os festejos. Se por 

alguma razão, de repente, eles ficassem completamente isolados das cidades mais 

próximas, ainda assim, conseguiriam seu próprio sustento explorando os recursos 

naturais da reserva. 

Ao mesmo tempo, eles adquiriram também alguns hábitos nossos, como o uso 

de roupas, lanternas, espingardas, o consumo de café, a necessidade de vender seus 
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produtos para os toria da cidade e muitos jovens não usam mais o tembetá (furo 

labial). O mundo dos toria parece exercer grande fascínio ao Parakanã, 

principalmente aos mais jovens. Esse não é um fato que ocorre apenas com os 

Parakanã. Basta ver as reportagens sobre os povos indígenas que ainda se mantêm 

em reservas. Morais (2004) relata que os índios Yawalapti do Parque Indígena do 

Xingu perguntam se os visitantes toria trouxeram pizza ou chocolate. O autor 

descreve o relato de um cacique da aldeia “nossos jovens não querem mais pintar o 

corpo para festas como o Kuarup (a grande evocação dos antepassados)... eles 

dizem que preferem coisas limpas e sonham em viver na cidade” (p.68). 

A forte atração pelo novo e pelo que faz parte do mundo do outro, aliada a 

constantes seduções de madeireiros e garimpeiros, que lhes oferecem dinheiro e 

outros objetos em troca dos recursos naturais da reserva, fazem com que cada vez 

mais os índios se voltem ao mundo externo, fora da aldeia. É provável que daqui a 

algumas décadas não seja possível encontrar grupos indígenas isolados que falem sua 

própria língua e mantenham parte de sua cultura e do seu modo de vida.  

Pude notar pequenas mudanças nos índios ao longo do contato que tive desde 

1998. Assim, aos poucos, ao mesmo tempo em que o contato com os toria pode 

trazer benefícios, ele também pode ser prejudicial. Não se pode reverter o quadro, 

que teve início em 1500. É necessário, contudo, que haja um cuidado especial ao 

lidar com os povos indígenas. A influência que os toria exercem é inevitável, mas é 

preciso refletir sobre ela para impedir que os poucos indígenas que restaram não 

passem a viver à margem da sociedade envolvente, atraídos pela ilusão de progresso 

e de uma vida melhor. 

 

2) Análise de alguns dados demográficos para compará-los com povos 

caçadores-coletores, principalmente com relação ao espaçamento de 

nascimentos. 

 Os dados demográficos mostraram que mesmo em comunidades onde a 

mulher inicia a vida sexual cedo e não há uso de contraceptivos, o sucesso 

reprodutivo masculino é maior do que o feminino, conforme as teorias 

evolucionistas.  

 O espaçamento de nascimentos é de aproximadamente dois anos e meio, 

menor do que os quatro anos registrados entre os !Kung (Blurton Jones, 1986; 
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Silberbauer, 1981). Entretanto, estudos mais recentes (Mace, 2000; Pennington, 

1992) relatam que o maior espaçamento de nascimentos dos !Kung se devia a 

doenças sexualmente transmissíveis adquiridas através do contato com outros povos 

que viviam nas proximidades e que quando essas doenças foram tratadas, o 

espaçamento diminuiu para dois anos ou dois anos e meio. 

 Não há dados sobre abortos entre as comunidades !Kung e nem Parakanã. 

Portanto, não sabemos se o espaçamento reflete de fato um dado real, ou uma 

conveniência da mãe. Assim como alguns abortos são provocados entre os Parakanã, 

não seria estranho que o mesmo acontecesse com outros povos caçadores-coletores.  

Além disso, há ainda a ocorrência de infanticídio em casos bem específicos. 

