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 RESUMO 

Lira, P. G. R. (2022). O impacto da brincadeira livre na facilitação de afiliações sociais (Tese 

de Doutorado). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.  

 

Apesar da diversidade étnica e da presença de comunidades indígenas por todo o território 

brasileiro, os povos indígenas sofrem um longo processo de invisibilidade e de estereotipia. 

Junto a comunidades Mbya-Guarani, a Rede de Atenção à Pessoa Indígena, serviço acadêmico 

do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, desenvolveu o projeto de extensão 

“Encontros Interétnicos para Brincar”, no qual crianças indígenas e não indígenas passavam 

uma tarde juntas compartilhando brincadeiras livres. Estas intervenções tiveram como objetivo 

favorecer o protagonismo das comunidades e pessoas indígenas no ensino da sua história e 

cultura para não-indígenas. Nesse sentido, a presente tese se caracteriza como um trabalho de 

pesquisa-ação. Atuamos junto a educadores Mbya-Guarani na construção do projeto, e a partir 

destas vivências construímos questões de pesquisa acerca do êxito destes Encontros em 

promover interações lúdicas entre as crianças, e o seu potencial de aplicabilidade como 

intervenção educativa para diferentes grupos de crianças. Para tanto, desenvolvemos dois 

estudos. A primeira investigação teve como hipótese que a brincadeira livre estimularia coesão 

grupal, mitigando a evitação entre grupos étnicos durante a brincadeiras. 21 crianças Mbya-

Guarani e 61 crianças não-indígenas participaram de dois “Encontros para Brincar”. 

Videogravamos as interações sociais das crianças na brincadeira livre, selecionamos os 

primeiros e últimos 10 minutos de cada Encontro, e realizamos varreduras a cada 30 segundos 

registrando proximidade espacial (crianças que estavam até 1m de distância uma da outra) e 

brincadeira. Depois, aplicamos a Análise de Redes Sociais (ARS) para explorar os padrões de 

associação das crianças no começo e no fim do tempo de brincadeira em cada Encontro. O 

segundo estudo teve como hipótese que a brincadeira livre estimularia a construção de ações 

coordenadas cooperativas interétnicas entre crianças. Utilizamos as mesmas videogravações 

para ambas as investigações, e a partir dos conglomerados de brincadeira interétnicos 

identificados pela ARS, realizamos transcrições focais contínuas de cada criança presente 

nestes conglomerados utilizando um etograma de comportamento não verbal considerando a 

direção do olhar e o contato físico com objetos e parceiros. Nossos resultados demostraram que 

atividades de brincadeira livre foram efetivas em estimular a coesão grupal, e em promover 

ações coordenadas cooperativas entre crianças de até oito anos de idade, em conglomerados de 

idade mista. Nós concluímos que os Encontros têm potencial de aplicabilidade como 

 



 

 

intervenção educativa com capacidade de mitigar evitação de grupos étnicos em crianças, 

porém novos contextos interativos precisam ser desenvolvidos para melhor abranger crianças 

mais velhas e adolescentes.    

 

 Palavras-chave: Crianças. Interação social. Brincadeira. Ações Coordenadas Cooperativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Lira, P. G. R. (2022). The impact of free play as a facilitator of social affiliations (Tese de 

Doutorado). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.  

 

Despite the ethnic diversity and presence of Amerindian communities in all Brazilian states, 

the indigenous population suffers from a long process of invisibility and stereotyping. Together 

with Mbya-Guarani communities the Indigenous Support Network, an academic service from 

the Institute of Psychology - University of São Paulo, developed the “Interethnic Encounters 

for Play” interventions in which indigenous and non-indigenous children spent an afternoon 

together and shared free playtime. These interventions aimed to increase the participation of 

indigenous people and their communities on educational practices regarding their history and 

culture to non-indigenous. Therefore, this thesis is characterized as an action-research project.  

We worked together with Mbya-Guarani educators and used the Encounter experiences to 

conceive research questions about the interventions success in promoting play between 

children, and its potential applicability as an educational practice. Therefore, two studies were 

caried out. In the first study our hypotheses were that free play would stimulate group 

cohesiveness, mitigating ethnic group avoidance in children’s play group. 21 Mbya-Guarani 

and 61 non-indigenous children participated in two “Encounters for play”. We videorecorded 

children’s social interactions during free play activities and selected the first and last 10 minutes 

of each Encounter. Then, we performed scans at each 30 seconds for spatial proximity (children 

up to 1 m) and play. Subsequently, we used Social Network Analysis (SNA) to explore 

children’s association patterns at the beginning and end of each Encounter. In the second study 

our hypotheses were that free play activities would stimulate interethnic cooperative 

coordinated actions between children. Therefore, we used the same videorecords from the first 

study. We selected the interethnic play clusters identified by the SNA and performed a focal 

continuous transcription of each child present in each cluster using an ethogram of nonverbal 

behavioral considering gaze direction and physical contact with objects and partners. Our 

results show that free play activities were effective in stimulating group cohesiveness and 

cooperative coordinated actions in children up to eight years old in mixed age clusters. We 

conclude that the “Encounters to play” have applicable potential as an educational intervention, 

displaying capacity to mitigate ethnic group avoidance in children. However, new social 

interactions settings need to be developed to better approach older children and teenagers. 

 



 

 

Keywords: Children. Social Interaction. Play. Cooperative Coordinated Actions. 
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1. APRESENTAÇÃO  

 

A presente tese se caracteriza como um trabalho de pesquisa-ação ou investiga-ação. 

Compreendemos que a pesquisa-ação diz respeito ao processo cíclico de aprimoramento da 

prática por meio da oscilação sistemática entre o agir no campo e investigar a respeito do 

mesmo. Por meio desta, planejamos, implementamos, descrevemos e avaliamos mudanças nas 

ações no campo. São etapas de pesquisa-ação: Monitorar e descrever os efeitos da ação, avaliar 

os resultados da ação, planejar uma melhora da prática e agir para implantar a melhora 

planejada. Consequentemente, a pesquisa-ação se distingue da prática e da pesquisa científica 

“tradicional”, principalmente porque o que está sendo investigado é circunscrito pelo contexto 

e pela ética da prática (Tripp, 2005). 

Nesta perspectiva, iniciarei apresentando a construção do projeto de extensão “Encontros 

Interétnicos para Brincar”, e posteriormente situarei as nossas perguntas de pesquisa originadas 

por meio das atividades deste projeto. Este trabalho começou a ser construído em 2017 a partir 

da aproximação do Laboratório de Etologia, Desenvolvimento e Interação Social (LEDIS) com 

a Rede de Atenção à Pessoa Indígena, e as comunidades Mbya-guarani parceiras na época. A 

Rede Indígena é um serviço acadêmico oferecido pelo Departamento de Psicologia 

Experimental do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. A Rede surgiu em 2012, 

e é formada por pessoas indígenas, graduandos, pós-graduandos, docentes da USP e apoiadores 

(Resende et al, no prelo).  

A Rede tem como um de seus principais objetivos promover a escuta e contribuir com o 

enfrentamento de vulnerabilidades psicossociais às quais pessoas e comunidades indígenas são 

expostas, contribuindo para o processo de visibilidade da presença indígena em São Paulo, e a 

elaboração de ações colaborativas, em coautoria. O serviço acadêmico tem uma abordagem 

interdisciplinar no âmbito da psicologia indígena, trazendo para o diálogo, perspectivas das 

psicologias cultural, ambiental, da aprendizagem, da etologia e do construtivismo semiótico-

cultural (Bertholdo & Guimarães, 2018).  

Em março de 2017, fomos procuradas pela comunidade Tekoa Yyrexakã, localizada no 

extremo sul da cidade de São Paulo, com o objetivo de construir um trabalho voltado para as 

crianças da aldeia. Naquele momento, a Tekoa era um território recém retomado, e não havia 

sala de aula indígena para que as crianças pudessem estudar. É necessário destacar que ainda 

hoje a sala de aula indígena não foi implementada na comunidade. Em paralelo a busca pela 

garantia da escolarização das crianças, fomos construindo junto à comunidade, a compreensão 
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da importância de práticas educativas que favoreçam o protagonismo das comunidades e das 

pessoas indígenas no ensino da sua história e cultura para não-indígenas (Resende, prelo).  

Partindo do referencial teórico da psicoetologia, da psicologia do desenvolvimento e da 

aprendizagem, propusemos que a brincadeira poderia ser utilizada como um instrumento de 

apropriação de significados do mundo social entre as crianças.  O ciclo vital humano se 

desenvolve inserido em contextos sócio-históricos, imbricado nas múltiplas redes de relações 

sociais e interações que são estabelecidas com o elementos bióticos e abióticos do ambiente. 

Diferentes contextos sócio-históricos remeteriam a diferentes oportunidades de aprendizagem 

e trajetórias de desenvolvimento (Ingold, 2001; Oyama, Griffiths, Gray, 2001; Rossetti-

Ferreira, 2004), de forma que o desenvolvimento humano pode ser compreendido como 

processos nos quais as pessoas se transformam por meio da contínua participação em práticas 

culturais, participação esta que, por sua vez, promove mudanças nas comunidades através das 

gerações (Rogoff, 2003).  

Nesta perspectiva, podemos compreender a criança e seus parceiros sociais não apenas com 

participantes ativos na cultura, mas também como transformadores destas culturas. A 

brincadeira seria então um espaço no qual as crianças são protagonistas dessa participação 

cultural. Ao brincar com parceiros, trazem elementos culturais que vivenciam nos diferentes 

espaços que transitam em suas vidas, de forma que renovam e reconstroem conhecimentos e 

valores, no momento de interação com o outro (Lucena & Pedrosa, 2021; Lucena, Amorim & 

Pedrosa, 2021).  

Posto isso, construímos junto às pessoas da Tekoa Yyrexakã o projeto “Encontros 

Interétnicos para Brincar”. Mediávamos as trocas de cartas e vídeos entre crianças Mbya-

guarani e não-indígenas, e promovíamos o encontro destas presencialmente na Casa de 

Culturas Indígenas Xondaro kuery Xondaria kuery onhembo'ea ty apy1 localizada no Instituto 

de Psicologia da Universidade de São Paulo.  

Desde 2017, desenvolvemos o projeto em parceria com três escolas não indígenas de São 

Paulo, sendo uma particular e duas públicas. Em 2019, a Escola Djekupe Amba Arandy da Terra 

Indígena do Jaraguá também se tornou parceira do projeto. Um total de cinco encontros 

presenciais foram realizados no decorrer dos anos até o início da pandemia em 2020. 

Aproximadamente 250 crianças participaram dessas atividades. Esses encontros tiveram 

duração aproximada de três horas. A programação contou com: 1) apresentações individuais e 

 
1 Que pode ser entendido na língua portuguesa como algo próximo a “lugar de ensinamentos 

dos guardiões e guardiãs 

https://www.escol.as/218970-djekupe-amba-arandy
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coletivas das crianças, bem como de canto e dança típicas; 2) fala Guarani, com espaço para 

perguntas; 3) lanche coletivo; 4) brincadeiras livres; 5) encerramento das atividades.   

É necessário destacar que em cada Encontro diferentes crianças estiveram presentes. Cada 

escola escolhia séries diferente para participar das atividades, de acordo com o trabalho 

realizado pela instituição sobre história e cultura indígena em sala de aula. A participação das 

crianças Mbya-guarani era voluntária, de forma que algumas crianças foram a mais de um 

evento, mas não houve repetição de encontro com parceiros não indígenas.  

No desenvolvimento das atividades dos Encontros, fomos percebendo diferenças nas 

interações sociais construídas e no desenvolvimento das ações propostas. Essas experiências 

fomentaram reflexões sobre o êxito dos Encontros em promover interações lúdicas entre as 

crianças, e o seu potencial de aplicabilidade como intervenção educativa para diferentes grupos 

de crianças.  

Em vista disso, videogravamos dois “Encontros para Brincar” realizados em abril de 2019 

para investigar as interações sociais construídas pelas crianças. No Encontro1, estiveram 

presentes crianças da Tekoa Yyrexakã e crianças não indígenas do 4o ano de uma escola na Zona 

Oeste de São Paulo. No Encontro2, estiveram presentes crianças da Escola Djekupe Amba 

Arandy , e crianças não indígenas distintas das participantes do Encontro1, mas colegas da 

mesma série e escola.  

Considerando a pergunta sobre o êxito das atividades dos Encontros em promover 

brincadeira entre as crianças, em nosso primeiro estudo utilizamos a Análise de Redes Sociais 

para investigar padrões de associação para proximidade física e brincadeira entre as crianças no 

início e no fim dos dois eventos. Esta pesquisa intitulada “Coesão grupal entre crianças na 

brincadeira livre: Uma análise de Redes Sociais” foi publicada na revista Internacional Journal 

of Psychology em abril de 2021, e será apresentada no Capítulo 1 desta tese.   

A partir dos resultados encontrados, e a possibilidade de explorar a configuração dos grupos 

de brincadeira, surgiu a necessidade de construirmos uma descrição não apenas de conteúdo (o 

que os indivíduos estavam fazendo) em nível grupal, mas também de qualidade (como esses 

indivíduos estavam interagindo) dentro dos grupos (Hinde, 1976). Portanto, em nossa segunda 

investigação, utilizamos exibições comportamentais não verbais de direcionamento da atenção, 

contato físico com objetos e parceiros para avaliar a construção de ações coordenadas 

cooperativas entre os pares presentes nos dois “Encontros para brincar”. Esta pesquisa intitulada 

“Ações Coordenadas Cooperativas na Brincadeira Livre de Crianças em Encontros 

Interétnicos” foi submetida a revista Ciencias Psicológicas em fevereiro de 2022, se encontra 

atualmente em avaliação, e será apresentada no Capítulo 2 da tese.  

https://www.escol.as/218970-djekupe-amba-arandy
https://www.escol.as/218970-djekupe-amba-arandy
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Por conseguinte, considerando a característica reflexiva da pesquisa-ação, em nosso 

capítulo final buscamos construir um diálogo com as etapas de avaliação dos resultados da ação 

e planejamento de uma melhora na prática. Relacionamos os resultados dos dois estudos 

apresentados nos capítulos anteriores, e construímos uma reflexão sobre como esses dados 

podem contribuir para planejamento e o desenvolvimento de futuros “Encontros para brincar”.   

Desejamos que esta tese possa contribuir na construção de caminhos colaborativos entre 

a comunidade acadêmica e os povos tradicionais, de forma que relações de interlocução e 

coautoria possam cada vez ganhar mais espaço. Também aspiramos que o presente trabalho 

possa colaborar para o desenvolvimento de outras iniciativas que atuem no aumento da 

visibilidade da cultura tradicional, reconhecendo a contemporaneidade das pessoas indígenas e 

fortalecendo a construção de saberes que reconhecem a existência das diversas e plurais etnias 

presentes no território. 
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2. COESÃO GRUPAL ENTRE CRIANÇAS EM BRINCADEIRA LIVRE: UMA 

ANÁLISE DE REDES SOCIAIS 

 

Artigo publicado em abril de 2021 na revista International Journal of Psychology com o 

título “Group cohesiveness in children free-play activity: A social network analysis”, sob 

autoria de Paula Lira, Christina Moretti, Danilo Guimarães, e Briseida Resende 

(https://doi.org/10.1002/ijop.12777). Neste capítulo da tese, este artigo será reproduzido na 

integra e traduzido para o português. 

 

2.1.RESUMO 

Apesar da diversidade étnica e da presença de comunidades indígenas em todos os 

estados brasileiros, os povos indígenas sofrem um longo processo de invisibilidade e de 

estereotipia. Junto a comunidades Mbya-Guarani, nós promovemos intervenções nas quais 

crianças indígenas e não-indígenas compartilhavam uma tarde de brincadeira livre. Tivemos 

como hipótese que a brincadeira livre estimularia coesão grupal, mitigando a evitação entre 

grupos étnicos durante a brincadeiras. 21 crianças Mbya-Guarani e 61 crianças não-indígenas 

participaram de dois “Encontros para Brincar”. Nós videogravamos as interações sociais das 

crianças na brincadeira livre, selecionamos os primeiros e últimos 10 minutos de cada Encontro, 

e realizamos varreduras a cada 30 segundos registrando proximidade espacial (crianças que 

estavam até 1m de distância uma da outra) e brincadeira. Depois, aplicamos a Análise de Redes 

Sociais para explorar os padrões de associação das crianças no começo e no fim do tempo de 

brincadeira em cada Encontro. Nossos resultados mostram que atividades de brincadeira livre 

foram efetivas em estimular a coesão grupal. O padrão de associação para proximidade e a 

configuração dos grupos de brincadeiras mudam entre os clipes, e houve correlação 

significativa entre ambas as categorias. Nós concluímos que os Encontros têm potencial de 

aplicabilidade como intervenção de mitigar evitação de grupos étnicos em crianças.  

Palavras-chaves: criança; interação social; brincadeira; formação de grupo; Análise de 

Redes Sociais. 

 

2.2. INTRODUÇÃO 

 

O povo Mbya-Guarani vive no Yvyupa, um território ancestral que se estende pelas 

regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, assim como Argentina, Paraguai e Uruguai. Os 

esforços das comunidades para preservar o Nhandereko, estilo de vida e valores culturais 

https://doi.org/10.1002/ijop.12777
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tradicionais, se correlacionam a importantes reflexões sobre educação escolar (Macena & 

Guimarães, 2016). No Brasil, os povos indígenas lutam para ter seus direitos implementados, e 

encaram desafios originados da dispersão de concepções cristalizadas e errôneas sobre povos 

indígenas no sistema educacional da sociedade não indígena. Educadores Mbya-Guarani 

defendem uma educação escolar que seja intercultural e multilinguística, um espaço onde 

diferentes perspectivas possam coexistir aumentando a compreensão do mundo. Eles 

argumentam que o respeito a diferença é fundamentalmente construído quando as pessoas não 

se sentem ameaçadas pela alteridade do outro (Lima, Martim & Guimarães, 2019). 

Por essa razão, junto a comunidades Mbya-Guarani, nós construímos a Rede de Atenção 

à Pessoa Indígena, um serviço acadêmico do Instituto de Psicologia da Universidade de São 

Paulo (IPUSP) que oferece apoio psicológico para comunidades indígenas (Bertholdo & 

Guimarães, 2018). Com o objetivo de aumentar a visibilidade Mbya-Guarani e criar espaços 

educacionais que promovam o respeito à pluralidade, desenvolvemos intervenções nas quais 

crianças indígenas e não-indígenas que moram em São Paulo pudessem passar uma tarde juntas 

e compartilhassem tempo de brincadeira livre. 

Estudos revelam que crianças demostram sinais de preferências na escolha de parceiros 

sociais desde muito jovens (Raabe & Beelmann, 2011; Renno & Shutts, 2015). Investigações 

experimentais evidenciaram que crianças de três anos de idade não apenas apresentam 

favoritismo intragrupo, preferindo alguns grupos sociais em relação a outros (Renno & Shutts, 

2015), mas também que esses vieses de evitação intergrupais podem aumentar conforme a 

criança cresce (Raabe & Beelmann, 2011). A relação entre contatos intergrupais e os vieses de 

preferência de parceiros sociais tem sido examinada através de contextos interacionais diversos. 

Pesquisadores observaram uma ligação entre a qualidade destas experiências interacionais com 

o aumento ou mitigação destes vieses. Foi verificado que investigações que promoveram 

experiências de interações sociais cooperativas intergrupais reduziram o preconceito, enquanto 

experiências de competição intergrupais aumentaram o preconceito (Skinner & Meltzoff, 

2019).  