Não há investimento parental na criação de bebês quando o homem não tem certeza 

da sua paternidade. E um dos gêmeos também é sacrificado para não comprometer a 

criação dos dois. Esses dados são semelhantes aos encontrados em povos caçadores-

coletores. Mostram que o investimento parental é dirigido: 1) àquele que possui os 

seus genes; e 2) à maximização das chances de sobrevivência, mesmo que isso 

implique em infanticídio de um bebê, em caso de nascimento de gêmeos.  

 

3) Levantamento das atividades das crianças e da proporção de tempo gasto em 

cada uma delas, ou seja, elaboração de um orçamento de atividades. 

 O orçamento de atividades indicou que as crianças passam a maior parte do 

seu tempo brincando. As menores ficam também observando as outras crianças, além 

de realizar outras tarefas. E, como havíamos suposto, as meninas passam muito 

tempo trabalhando.  

Tudo indica que esta é uma característica universal. E com o 

desenvolvimento, maior é a proporção de tempo gasto pelas meninas em trabalho, 

enquanto os meninos continuam realizando com menor freqüência as atividades 

consideradas como trabalho (Larson & Verma, 1999). 

 As meninas Parakanã começam a assumir responsabilidades da vida adulta 

mais cedo do que os meninos. Provavelmente, o casamento da menina aos 10 ou 11 

anos influencia a inserção precoce das crianças do sexo feminino nas atividades de 

trabalho dos adultos, tais como: fazer farinha, trazer lenha, colher mandioca, etc. 

Enquanto isso, os meninos Parakanã só casam a partir dos 16 anos, 
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aproximadamente. É nessa idade que eles começam a caçar sozinhos ou em pequenos 

grupos e, portanto, serão capazes de sustentar uma família. 

 

4) Freqüência dos diferentes tipos de brincadeiras observados em função de 

sexo e grupo etário. 

 As freqüências das brincadeiras em função de sexo e grupo etário mostraram 

que há um padrão universal que segue o desenvolvimento físico e cognitivo da 

criança. A brincadeira simbólica e a de construção ocorrem com maior freqüência 

entre as crianças mais jovens e posteriormente começam a surgir os jogos de regras 

(Papalia & Olds, 1990; Piaget, 1962; Sinker et al., 1993; Singer, 1973).  

 As brincadeiras de contingência social são mais freqüentes entre as meninas 

do que entre os meninos. Como relatam Bjorklund e Pellegrini (2000), as meninas, 

desde muito cedo, demonstram mais interesse pela figura humana do que por objetos. 

Draper e Cashdan (1988) também afirmam que em sociedades em que as crianças 

cuidam umas das outras, as meninas apresentam o comportamento de maternagem 

mais evidente. Se considerarmos que a menina será uma futura mãe, o 

comportamento social da menina é extremamente adaptativo.  

 A diferença cultural parece não se manifestar no padrão geral das 

brincadeiras, que parece ser uma característica universal mais dependente do estágio 

do desenvolvimento em que a criança se encontra do que da cultura em que ela está 

inserida. 

 

5) Descrição das brincadeiras encontradas. 

 Os vários tipos de brincadeira descritos em cada categoria mostram o quanto 

as crianças indígenas Parakanã, assim como crianças A’uwe-Xavante (Nunes, 1999, 

2002), Mehináku (Gregor, 1982), Camaiurá (Moisés, 2003), !Kung (Shostak, 1976, 

1981), Ko! (Eibl-Eibesfeldt, 1989) e muitas outras, representam as atividades dos 

adultos de sua cultura na brincadeira. Elas observam tudo que ocorre na comunidade, 

assimilam e interpretam a seu modo. 

 Mesmo nas brincadeiras de contingência física, onde descrevemos o arco e a 

flecha, as crianças nos mostram uma pequena parte do mundo adulto. No entanto, 

esse mundo, que se mostra através delas, não parece uma sociedade adulta em 

miniatura.  
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 As crianças não têm nenhuma responsabilidade e brincam livremente pelos 

arredores da aldeia com seus companheiros. Elas não precisam caçar, cozinhar ou 

construir casas. Elas administram o seu próprio tempo fazendo o que lhes convêm da 

forma como querem, longe da supervisão dos adultos. Somente a partir dos sete ou 

oito anos, elas começam a auxiliar a tarefas dos mais velhos. 

 Como discutem Gosso e colaboradores (no prelo), as crianças parecem viver 

em uma cultura à parte da dos adultos. É uma cultura dentro da outra, mas sem que 

nenhuma delas esteja completamente alheia a outra. Ambos, adultos e crianças, estão 

em contato com a cultura do outro e participam dela também. É assim que aos 

poucos a criança aprende a fazer parte da cultura do adulto.  

 Crianças indígenas são tratadas com muito carinho, são seres importantes na 

vida da comunidade e os adultos as tratam com muito respeito e paciência. Não há 

relatos de castigos físicos, nem gritos e nem impaciência por um trabalho imperfeito. 

Como dizem os Xikrin (Cohn, 2002), elas ainda têm ouvidos muito fracos, não 

sabem o que fazem. Às crianças tudo parece ser permitido, menos as birras. Quando 

uma criança indígena faz birra, ela é completamente ignorada até que pare por si 

mesma e se distraia com outra coisa. Ela não ameaça fazer o que não consegue para 

chamar a atenção do adulto, porque já sabe que ele se mostrará indiferente às suas 

exibições ou birras, mesmo que elas durem meia hora, como relatou Mayburry-Lewis 

(1990). 

A liberdade que a criança indígena tem de realizar atividades em situações 

perigosas desde muito pequena, como nadar em rios com correnteza, longe dos 

olhares dos adultos, permite que ela mesma conheça seus limites. Não são os adultos 

que impõem restrições, como na maioria das sociedades urbanas, mas elas mesmas 

vão testando suas habilidades e aumentam os riscos gradativamente conforme o 

desenvolvimento de sua capacidade. Isso tudo pode contribuir para que elas sejam 

mais cuidadosas dentro da liberdade que desfrutam. Se, por um lado, elas são livres 

para fazer o que querem, há também uma restrição importante: elas não exercem 

controle sobre os adultos, pois suas exibições de birras não surtem efeito. Esse é um 

aspecto muito importante na educação indígena.  

 Observam-se na brincadeira alguns reflexos da liberdade vivida pelas crianças 

Parakanã. Elas podem usar um arco e flecha em miniatura, feito pelo próprio pai, que 

lhes permite abater pequenos animais. Ele também pode ser usado para abater um 
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gato do mato adulto, mas em ambiente seguro, protegido pelos homens, orgulhosos 

de seus filhos. Os pais observam os meninos que com expressões sérias, testas 

franzidas, atiram suas flechas no animal preso. Nesse momento, esses meninos 

provavelmente não se sentem simples crianças, mas um pequeno adulto que recebe a 

confiança do pai para realizar uma importante tarefa. 

 Quando um índio dá ao seu filho um arco e uma flecha, e uma índia dá à sua 

filha um cesto, eles não estão esperando que no futuro eles se tornem excelentes 

caçadores-coletores. Eles não têm preocupações com o futuro, que está muito 

distante. Eles estão fazendo naturalmente, sem nenhuma pretensão, aquilo que seus 

pais fizeram para eles. 

 Crianças mais jovens aprendem com os mais velhos a cultura e aos poucos 

eles estarão fluentes nela, tanto quanto o são na língua. E sem perceber estarão 

compartilhando com os adultos a sua cultura. Será assim porque eles são seres 

biologicamente culturais (Bussab & Ribeiro, 1998), ou seja, há uma tendência inata 

para a cultura. 

 Não há um ensino formal na cultura indígena Parakanã e nem em outras 

culturas indígenas. As crianças não freqüentam escolas para aprender a ser awaetes,  

num ambiente descontextualizado da vida real. As crianças Parakanã vivem com os 

adultos, observando-os nos mais simples gestos e atitudes do dia-a-dia e, 

naturalmente, passam a comportar-se como eles. O menino transforma-se em homem 

e a menina em mulher, dignos representantes da cultura indígena Parakanã.  