Além disso, similaridade, familiaridade e experiências passadas são variáveis 

importantes para afiliação intragrupo. Estas variáveis são reconhecidas por afetarem o 

comportamento cooperativo e as respostas empáticas (de Waal & Preston, 2017; Rabinowitch 

& Meltzoff, 2017). Contudo, a familiaridade dos pares, ou a similaridade, não são apenas 

relacionadas às interações passadas, mas também a características como gênero, idade, etnia e 

padrões de ação (Meltzoff, 2007; Richter, Tiddeman & Haun, 2016). É importante notar que 

apesar da existência de favoritismo intragrupo e evitação intergrupo, o comportamento social é 
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exibido através de interações dinâmicas entre indivíduos, seus pares, e seus ambientes sociais 

e físicos (Carvalho, Império-Hamburger & Pedrosa, 1998; Hinde, 1976). Desse modo, as 

prioridades das categorias sociais que orientam os vieses de escolhas de parceiros são 

comumente flexíveis e dependem do contexto interacional (Hetherington, Hendrickson & 

Koenig, 2014). 

Como resultado desses aspectos, e considerando que programas de intervenções 

culturais que promoveram movimentos coletivos, como danças e exercícios físicos, 

apresentaram redução do preconceito intergrupal em crianças (Miles, Lumsden, Richardson, & 

Macrae, 2011), nós temos como hipótese que a brincadeira teria um efeito similar. As ações 

temporalmente coordenadas entre pares e a vivência de movimentos lúdicos induziria 

sentimentos de afinidade entre os parceiros, o que pode reduzir preconceitos étnicos 

intergrupais (Rabinowitch & Meltzoff, 2017). Ademais, teorias recentes argumentam que 

crianças e bebês ativamente preferem parceiros sociais que se comportam “como eu”, indicando 

que desde muito jovens nós somos capazes de reconhecer padrões de ações e usar essa 

informação para escolher parceiros sociais (Meltzoff, 2007).  

Estudos anteriores mostraram que a brincadeira envolve performances de movimentos 

altamente coordenados entre pares, o que nos permite argumentar que uma das funções da 

brincadeira seria facilitação de interações afiliativas. Essa teoria é embasada por evidências de 

que espécies as quais a sobrevivência depende de cooperação coespecífica geralmente brincam 

mais na vida adulta do que outras espécies. A brincadeira serviria para estabelecer afiliações, 

para que a cooperação possa existir (Gray, 2019).  

Em humanos, a motivação para brincar e o comportamento de brincadeira variam frente 

a mudanças em habilidades motoras, cognitivas e sociais, assim como, o ambiente físico, a 

disponibilidade de parceiros sociais, os relacionamentos construídos através do tempo, e 

elementos culturais que perpassam o desenvolvimento dos indivíduos. Nesse estudo, 

brincadeira é entendida como uma atividade que crianças livremente se engajaram, podendo ser 

solitária ou social, envolvendo a manipulação do ambiente físico e material, ou por meio 

interações lúdicas que envolvam a presença de regras e/ou personagens bem estabelecidos, 

como faz-de-conta, pega-pega e esconde-esconde (Bichara, Lordelo & Magalhães, 2018; 

Gray,2019). 

Um indicador amplamente utilizado para avaliação de afiliações sociais ou 

pertencimento a um mesmo grupo social é a proximidade física entre pares. Estudos reportaram 

associações positivas entre proximidade física e vínculo social. (Fay & Maner, 2012; Tunçgenc 

& Cohen,2018). Portanto, utilizamos proximidade física e engajamento em brincadeiras para 
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avaliar as configurações dos padrões de associação das crianças durante o tempo de brincadeira 

livre em nossas intervenções, tendo como hipótese que a brincadeira livre iria aumentar as 

associações interétnicas. Prevíamos que as crianças iriam se associar mais ao final do tempo de 

brincadeira livre do que no início e, portanto, esperávamos um aumento das associações 

interétnicas e na coesão grupal, com as configurações dos grupos de brincadeira mudando 

durante cada Encontro. Ademais, esperávamos que a brincadeira fosse ser a atividade principal 

para a maioria das crianças, de forma que visualizaríamos uma correlação entre brincadeira e 

proximidade. 

2.2.MÉTODO 

2.2.1. Participantes 

Um total de 82 crianças participaram de dois “Encontros para Brincar”: no primeiro 

encontro, compareceram 28 crianças não-indígenas e cinco crianças Mbya-Guarani da aldeia 

Yyrexakã. Enquanto no segundo, participaram 33 crianças não-indígenas e 16 crianças Mbya-

Guarani da aldeia Ytu. Diferentes crianças compareceram em casa encontro. As crianças não 

indígenas tinham entre nove e 10 anos de idade, e eram estudantes do 4° ano do Ensino 

Fundamental de uma escola localizada na zona oeste da cidade de São Paulo. As crianças Mbya-

Guarani tinham entre dois e 13 anos de idade, e viviam em duas aldeias de diferentes situadas 

na zona oeste e extremo sul da cidade, respectivamente. As crianças Mbya-Guarani de cada 

aldeia são familiares entre si, visto que vivem juntas dentro de cada comunidade. Portanto, em 

cada Encontro nós tivemos dois grupos sociais de criança (Mbya-Guarani e não indígenas) que 

eram familiares dentro de seus grupos de convívio cotidiano, mas não entre grupos.  

2.2.2. Construção dos dados 

Os Encontros aconteceram na Casa de Cultura Indígena “Xondaro kuery xondaria kuery 

onhembo’ea ty apy” - Espaço de ensinamento para guardiões - localizado no Instituto de 

Psicologia da Universidade de São Paulo. Videogravamos as interações sociais das crianças 

durante a brincadeira livre em dois Encontros que aconteceram em abril 2019, separados por 

uma semana. Cada Encontro durou em média 3 horas e foram conduzidos como um evento de 

quatro partes: Apresentação; perguntas e respostas; lanche e brincadeira; encerramento. 

Figura 1. Área de Gravação.  
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Fonte: Lira et al, 2021. Legenda: Crianças brincando na área de vídeo gravação durante o primeiro 

Encontro. As crianças receberam etiquetas com seus nomes. As cores das camisetas não foram 

selecionadas pelas pesquisadoras.  

 

Duas câmeras fixas foram usadas para cobrir a área de brincadeira. Uma área de 5m x 

10m foi delimitada usando uma lona de plástico (ver Figura 1), na qual disponibilizamos peças 

de espuma sintética (E.V.A.) que poderiam ser exploradas de diferentes maneiras. As crianças 

também eram livres para explorar as áreas ao redor da Casa de Culturas. Por essa razão nem 

todas as crianças estavam visíveis em todos os momentos das gravações. Tivemos 33 min de 

filmagem no primeiro encontro e 26 min no segundo. Destacamos que no segundo encontro, 

começou a chover no fim da brincadeira livre o que diminuiu o tempo de filmagem em alguns 

minutos. 

2.2.3. Análise dos dados 

Os vídeos do primeiro (E1) e segundo (E2) encontro foram analisados separadamente. 

Para a análise, nós: 1) selecionamos os primeiros e últimos 10 min de cada encontro; 2) Em 

cada recorte de 10 min, nós manualmente realizamos varreduras a cada 30s registrando quais 

crianças que estavam até 1m de distância uma da outra (proximidade física) e quais crianças 

estavam brincando uma com a outra, tanto manipulando o ambiente físico, como brincando de 

faz-de-conta, perseguição ou de esconde-esconde. As varreduras para os dois comportamentos 

foram realizadas separadamente.  
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Depois, aplicamos o método de Análise de Redes Sociais (ARS) para explorar os 

padrões de associação das crianças no começo e no fim da brincadeira livre em cada Encontro. 

Utilizamos o SOCPROG (Whitehead, 2009) para construir matrizes de associações para ambas 

as categorias de comportamentos em cada recorte, usando o simple ratio como indíce de 

associação. Informações suplementares sobre idade, gênero e etnia dos indivíduos foram 

inseridas. 

Objetivando testar se os padrões de associações para ambas as categorias de 

comportamento mudaram entre os recortes, desenvolvemos uma análise de correlação de 

matrizes no SOCPROG. Primeiro, comparamos as matrizes iniciais e finais de proximidade 

física e brincadeira separadamente. Depois, para testar se proximidade e brincadeira estavam 

correlacionadas, nós comparamos as matrizes de proximidade e brincadeira dos primeiros e 

últimos (BrincadeiraIni x ProximidadeIni e BrincadeiraFinal x ProximidadeFinal). Por causa 

da dependência estatística, usamos o procedimento de permutação Mantel (um coeficiente 

correlacional não paramétrico) em combinação com Rr-test para calcular a correlação. O 

resultado do teste foi expresso em valor-p e em correlação ranqueada, variando de 0 a 1: o mais 

próximo de 1, mais similares as matrizes são (Hemelrijk, 1990; Whitehead, 2009). 

Posteriormente, utilizamos as matrizes de associação para calcular o número de díades 

formado por crianças em cada recorte, tanto para brincadeira, quanto para proximidade física 

nos dois Encontros. Além disso, comparamos díades entre os primeiros e últimos 10 minutos 

de recorte para cada categoria de comportamento separadamente, e depois entre categorias 

(BrincadeiraIni x ProximidadeIni e BrincadeiraFinal x ProximidadeFinal). De maneira que 

pudemos distinguir quantas díades do recorte inicial continuaram a se associar no recorte final, 

e quantas díades de proximidade também eram díades de brincadeira.   

No que se refere a nossa previsão de que as associações interétnicas aumentariam no 

recorte final dos Encontros, nós calculamos o índice de associação de classe por etnia, obtendo 

valores de associações intra e interclasses (intra e interetnia). Além disso, para examinar 

possíveis vieses intragrupais de associação, nós realizamos um teste de Mantel para 

informações como etnia, idade e gênero. Os resultados foram expressos como valor-t e valor-

p. Para significância estatística no teste de Mantel, se associações intraclasses são maiores, t é 

positivo e p < 0,025, e quando associações entre classes são maiores, t é negativo e p > 0,975 

(Whitehead, 2009). 

Procurando interpretar as propriedades de coesão das Redes Sociais dos Encontros, 

assim como, avaliar possíveis mudanças nas configurações e características dos 

conglomerados, nós exportamos as matrizes de associação para o Gephi, um software de 
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visualização e manipulação de Redes. No Gephi, calculamos as medidas de coesão das Redes, 

e examinamos os conglomerados para proximidade e brincadeira nos recortes iniciais e finais. 

Na ARS, conglomerados ou comunidades são considerados porções da Rede nas quais os 

indivíduos se associam mais um com os outros, do que se associam com indivíduos que não 

estão no grupo. O Gephi implementa um algoritmo que detecta conglomerados e cria um valor 

de classe de modularidade para cada indivíduo que formam estes conglomerados (Blondel, 

Guillaume, Lambiotte & Mech, 2008).  

No presente estudo, utilizamos quatro métricas de coesão de Rede: grau médio; 

diâmetro; modularidade e densidade. Grau médio é o número de conexões que cada nó tem na 

rede, enquanto o diâmetro é compreendido como a maior distância entre qualquer membro de 

um conglomerado para qualquer membro de outro conglomerado. Ademais, a modularidade 

compara o número de conexões internas na Rede com a distribuição que seria esperada 

aleatoriamente, e densidade calcula a proporção entre ligações existentes e as ligações possíveis 

na rede (Borgatti et al, 2013; Farine & Whitehead, 2015). Posteriormente, geramos os gráficos 

de Redes para brincadeira e proximidade, comparamos as métrica de Rede e a configuração dos 

conglomerados de cada recorte em ambos os encontros. 

 

2.4 RESULTADOS 

2.4.1 Primeiro Encontro 

Os resultados dos testes de correlação da matrizes mostrou uma correlação significativa 

entre E1inicial e E1final para proximidade espacial (p=0.006) e brincadeira (p=0.02), sugerindo 

um grau de similaridade no padrão de associação por categoria exibido em ambos os recortes. 

Para proximidade física, houve 111 díades formadas no recorte inicial, e 133 formadas no final 

do recorte. Para brincadeira, tiveram 103 díades formadas no E1inicial e 132 no E1final. 

Os baixos valores no rank de correlação para proximidade (0.188) e brincadeira (0.210), 

e os baixos valores de díades que continuaram a se associar entre os recortes indicam que o 

padrão de associação mudou, apesar da similaridade. Mais precisamente, as díades que se 

mantiveram entre o início e o fim para proximidade física representam 34%, e para brincadeira 

36% das díades do recorte final, mostrando que crianças formaram mais díades com crianças 

diferentes no recorte final do que continuaram a se associar nas mesmas díades do recorte 

inicial. 

Os dados dos índices de associação (Tabela 1) corroboram com esse resultado: os valores 

para associações intra e intergrupais para etnicidade aumentaram no E1final. Os resultados 

mostram um t negativo, para etnicidade e idade, e um t positivo pra gênero. Contudo, nenhuma 
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das classes exibiu um p significativo estatisticamente. Isso sugere que existe uma tendência 

para mais associações entre grupos étnicos e de classes etárias no recorte final, para 

proximidade e brincadeira.  

 

Tabela 1. Encontro1 - Índices de associações  
 

Proximidade Espacial Brincadeira 
 

Recorte Inicial Recorte Final Recorte Inicial Recorte Final 
  

Etnia 
  

Intraclasse 

Interclasse 

valor t 

valor p 

0.08 

0.04 

 1.349 

0.177 

0.10 

0.09 

-0.763 

0.445 

0.12 

0.06 

2.014 

0.044 

0.20 

0.19 

-0.851 

0.394 
  

      Gênero 
 

valor t 

valor p 

2.817 

0.004 

1.829 

0.067 

2.153 

0.031 

0.989 

0.322 
  

         Idade 
 

valor t 

valor p 

1.618 

0.105 

-1.057 

0.290 

2.180 

0.029 

-1.181 

0.237 

Fonte: Lira et al, 2021. 

 

Uma mudança nos padrões de associação também foi observada por meio das métrica de 

coesão de Rede (Tabela 2). Para ambos as categorias, o grau médio e o valor da densidade 

aumentaram entre os recortes, sugerindo que as crianças se associaram mais no recorte final. O 

diâmetro e a modularidade também revelaram que para ambos os comportamentos, no final do 

Encontro as crianças exibiram um padrão mais coeso e menos modular do que no recorte inicial. 

Comparando as métricas das Redes entre as categorias, as Redes de brincadeira mostraram mais 

mudanças entre os recortes, o que poderia ser interpretado como indício que as crianças 

brincaram mais ao fim do Encontro do que no começo.  
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Tabela 2. Encontro1 - Métricas de Rede  

Proximidade Física 

  
Recorte inicial 

  
Grau 

Médio 

9,6 

Diâmetro  

5 

Modularidade 

0,651 

Densidade.  

0,331 

Recorte final  

Grau médio  

10,86 

Diâmetro  

4 

Modularidade 

0,433 

Densidade  

0,375 

Brincadeira 

  
Recorte inicial 

  
Grau médio 

9.92 

Diâmetro  

5 

Modularidade 

0,646 

Densidade 

0,397 

Recorte final 

 

Grau médio 

12,56 

Diâmetro 

3 

Modularidade 

0,505 

Densidade 

0,523 

Fonte: Lira et al, 2021. 

 

Ademais, a configuração dos conglomerados também mostrou uma mudança no padrão 

de associação. Para proximidade física, 30 crianças estavam presentes na área de gravação no 

recorte inicial e o padrão de associação revelou seis conglomerados. Cinco crianças indígenas 

e 25 não indígenas se dividiram em quatro conglomerados não indígenas e dois conglomerados 

interétnicos (Figura 2). No recorte final, algumas crianças se isolaram do resto da Rede, e um 

grande conglomerado interétnico foi formado. 
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Figura 2. Encontro1 - Visualização das Redes de proximidade física 

Fonte: Lira et al, 2021. Legenda: As três letras são acrônimos para os nomes fictícios das crianças. 

Meninas são representadas por hexágonos e meninos por círculos. Crianças indígenas tem um triângulo 

dentro de seus nós. Para as Redes do recorte inicial, os nós tiveram cores aleatórias selecionadas para 

cada conglomerado; todos os nós presentes no mesmo conglomerado têm a mesma cor. Nas Redes do 

recorte final, mantivemos as cores que cada nó recebeu no recorte inicial com o propósito de mostrar 

como as crianças mudaram de posição entre as Redes. Os nós das crianças que não estavam presente no 

primeiro recorte não foram coloridos. Valores das classes de modalidades foram colocados próximos a 

cada conglomerado. Quadrados cinzas foram adicionados para realçar os conglomerados no recorte 

final. Outro elemento importante é que as arestas (linhas) têm espessuras diferentes de acordo com o 

número de associações que os nós tiveram no recorte.  
 

A respeito dos conglomerados de brincadeira, no recorte inicial tivemos 26 crianças 

brincando em cinco conglomerados diferentes: dois interétnicos e três não indígenas. Já no 

recorte final, 25 crianças brincaram em 4 grupos diferentes (dois interétnicos e dois não 

indígenas - ver Figura 3). Os resultados mostram a chegada de novas crianças e novos padrões 

de associação entre as crianças que estavam presente no recorte inicial. No recorte final, mais 

da metade das crianças se associaram mais em grupos interétnicos do que com seu respectivo 

grupo étnico. 
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Figura 3. Encontro1 - Visualização das Redes de brincadeira 

 
Fonte: Lira et al, 2021. Legenda: As três letras são acrônimos para os nomes fictícios das crianças. 

Meninas são representadas por hexágonos e meninos por círculos. Crianças indígenas tem um triângulo 

dentro de seus nós. Para as Redes do recorte inicial, os nós tiveram cores aleatórias selecionadas para 

cada conglomerado; todos os nós presentes no mesmo conglomerado têm a mesma cor. Nas Redes do 

recorte final, mantivemos as cores que cada nó recebeu no recorte inicial com o propósito de mostrar 

como as crianças mudaram de posição entre as Redes. Os nós das crianças que não estavam presente no 

primeiro recorte não foram coloridos. Valores das classes de modalidades foram colocados próximos a 

cada conglomerado. Quadrados cinzas foram adicionados para realçar os conglomerados no recorte 

final. Outro elemento importante é que as arestas (linhas) têm espessuras diferentes de acordo com o 

número de associações que os nós tiveram no recorte.  
 

Houve uma correlação significativa entre as matrizes de proximidade e brincadeira nos dois 

recortes (p<0.00). Essa similaridade é sustentada pelo número de díades em comum entre as 

categorias (82 díades no recorte inicial e 102 duas durante o recorte final), e pelos valores do 

rank de correlação (E1Inicial =0,796 e E1Final = 0,786), indicando que crianças próximas 

espacialmente estavam brincando juntas. 

Considerando estes resultados, nossas hipóteses foram corroboradas para o Encontro1. O 

padrão de associação das duas categorias mudou entre os recortes, e houve correlação entre as 

associações de proximidade física e brincadeira. As medidas de coesão e a configuração dos 

conglomerados revelou Redes mais coesas e menos modular no recorte final, assim como, 

visualizamos o aumento das associações interétnicas.     
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2.4.2 Segundo Encontro 

O teste de correlação entre as matrizes no Encontro2 indicou uma correlação significativa 

entre o recorte inicial e o final para as matrizes de proximidade física (p<0.00) e brincadeira (p 

<0.00), entretanto os valores rank indicaram uma baixa correlação. As matrizes de proximidade 

tiveram um valor de rank de correlação de 0.299, enquanto as matrizes brincadeira obtiveram 

uma taxa de 0.582.  

Fomos capazes de distinguir 227 díades formadas para proximidade física no E2Inicial, e 

198 formadas no E2final. Já para brincadeira 34 díades foram formadas no recorte inicial e 84 

no recorte final. Menos da metade das díades de proximidade (41.91%) continuarem no E2final, 

e apenas 8,33% das díades de brincadeira continuaram se associando no fim do Encontro. 