 

6) Análise do conteúdo das brincadeiras simbólicas. 

 Embora a brincadeira simbólica pareça ser um fenômeno universal, a cultura, 

como afirmam Slaughter e Dombrowski (1989), influencia a brincadeira sócio-

dramática tanto na quantidade como na sua expressão. Através do faz-de-conta a 

criança pode trabalhar seus sentimento e limitações, além de realizar atividades que 

de outra forma não poderia. 

 Nossos dados mostram que há similaridades com outras culturas quanto aos 

temas de meninos e meninas. Bruner (1978) afirma que a brincadeira é um veículo 

pelo qual a criança aprende as normas sociais da sociedade em que vive. Talvez o 

conhecimento das regras culturais seja a principal função da brincadeira, 

especialmente da brincadeira simbólica.  
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Quando as meninas de quatro anos são observadas fazendo de conta que 

lavam roupa e meninos fazem de conta que estão pescando, eles estão imitando as 

tarefas típicas de cada gênero. Mesmo sem a supervisão de um adulto e longe da 

aldeia, não há registros de meninos fazendo de conta que lavam roupa e meninas 

jogando redes de pesca.  

 Esta é uma das diferenças das crianças Parakanã das crianças urbanas. 

Meninos e meninas de grandes centros urbanos nem sempre representam as 

atividades típicas de cada gênero no faz-de-conta. Eles acabam representando muitos 

personagens inexistentes na vida real, como super-heróis e personagens fantásticos 

(Morais & Carvalho, 1994). É por essa razão nas grandes cidades a transição das 

crianças para a vida adulta, com relação às tarefas e às responsabilidades a ser 

assumidas, é muito mais abrupta do que em comunidades rurais (Leite, 2002) e 

indígenas (Gosso & Otta, 2004).  

Permitir que a criança participe ativamente das realizações da comunidade 

pode propiciar uma melhor compreensão do mundo social e uma transição mais 

gradativa da vida infantil para a adulta (Nunes, 2002). Observando o contexto de 

desenvolvimento das crianças indígenas e comparando com o ambiente das 

sociedades urbanas atuais, parece haver um abismo entre adultos e crianças muito 

maior nas sociedades ocidentalizadas do que nas sociedades indígenas.  

 

7) Agrupamentos por sexo e/ou grupo etário. 

 Crianças Parakanã, assim como as de outras culturas, brincam com 

companheiros do mesmo sexo e grupo etário. A identificação por crianças do mesmo 

sexo parece ser um fenômeno universal, principalmente até o início da adolescência 

(Bee, 1996; Fabes, 1994; La Freniere et al., 1984; Maccoby, 1988; Macccoby & 

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

 O agrupamento por crianças da mesma categoria de idade nos surpreendeu, 

visto que, com a presença de companheiros de diferentes idades e de parentes, talvez 

as crianças formassem pequenos grupos de aparentados de diferentes faixas etárias. 

Como há relativamente menos estudos em ambientes naturais que mostrem os 

agrupamentos infantis, não sabíamos ao certo como as crianças iriam se organizar. A 

escolha por companheiros de idade reforça a atual configuração das creches e escolas 

que procuram agrupar as crianças conforme sua idade. 
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 Muitas possibilidades se apresentam para estudos futuros de pesquisadores 

que se disponham a abdicar temporariamente do conforto da vida urbana e conviver 

com grupos indígenas como os Parakanã de Paranowaona. Por exemplo: 1) observar 

as diferenças sazonais da brincadeira; 2) comparar as diferenças de agrupamento em 

função do tipo de brincadeira; 3) comparar a freqüência das brincadeiras em função 

do local de ocorrência, 4) comparar crianças Parakanã orientais e ocidentais. 

Supomos que crianças Parakanã orientais e ocidentais comportem-se de maneira 

diferente em função das diferenças observadas nos adultos. Se, por um lado, os 

homens orientais não permitem que a mulher participe da tekatawa e nem ajudem as 

mulheres nas atividades tipicamente femininas; por outro lado, entre os ocidentais as 

mulheres participam ativamente da tekatawa, expondo suas opiniões, e os homens 

podem ser observados ajudando a fazer farinha.  

 Conhecer a Terra Indígena Parakanã e ter tido o privilégio de viver um pouco 

em uma das aldeias foi uma experiência  inesquecível e que exerceu uma influência 

importante na minha maneira de “ver o mundo”. A sensação que se tem ao transpor 

os limites da reserva e penetrar no mundo indígena Parakanã é de que estamos nos 

despindo de parte de nossos valores urbanos e passando por um portal mágico que 

nos leva a um mundo completamente diferente. Lá, nesse outro mundo, o que antes 

era importante torna-se insignificante e o que não tinha a menor importância passa a 

ter um valor inestimável. Mandar notícias aos parentes e amigos, telefones, 

computadores, internet, agendas, cronogramas, banho quente, lavanderia, camas 

macias, roupas limpas, passadas e cheirosas são luxos que não fazem a menor 

diferença para a sobrevivência diária.  

O tempo é outro, as necessidades são outras. Não há hora marcada para a 

passagem de volta para este nosso mundo, pode ser hoje, amanhã ou daqui a uma 

semana ou duas e é preciso aprender a conviver com essa incerteza. Os planos não 

seguem o curso esperado, dependem do tempo, das condições físicas – 

disponibilidade de carros, condições das estradas, gasolina – e às vezes dependem 

também da vontade dos índios. É um grande exercício de paciência para quem está 

acostumado a compromissos agendados e pontualidade.  

 À primeira vista, pode parecer um mundo difícil de se viver, ou melhor, de 

sobreviver. E é de fato. Entretanto, passado o primeiro impacto, torna-se possível 
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desfrutar as belezas que esse mundo novo e diferente oferece aos que vivem lá. 

Dorme-se ao som de guaribas, acorda-se com o cheirinho de farinha torrada e o 

barulho de crianças pulando no rio. À tarde, podemos ver o espetáculo da chuva 

vindo. Podemos ver também araras azuis e vermelhas voando sobre nossas cabeças e 

à noite, nos deslumbramos com o céu estrelado. Além disso, as viagens de barco são 

sucessões de belezas naturais a céu aberto. Sucuris atravessando o rio, jacarés 

deitados ao sol, macacos-de-cheiro pulando sobre as árvores e diversos pássaros de 

plumagem colorida voando sobre nossas cabeças. É um mundo encantado, muito real 

para os índios, que permanecerá na memória de todo aquele que viveu lá e pôde 

enxergar tudo isso. 
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ANEXO A – Algumas experiências na Terra Indígena Parakanã. 



Pexe oxemoarai 234

 

 Uma das primeiras fotos na 

Terra Indígena Parakanã 

(Paranatinga, fev. 1998). 
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Cláudio Emídio-Silva 

(Março de 1999). 

 

 

 

 

 

 

Fo
to

: R
. C

. A
lm

ei
da

 

 

 

 

 

Recebendo p

dia

(Paranating

 

 

 

 

 

 

 

Um pequeno acidente 

adia a nossa saída de 

Paranowaona  

(Março de 1999). 
Fo
to

: R
. M

ül
le

r 
intura corporal no 

 do índio 

a, abril de 2000). 



Pexe oxemoarai 236

 

Fo
to

: C
. E

m
íd

io
-S

ilv
a 

 

 Participando do curso de 

escalada em árvores usando 

a técnica de rapel 

(Paranowaona, 2000). 
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Participando do curso de 

escalada em árvores usando 

a técnica de espora 

(Paranowaona, 2000). 
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