A respeito dos índices de associação (Tabela 3), os resultados do Encontro2 indicam uma 

diminuição no final do Encontro na média de associação intra e interclasse para etnia, 

considerando os dados de brincadeira, e intraclasse considerando proximidade física. Apesar 

da diminuição observada nas associações intraclasses para ambas as categorias, os valores 

intraclasse ainda foram mais altos nos dois recortes. Mais precisamente, as crianças se 

associaram mais com seus próprios grupos étnicos nos dois recortes. 

Esse resultado foi corroborado pelo teste de Mantel (Tabela 3). Para proximidade física no 

recorte inicial, t foi positivo para etnia, gênero e idade. Ademais, todas as classes apresentaram 

p com valores significativos, o que indica que as crianças se associaram mais com colegas do 

mesmo grupo de etnia, gênero e idade. No recorte final, t foi positivo para gênero e etnia, e 

negativo para idade. Porém, apenas idade teve significância estatística. A respeito da 

brincadeira, no recorte inicial t também foi positivo para etnia, gênero e idade, e os valores de 

p demonstraram significância estatística para etnia e gênero. No recorte final, apenas crianças 

da mesma classe de etária brincaram juntas, e os resultados foram significativos para mais 

associações intraclasse de gênero.  
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Tabela 3. Encontro2 - Índices de associações  
 

Proximidade Física Brincadeira 
 

Recorte inicial Recorte final Recorte inicial Recorte final 
  

Etnia 
 

Intraclasse 

Interclasse 

valor t 

valor p 

0.06 

0.00 

6.684 

 < 0.001 

0.05 

0.02 

2.172 

0.029 

0.15 

0.05 

2.386 

0.017 

0.07 

0.01 

2.564 

0.010 
  

Gênero 
 

valor t 

valor p 

6.076 

 < 0.001 

3.719 

< 0.001 

2.542 

0.011 

6.040 

0.001 
  

Idade 
 

valor t 

valor p 

2.770 

0.005 

- 1.841 

0.065 

2.128 

0.033 

- 

- 

Fonte: Lira et al, 2021.  

As medidas de coesão de Redes revelaram mudanças no padrão de associação. Para a 

proximidade, o valor do grau médio diminui. O mesmo padrão foi observado no número de 

díades e no resultado do índice de associação, o que nos indica que as crianças fizeram menos 

associações no recorte final. Porém, os valores do diâmetro e de modularidade também 

diminuíram, enquanto o valor da densidade aumentou, o que sugerindo que a Rede se tornou 

mais coesa no final do Encontro (Tabela 4). 
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Tabela 4. Encontro2 - Métricas de Rede  

Proximidade Física 

  
Recorte inicial 

  
Grau 

Médio 

11.5 

Diâmetro  

5 

Modularidade 

0.571 

Densidade 

0.245 

Recorte final  

Grau médio  

11.04 

Diâmetro  

4 

Modularidade 

0.548 

Densidade  

0.271 

Brincadeira 

  
Recorte inicial 

  
Grau médio 

6.25 

Diâmetro  

4 

Modularidade 

0.625 

Densidade 

0.417 

Recorte final 

 

Grau médio 

8.14 

Diâmetro 

5 

Modularidade 

0.571 

Densidade 

0.302 

Fonte: Lira et al, 2021.  

 

Para a brincadeira, o valor do grau médio aumentou. Além disto, 12 crianças começaram 

a brincar no recorte final, aumentando também o número de díades, e nos indicando que as 

crianças brincaram mais no E2final. A adição de novas crianças nessa Rede pode estar 

relacionada com o aumento no valor do diâmetro. Apesar disso, os valores da modularidade e 

da densidade diminuíram, indicando que a Rede se tornou mais coesa.  

No que se refere as configurações dos conglomerados, observamos no recorte inicial 

para proximidade que 14 crianças indígenas e 34 não-indígenas estiveram divididas em 8 

conglomerados (Figura 4). Dentre estes, apenas um era interétnico, sendo constituído por todas 

as crianças indígenas e mais 3 não-indígenas. Já no recorte final, 11 crianças indígenas e 33 não 

indígenas estiveram divididas em cinco conglomerados: dois conglomerados interétnicos, dois 

não-indígenas e um indígena. Nessa perspectiva, verificamos que recorte final existiu menos 

conglomerados, confirmando o resultado das medidas de coesão de Rede. Destacamos ainda 

que um novo conglomerado interétnico foi formado no E2final, e que 3 crianças indígenas e 

uma não-indígena deixaram a área de vídeo gravação durante este recorte.  
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Figura 4. Encontro2 - Visualização das Redes de proximidade física 

 
Fonte: Lira et al, 2021. Legenda: As três letras são acrônimos para os nomes fictícios das crianças. 

Meninas são representadas por hexágonos e meninos por círculos. Crianças indígenas tem um triângulo 

dentro de seus nós. Para as Redes do recorte inicial, os nós tiveram cores aleatórias selecionadas para 

cada conglomerado; todos os nós presentes no mesmo conglomerado têm a mesma cor. Nas Redes do 

recorte final, mantivemos as cores que cada nó recebeu no recorte inicial com o propósito de mostrar 

como as crianças mudaram de posição entre as Redes. Os nós das crianças que não estavam presente no 

primeiro recorte não foram coloridos. Valores das classes de modalidades foram colocados próximos a 

cada conglomerado. Quadrados cinzas foram adicionados para realçar os conglomerados no recorte 

final. Outro elemento importante é que as arestas (linhas) têm espessuras diferentes de acordo com o 

número de associações que os nós tiveram no recorte.  
 

Em relação à configuração dos conglomerados das Redes de brincadeira, os resultados 

mostraram que havia 10 crianças indígenas e seis crianças não-indígenas brincando no recorte 

inicial. As crianças estavam divididas em quatro conglomerados: um interétnico, dois indígenas 

e um não-indígenas (ver Figura 5). Em contrapartida, no recorte final observamos 28 crianças 

brincando, sendo três crianças indígenas e 25 crianças não-indígenas. As crianças formaram 

três conglomerados: dois interétnicas e um não indígena. Esse resultado sugere que havia menos 

comunidades e mais crianças brincando no recorte final, corroborando com o resultado da 

métrica das Redes. Similar à proximidade física, na Rede de brincadeira final havia mais 

conglomerados interétnicos do que na inicial. 
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Figura 5. Encontro2 - Visualização das Redes de brincadeira  

 
Fonte: Lira et al, 2021. Legenda: As três letras são acrônimos para os nomes fictícios das crianças. 

Meninas são representadas por hexágonos e meninos por círculos. Crianças indígenas tem um triângulo 

dentro de seus nós. Para as Redes do recorte inicial, os nós tiveram cores aleatórias selecionadas para 

cada conglomerado; todos os nós presentes no mesmo conglomerado têm a mesma cor. Nas Redes do 

recorte final, mantivemos as cores que cada nó recebeu no recorte inicial com o propósito de mostrar 

como as crianças mudaram de posição entre as Redes. Os nós das crianças que não estavam presente no 

primeiro recorte não foram coloridos. Valores das classes de modalidades foram colocados próximos a 

cada conglomerado. Quadrados cinzas foram adicionados para realçar os conglomerados no recorte 

final. Outro elemento importante é que as arestas (linhas) têm espessuras diferentes de acordo com o 

número de associações que os nós tiveram no recorte.  

 

Uma correlação significativa entre as matrizes de associações das categorias 

comportamentais foi encontrada em ambos os recortes, indicando um grau de similaridade entre 

proximidade e brincadeira. O número de díades em comum entre categorias também corroborou 

esta similaridade, mostrando que no recorte inicial 73% das díades de brincadeira eram díades 

de proximidade, e no recorte final 67% das díades de brincadeira eram também de proximidade. 

Ademais, os valores dos ranks de correlação em ambos os recortes demonstram essa relação 

(E2inicial=0.604 e E2final= 0.538). 

 No Encontro2, o padrão de associação para crianças mudou entre recortes inicial e final. 

Contudo, observamos que a mudança ocorreu principalmente dentro dos mesmos grupos 

étnicos, de gênero e de idade, de forma que os índices de associações intraclasses étnicas, etárias 

e de gênero foram estatisticamente significantes (Tabela 3). Similar ao Encontro1, nós também 

verificamos uma correlação entre associações de proximidade física e brincadeira, que pode ser 

vista como um indicador de proximidade social. Além disso, duas das nossas predições foram 

confirmadas considerando que as medidas de coesão revelaram um padrão de associação mais 
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coeso e menos modular nas Rede finais (Tabela 4), e mudanças foram vistas nas configurações 

dos conglomerados, revelando que crianças mudaram seus parceiros sociais. 

 

2.5 DISCUSSÃO 

Em ambos os Encontros foi possível observar que no recorte final as crianças interagiram 

mais com parceiros diferentes do que aqueles previamente associados no recorte inicial, 

revelando assim, mudanças nos padrões de associação. No Encontro1, essa mudança esteve 

relacionada ao aumento da associação interclasses étnicas e etárias. Contudo, no Encontro2, 

apesar da modificação dos parceiros, as crianças ainda se associaram mais dentro de seus grupos 

de classes de idade, etnia e gênero. Todas as crianças não indígenas em ambos os Encontros 

eram da mesma categoria etária, indicando que todas as associações interclasse de idades 

também eram associações interétnicas.  

Considerando que no Encontro1 havia mais crianças pequenas do que no Encontro2, esse 

resultado pode ser um indício que crianças mais jovens mais facilmente brincariam com 

crianças de outros grupos. Ademais, em primatas não-humanos, como macacos pregos (Sapajus 

sp), os infantes atraem a atenção de pares juvenis durante brincadeiras sociais. De forma que a 

brincadeira é vista como uma facilitadora de interações afiliativas entre membros do grupo de 

idades diferentes (Resende & Ottoni,2002) 

Adicionalmente, a configuração dos grupos de idade mista encontrada nos Encontros é 

similar as configurações encontradas em grupos de brincadeira espontânea formados dentro de 

comunidades indígenas, ruas de cidades ou áreas comuns de condomínios (Rogoff, 2003). 

Grupos da mesma idade tendem a ocorrer principalmente em escolas não indígenas quando 

colegas de classe brincam juntos. Em grupos espontâneos, crianças brincam com parceiros 

disponíveis, e eles frequentemente tem idades diferentes (Bjorklund & Pellegrini, 2002; Gosso, 

Resende & Carvalho, 2019).  

Além disso, observamos que a brincadeira aumentou no recorte final em ambos os 

Encontros. No Encontro1, visualizamos como indícios o número crescente de díades e as 

métricas de Redes de brincadeira. Para o Encontro2, houve aumento no número de crianças, de 

díades, e no grau médio da Rede, assim como, uma diminuição na valor da modularidade. De 

fato, no E1final os maiores grupos de brincadeira eram interétnicos, enquanto no E2final, apesar 

da existência de poucas crianças indígenas brincando, mais grupos interétnicos de brincadeira 

foram formados.  

Apesar de similaridades terem sido observadas em ambos os Encontros, o padrão de 

associação das crianças mudou de maneira distinta em cada um. Considerando que diferentes 
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crianças estavam presentes em cada evento, argumentamos que esses resultados são evidência 

de que diferentes interações foram construídas entre os pares (Carvalho et al., 1998; Hinde, 

1976). Estes dados também corroboram estudos que demonstram que as prioridades dos vieses 

de escolhas de parceiros sociais são flexíveis e relacionadas aos contextos de interação 

(Hetherington et al., 2014).  

Considerando que menos crianças indígenas participaram do Encontro1, a tendência 

aumento das associações entre classes de grupos étnicos e de idade que visualizamos nos 

resultados podem nos indicar que o gênero foi um viés mais importante do que etnia e idade no 

padrão de associação das crianças. Na verdade, a tendência de associação com o mesmo gênero 

estava presente para proximidade (E1inicial é estatisticamente significante) e brincadeira. No 

Encontro2, associações com o mesmo gênero foram estatisticamente significativas E2inicial e 

E2final para ambas as categorias. Corroborando com estudos que indicam o gênero é fator 

chave na escolha de parceiros de brincadeira (Bjorklund & Pellegrini, 2002) e uma variável 

importante de afiliação intragrupal (Cvencek, Greenwald & Meltzoff, 2016). 

Isso sugere que apesar de outras partes desses Encontros possam ter influenciado o 

comportamento das crianças, nossos resultados nos dão evidência de que a configuração do 

grupo de brincadeira foi definida através de uma regulação social entre parceiros presentes 

durante a brincadeira livre. A qualidade dessas interações emerge como resultado de uma 

combinação particular destes parceiros sociais, e suas propriedades não estão presentes no 

comportamento de cada criança sozinha (Carvalho et al., 1998).  

Esses resultados também corroboram evidências de que programas de intervenção cultural 

que promovem movimentos coletivo podem facilitar afiliações intergrupais (Miles et al., 2011). 

Nossos resultados ainda destacam o potencial da aplicabilidade das atividades de brincadeira 

livre como intervenções para mitigar a evitação de grupos étnicos em crianças. Mais análises 

são necessárias para melhor compreender as associações de crianças nos Encontros 1 e 2, e o 

porquê de o Encontro1 ter sido mais bem sucedido na promoção de associações interétnicas, 

analisando não apenas uma perspectiva de nível grupal, do que os indivíduos estavam fazendo 

(conteúdo) nos encontros, mas também como estão interagindo (qualidade) (Hinde,1976). 

Descrições mais aprofundadas podem trazer informações relevantes sobre o engajamento de 

crianças em interações sociais, contribuindo para melhorar futuros Encontros. 

Evidenciamos ainda, que as atividades dos Encontros para brincar almejam promover o 

respeito as diferenças e coexistência a pluralidade, e não a indistinção étnica. Ao longo da 

história brasileira, indistinções étnicas foram utilizadas como ferramentas legais política para 

explorar territórios indígenas e remover a responsabilidades do Estado para sobre os povos 
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tradicionais (Viveiros de Castro, 2006). Portanto, a discussão presente neste estudo visa 

diminuir a evitação de grupo étnicos em uma tentativa de promover atitudes positivas em 

relação a diversidade. 

Por fim, os "Encontros para Brincar” foram positivamente efetivos em estimular coesão de 

grupo. Os Encontros têm potencial aplicação como uma intervenção para mitigar a evitação de 

grupos étnicos em crianças. Neste estudo, os vieses de grupo entre crianças revelaram flexíveis 

e relacionados com o contexto interacional, mudando de acordo com as crianças presentes em 

cada Encontro.  

 

2.6 SESSÃO DE CONFORMIDADE ÉTICA 

Esta pesquisa foi financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) - [Processo: 163555/2018-4]; pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) - [Processo:  88882.333302/2019-01]; e Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) [Processo: 2018/25595-0].  

Conformidade com os parâmetros éticos: Todos os procedimentos desenvolvidos neste 

estudo que envolveram participantes humanos foram desenvolvidos de acordo com os 

parâmetros éticos da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) [Certificado de 

Apreciação Ética - 86548618.4.0000.5561] e com a Declaração de Helsinki de 1964 e suas 

alterações posteriores ou padrões éticos comparáveis.  

Conflito de interesses: Os autores declaram que não possuem conflito de interesses. 

Consentimento Informado: O consentimento foi obtido para todas as crianças incluídas 

neste estudo, e obteve-se um consentimento informado de seus tutores. 
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3 AÇÕES COORDENADAS COOPERATIVAS NA BRINCADEIRA LIVRE EM 

ENCONTROS INTERÉTNICOS 

 

Artigo submetido na revista Ciencias Psicológicas em fevereiro de 2022, com o título 

“Ações coordenadas cooperativas na brincadeira em Encontros Interétnicos” sob autoria de 

Paula Lira, Luana Santos, Vinicius Rocha, Danilo Guimarães e Briseida Resende. Neste 

capítulo da tese, o artigo será reproduzido com adaptações para evitar repetição de informações 

já apresentadas ao leitor.  

 

3.1 RESUMO 

A Rede Indígena, serviço acadêmico do IPUSP, desenvolveu junto a comunidades Mbya-

Guarani intervenções nas quais crianças indígenas e não indígenas passavam uma tarde juntas 

compartilhando brincadeiras livres. Considerando que experiências interacionais positivas têm 

o potencial de mitigar vieses intergrupo, temos como hipótese que a brincadeira livre 

estimularia a construção de ações coordenadas cooperativas interétnicas entre crianças.  21 

crianças Mbya-Guarani e 61 não indígenas participaram de dois "Encontros para brincar". 

Videogravamos as interações sociais durante a brincadeira, selecionamos os primeiros e últimos 

10 minutos de cada encontro, e realizamos varreduras a cada 30s registrando quais crianças 

brincavam juntas. Posteriormente, aplicamos a Análise de Redes Sociais para explorar o padrão 

de associação no início e no final de cada encontro. Realizamos uma transcrição focal contínua 

de cada criança presente nos conglomerados de brincadeiras interétnicas usando um etograma 

de comportamento não verbal considerando a direção do olhar e o contato físico com objetos e 

parceiros. Nossos resultados mostram que a brincadeira livre foi eficaz na promoção de ações 

coordenadas cooperativas entre crianças de até oito anos de idade, em conglomerados de idade 

mista. Considerando os futuros “Encontros para Brincar”, novos contextos interativos precisam 

ser desenvolvidos para melhor abranger crianças mais velhas e adolescentes.    

Palavras-chave: Interação social, Conglomerados, Brincadeira, Interétnico. 

 

3.2 INTRODUÇÃO 

O estado brasileiro integra um território que é lar de diversos povos e comunidades. O 

último censo da população indígena realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2012) indicou que em torno de 305 diferentes etnias vivem no país. Entre elas, está o 

povo Mbya Guarani, que habitam o que chamam de Yvyrupa, ou seja, um território ancestral 
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que envolve as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, assim como Argentina, Paraguai 

e Uruguai. Junto a educadores Mbya Guarani e suas comunidades, a Rede de Atenção à Pessoa 

Indígena, serviço de extensão do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 

(Bertholdo & Guimarães, 2018), tem construído reflexões sobre o papel da escola na educação 

indígena e não indígena, frente aos desafios encontrados para a construção de educações plurais, 

que prezem pela coexistência de saberes (Resende et al., na imprensa, Lima, Martim & 

Guimarães, 2019).   

Uma das ações fruto dessas parcerias, foi o projeto de extensão “Encontros Interétnicos 

para Brincar”. Estes encontros são considerados como práticas educativas que proporcionam 

diálogos entre sujeitos Mbya Guarani e não indígenas, favorecendo o protagonismo das 

comunidades e pessoas indígenas no ensino da sua história e cultura para não-indígenas. As 

atividades dos Encontros propõem novas formas de transmissão de conhecimento para crianças, 

incentivando sua autonomia através de trocas entre pares e contribuindo para o aumento da 

visibilidade dos povos tradicionais. O projeto utiliza a vivência de brincadeiras, como 

instrumento de apropriação de significados do mundo social.  

Por conseguinte, a partir do desenvolvimento dos Encontros, tornou-se necessário 

investigar se as atividades estavam sendo exitosas em promover brincadeiras interétnicas entre 

os participantes (Lira, Moretti, Guimarães & Resende, 2021). E, caso positivo, seria primordial 

avaliar qualidades dessas interações lúdicas: qualidade diz respeito a características das 

interações, além da descrição do que os pares estão fazendo juntos, como por exemplo se a 

interação foi agressiva ou gentil, com objetivos conflitantes ou similares, conforme indicado 

por Hinde (1976). Além disso avaliamos se estas brincadeiras teriam potencial de se constituir 

como espaços de trocas e aprendizagens entre as crianças de ambos os grupos sociais.   

O brincar é um fenômeno multidimensional ecologicamente relevante para diversas 

espécies (Ades, 1986/2018). Em humanos, possui diferentes manifestações com uma grande 

variedade de funções, podendo atuar tanto no desenvolvimento metabólico, nervoso e muscular, 

quanto na promoção de aprendizagem sobre as propriedades de objetos, limites e capacidades 

dos seus pares, do ambiente físico, e na regulação emocional (Resende, 2019). A brincadeira 

social, isto é, aquela que envolve mais de um brincante, é em sua própria natureza um contínuo 

exercício de cooperação, abrangendo processos consensuais de tomada de decisões. A grande 

motivação que crianças possuem em brincar com outras, poderia ser vista como importante 

força que permite que elas aprendam a negociar diferenças e atender aos interesses de seus 

pares (Gray, 2013).  
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Ademais, a brincadeira possibilitaria a formação de vínculos sociais, que promoveriam 

uma coexistência relativamente pacífica para que a cooperação ocorresse em atividades de 

promoção e manutenção da vida em diversas espécies. Estudos com lobos e diversas espécies 

de primatas corroboram essa teoria (Cordoni, 2009; Palagi, 2008; Pellis & Iwaniuk, 2000). Em 

humanos, o aumento da necessidade de cooperação e compartilhamento poderia ter levado à 

expansão da motivação humana para brincar para todo o ciclo de vida, envolvendo uma maior 

flexibilidade desse contexto lúdico, permitindo que este se manifeste em uma variedade infinita 

de atividades (Gray, 2019).  

Em vista disso, aspectos como a familiaridade entre os parceiros, gênero, etnia, idade, 

padrões de ação, entre outras variáveis, vão influenciar a formação dos grupos de brincadeira e 

o comportamento lúdico (Richter, Tiddeman & Haun, 2016; Skinner & Meltzoff, 2019). 

Todavia, evidências demonstram que contatos sociais positivos por meio de atividades 

cooperativas entre crianças de grupos sociais distintos podem atuar na diminuição dos vieses 

de escolha de parceiros. Promovendo experiências interacionais mais positivas e com potencial 

de mitigação de preconceitos (Skinner & Meltzoff, 2019). 

Estudos também apontam que grupos de brincadeira com parceiros de idades distintas 

investem menos em brincadeiras competitivas (Gray, 2009, 2011). A brincadeira social com 

grupos formados por crianças de diferentes idades seria diferente daquela construída grupos de 

crianças com a mesma idade. Grupos misto se engajariam mais em atividades cooperativas 

(Gray, 2011).   

Na brincadeira, um episódio de ação coordenada cooperativa pode ser reconhecido por 

meio evidências da influência social mútua entre parceiros, e da ação conjunta para um mesmo 

tema lúdico. As ações cooperativas podem ser identificadas a partir de exibições 

comportamentais de direcionamento da atenção para parceiros ou objetos, assim como, contato 

físico com parceiros ou objetos, proximidade espacial, vocalizações, gestos, entre outros. Nesse 

sentido, processos de construção e compartilhamento de informações se estabelecem por 

intermédio das ações corporais das crianças podem ser inferidos nas construções de suas 

brincadeiras (Eckerman & Peterman, 2004; Lucena & Pedrosa, 2021). 

A construção e o engajamento de crianças em ações coordenadas cooperativas, permite 

que pares atuem conjuntamente para alcançar objetivos que emergem e se desenvolvem no 

decorrer do fluxo interativo do grupo (Fogel, 1997). Nessas ações, pares desempenham 

atividades que podem ser similares ou diferentes, mas que envolvem negociação para a gestão 

da atividade e para o estabelecimento de compreensões compartilhadas. Formas de ações 
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coordenadas podem ser construídas entre pares não familiarizados entre si ou entre pares com 

níveis de habilidades distintos (Eckerman & Peterman, 2004). 

Nessa perspectiva, o presente estudo tem como hipótese que a brincadeira livre 

promoveria a construção de ações coordenadas cooperativas entre as crianças Mbya-Guarani e 

não indígenas, participantes dos Encontros Interétnicos para Brincar. Considerando que 

experiências interacionais positivas têm potencial de mitigação dos vieses de escolhas de 

parceiros (Skinner & Meltzoff, 2019), prevíamos que mais ações coordenadas cooperativas 

interétnicas seriam construídas ao final dos Encontros. Também prevíamos que grupos com 

crianças de idades mistas iriam apresentar mais ações desse tipo em comparação a grupos de 

idades iguais, conforme discutido por Gray (2011).   

 

3.3 MATERIAIS E MÉTODO 

Buscando evitar repetição de informações ao leitor, destacamos que a construção dos 

dados deste estudo ocorreu nos mesmos Encontros e na mesma configuração que indicada no 

Capítulo 1 da tese (ver pp. 21-23). Dessa maneira, os participantes também foram os mesmos 

indivíduos apresentados no Capítulo 1 (pp. 21), estas informações também estão descritas nos 

Quadros 1 e 3, Apêndice A.  A pesquisa foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) – CAAE: 86548618.4.0000.5561 (Anexo A). 

 

3.3.1 Análise dos dados 

Os vídeos do Encontro1 (Figura 6) e Encontro2 foram analisados separadamente. 

Inicialmente, nós selecionamos os primeiros e últimos 10 minutos de cada Encontro. Depois 

realizamos varreduras (Altmann, 1974) a cada 30 segundos registrando quais crianças estavam 

brincando juntas nesses recortes. Consideramos brincadeira, a ação de manipular objetos ou o 

ambiente, brincar de faz de conta, pega-pega ou esconde-esconde. É importante destacar que 

esse conceito foi delimitado a partir da observação das interações sociais das crianças nos 

eventos. 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Figura 6. Crianças na área de gravação no Encontro1. 

 
Fonte: Lira, P. G. R. (2022)  

 

Em seguida, aplicamos os métodos da Análise de Redes Sociais (ARS) para explorar os 

padrões de associação das crianças no início e no fim do momento de interação livre de cada 

encontro (Borgatti, Everett & Johnson, 2013). Utilizamos o SOCROG (Whitehead, 2009) para 

construir as matrizes de associação de brincadeira. Posteriormente, encaminhamos essas 

matrizes para o Gephi, e implementamos o algoritmo de detecção de comunidades. Na ARS, 

conglomerados ou comunidades são porções das Redes nas quais os indivíduos se associam 

mais uns com os outros, do que com pares de fora desses conglomerados (Blondel, et al., 2008).   

A partir da implementação desse algoritmo, tivemos acesso a quantos conglomerados 

de brincadeira foram formados no início e no fim de cada Encontro, e quais são as crianças que 

os compõem (Lira et al., 2021). Para fins de análise nesse estudo, vamos nomear os 

conglomerados com uma sigla alfanumérica, como por exemplo, 1Ai. O primeiro caractere diz 

respeito ao Encontro relativo ao conglomerado podendo ser 1 ou 2, o segundo caractere busca 

diferenciar os conglomerados sendo atribuído utilizando a ordem das letras do alfabeto, e 

terceiro caractere remete ao recorte de referência do conglomerado podendo ser i (início) ou f 

(final). Nós conservamos a mesma letra do alfabeto (segundo caractere) para conglomerados 

que entre o início e fim dos Encontros mantiveram pelo menos metade dos mesmos integrantes. 

Posteriormente, considerando a hipótese do presente estudo, selecionamos os 

conglomerados interétnicos de brincadeira formados no início e no fim de cada Encontro. Em 

seguida, utilizando o etograma (Tabela 5) construído para investigar as ações coordenadas 
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cooperativas, realizamos a transcrição focal contínua para cada criança presente nestas 

comunidades nos primeiros e últimos 10 minutos de cada Encontro. A codificação dos 

comportamentos foi realizada no software BORIS (Behavioral Observation Research 

Interactive Software). Nós também utilizamos modificadores de etnia, idade e sexo ao codificar 

os vídeos (Tabela 6). Estes modificadores nos permitiram caracterizar os pares aos quais as 

ações foram direcionadas, de forma que pudéssemos comparar a duração e frequência dos 

comportamentos orientados tanto a agrupamentos interétnicos, quanto de idades mistas.  

 

Tabela 5. Etograma com os comportamentos codificados e suas descrições 

Comportamentos Descrição Medidas 

Direcionar a atenção para 

o parceiro (DAP) 

 

A criança rotaciona seu corpo e/ou a 

cabeça de forma a ficar de frente, ou com 

os olhos voltados para um ou mais 

parceiros. 

Duração 

 

 

Direcionar a atenção para 

o parceiro com objeto 

(DAPO) 

 

A criança rotaciona seu corpo e/ou a 

cabeça de forma a ficar de frente, ou com 

os olhos voltados, para um ou mais 

parceiros que estiverem tocando em um 

objeto por mais de 3 segundos. Os 

parceiros utilizam uma ou as duas mãos 

para arremessar, segurar, levantar, 

abaixar, arrastar, girar, virar, apertar, 

encaixar ou desencaixar o objeto. 

Duração 

 

Direcionar a atenção para 

o objeto (DAO) 

 

A criança rotaciona seu corpo e/ou a 

cabeça de forma a ficar de frente, ou com 

os olhos voltados para um objeto não 

utilizado por parceiros. 

Duração 

Tocar o objeto (TO) A criança encosta em um objeto 

utilizando a cabeça, as mãos, braços, 

pernas, pés ou outras partes do corpo por 

menos de 3 segundos. Pode ou não 

envolver uso de força para impulsionar o 

objeto. 

Frequência 
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Manipular o objeto 

solitariamente (MOS) 

 

A criança toca o objeto com uma ou duas 

mãos por mais de 3 segundos. Podendo 

arremessar, segurar, levantar, abaixar, 

arrastar, girar, virar, apertar, encaixar ou 

desencaixar de outro objeto. 

Duração 

Manipular o objeto com 

parceiro (MOP) 

A criança toca o objeto com uma ou duas 

mãos por mais de 3 segundos junto a um 

ou mais parceiros. Podendo arremessar, 

segurar, levantar, abaixar, arrastar, girar, 

virar, apertar, encaixar ou desencaixar de 

outro objeto. 

Duração 

Encostar no parceiro 

(ENC) 

 

A criança toca em um parceiro por menos 

de 3 segundos com as mãos, braços, 

tronco ou quadris. 

Frequência 

Ser encostado por um 

parceiro (SENC) 

 

A criança é tocada pelas mãos, braços, 

tronco ou quadris de um parceiro por 

menos de 3 segundos. 

Frequência 

Fonte: Lira, P. G. R. (2022)  

 

Inicialmente, para testar a previsão de que mais ações coordenadas cooperativas 

interétnicas seriam construídas ao final dos Encontros aplicamos o teste não paramétrico de 

Postos Sinalizados de Wilcoxon para amostras relacionadas, checando se havia diferença 

significativa entre os valores de duração e frequência dos comportamentos do início e do fim 

dos Encontros. Em seguida, visando testar a previsão de que grupos com crianças de idades 

mistas iriam apresentar mais ações coordenadas em comparação a grupos de idades iguais 

também utilizamos o teste de Wilcoxon para comparar os valores de duração e frequência dos 

comportamentos entre os conglomerados. Comparamos separadamente os conglomerados 

formados no início do Encontro1: 1Ai x 1Bi. Em seguida, os conglomerados formados no final 

do Encontro1: 1Cf x 1Bf, e por fim os conglomerados formados no final do Encontro2: 2Ef x 

2Ff. No recorte inicial do Encontro2 houve a formação de apenas um conglomerado (2Di) não 

permitindo a realização de comparação para este recorte. O nível de significância adotado foi 

de 5%. 
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Tabela 6. Modificadores utilizados na codificação 

Modificador: Etnia Modificador: Idade      Modificador: Sexo  

• Parceiro ou grupo 

não indígena. 

• Parceiro ou grupo 

indígena. 

• Grupo interétnico. 

 

• Parceiro ou grupo 

mais novo. 

• Parceiro ou grupo 

mais velho. 

• Parceiro ou grupo 

da mesma idade. 

• Grupo de idades 

mistas. 

• Parceira ou grupo 

de meninas. 

• Parceiro ou grupo 

de meninos. 

• Grupo misto. 

 

Fonte: Lira, P. G. R. (2022)  

 

Posteriormente, utilizamos modelos lineares generalizados mistos (GLMM – 

Generalized Linear Mixed Models) para investigar os efeitos do sexo, idade e etnia das crianças 

na duração e frequência dos comportamentos. Usamos a distribuição Gama, com a função de 

ligação logarítmica entre a resposta e os fatores. A distribuição Gama foi selecionada devido 

aos valores de ajustes dos modelos, assim como, pelo fato que essa distribuição modela somente 

valores positivos, o que nos permitiu estudar o efeito dos fatores não incluindo as crianças não 

engajadas em interação ou ausentes em cada recorte.  

Dois observadores treinados codificaram, de modo independente, as ocorrências dos 

comportamentos registrados em 25% dos vídeos analisados. Para a análise de correspondência 

entre as três codificações, foi calculado o coeficiente de concordância de Kendall (W). Todos 

os comportamentos tiveram concordância W ≥ 0,86, revelando uma boa concordância entre os 

avaliadores. Todas estas análises foram calculadas no SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). 

 

3.4 RESULTADOS 

 3.4.1 Encontro 1  

No recorte inicial do Encontro1, 26 crianças estavam brincando divididas em cinco 

conglomerados, sendo dois deles interétnicos, e três não-indígenas. 14 crianças integravam 

estes dois conglomerados interétnicos. O conglomerado 1Ai era formado por: um menino e 

uma menina indígena, duas meninas e um menino não indígena. As duas crianças indígenas 

desses conglomerados estavam na classe etária de 4 a 7 anos, e todas as crianças não indígenas 

estavam na classe etária de 8 a 11 anos. O conglomerado 1Bi, era formado por: duas meninas e 
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um menino indígena, quatro meninos e duas meninas não indígenas. Todas as crianças não 

indígenas estavam na classe etária de 8 a 11 anos, enquanto uma menina indígena estava na 

classe etária 0 a 3, outra na classe 12 a 15 anos e o menino estava na classe etária 8 a 11 anos.  

No recorte final, tivemos 25 crianças brincando em quatro conglomerados: dois 

interétnicos e dois não indígenas. 17 crianças integravam os dois conglomerados interétnicos. 

O conglomerado 1Cf, era formado por um menino indígena, três meninos e três meninas não 

indígenas. Todas as crianças estavam na classe etária 8 a 11 anos. No conglomerado 1Bf, 

tínhamos: duas meninas e um menino indígenas, cinco meninos e duas meninas não indígenas. 

As crianças indígenas estavam na classe etária de 0 a 3 anos e de 4 a 7 anos, enquanto todas as 

crianças não indígenas estavam na classe etária de 8 a 11 anos (Para ver as medidas descritivas 

considerando os modificadores de direcionamento dos comportamentos checar Tabela 7, no 

material complementar).  

No que concerne o teste de Wilcoxon para avaliar a significância entre o início e o fim, 

verificamos que o comportamento de manipulação do objeto com parceiros interétnicos teve 

um aumento significativo (Figura 7, p = 0,02). Bem como, encostar no parceiro da mesma 

idade (Figura 8, p = 0,05) e ser encostado por parceiro da mesma idade (Figura 8, p= 0,04).  

 

Figura 7. Duração da Manipulação do objeto com parceiro interétnico no início e no fim do 

Encontro 1 

 

 

Fonte: Lira, P. G. R. (2022)  
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Figura 8. Frequência de Encostar no parceiro da mesma idade e Ser encostado por parceiro 

da mesma idade no início e no fim do Encontro 1 

 

 

 

Fonte: Lira, P. G. R. (2022)  

 

Acerca dos resultados do teste de Wilcoxon para avaliar a significância da diferença 

entre os conglomerados interétnicos em cada recorte, verificamos que entre os conglomerados 

1Ai x 1Bi do recorte inicial, houve diferença estatística para os comportamentos de 

direcionamento da atenção para o parceiro com objeto (Figura 9, p= 0,01) e manipulação do 

objeto com parceiro (Figura 9, p=0,01). Ambos os comportamentos tiveram uma diferença 

positiva, indicando que o conglomerado 1Bi teve valores maiores nessas categorias. No recorte 

final, entre os conglomerados 1Cf e 1Bf, observamos diferença estatística apenas para a variável 

manipulação do objeto com parceiro (Figura 10, p=0,03), com diferença positiva indicando 

que o conglomerado 1Bf teve valores maiores para essa categoria.  
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Figura 9. Duração da Manipulação do objeto com parceiro e Direcionamento da atenção para 

o parceiro com objeto nos conglomerados 1Ai e 1Bi no início do Encontro1 

 

 

Fonte: Lira, P. G. R. (2022)  

 

Figura 10. Duração do Manipulação do objeto com parceiro nos conglomerados 1Bf e 1Cf no 

final do Encontro1 

 

 

Fonte: Lira, P. G. R. (2022)  
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comportamentos no Encontro1. No recorte inicial, encontramos efeito de idade para o 

comportamento de direcionamento da atenção para o parceiro com objeto (F (90,28) = 8,86, 

p= 0,01), indicando que quanto maior a idade mais a criança direcionou atenção ao parceiro 

com objeto. Já a categoria ser encostado por parceiro (F (10,85) = 11,25, p=0,02) também 

apresentou efeito de idade, revelando que as crianças na classe etária de 8 a 11 anos foram mais 

tocadas pelos pares. 

No recorte final, verificamos efeito de sexo no direcionamento da atenção para o 

parceiro (F (4,11) = 7,14, p=0,03), e no comportamento manipular o objeto solitariamente (F 

(3,44) = 7,77, p = 0,02). Tanto no DAP quanto no MOS, meninos apresentaram valores maiores. 

Ao passo que, encostar no parceiro (F (7,25) =19,70, p=0,04) apresentou efeito de idade. Nesta 

variável resposta, foi possível observar que a classe etária 4 a 7 anos encostou mais nos 

parceiros de brincadeira.  

 

3.4.2.  Encontro 2 

No recorte inicial do Encontro2, 16 crianças brincavam divididas em quatro 

conglomerados: um interétnico, dois indígenas e um não indígena. Cinco crianças integravam 

o conglomerado interétnico 2Di, sendo três meninos não indígenas, uma menina e um menino 

indígena. Todas as crianças estavam na classe etária de 8 a 11 anos. No recorte final, 28 crianças 

brincavam divididas em três comunidades: duas interétnicas e uma não-indígena. No 

conglomerado interétnico 2Ef, tínhamos 11 crianças, sendo: um menino indígena, 9 meninos 

não indígenas e uma menina não indígena. Todas as crianças estavam na classe etária de 8 a 11 

anos. Já o conglomerado 2Ff continha sete crianças, dois meninos indígenas e cinco meninos 

não indígenas. Todos estavam na mesma classe etária de 8 a 11 anos.  

As medidas descritivas dos comportamentos em cada recorte do Encontro2 estão 

apresentadas na Tabela 7, no material complementar. Tendo em consideração o teste de 

Wilcoxon para avaliar a significância entre o início e o fim, verificamos que nenhum 

comportamento teve diferença estatística entre o valor inicial e final da variável.  

No recorte inicial do Encontro2, tivemos apenas um conglomerado interétnico 

construído (2Di), isso significa que os valores do recorte inicial indicado na Tabela 7 (ver 

Apêndice B) são referentes a este conglomerado. As medidas descritivas dos comportamentos 

comparando os conglomerados no final do Encontro também podem ser encontradas na Tabela 

9 (ver Apêndice B). O teste de Wilcoxon apresentou diferença significativa para todas as 

categorias comportamentais entre os conglomerados 2Ef x 2Ff (Figura 11, 12 e 13), do recorte 

final do Encontro2: direcionar a atenção para o parceiro (p<0,01); direcionar atenção para 
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parceiro com objeto (p<0,01); direcionar a atenção para objeto (p = 0,01); manipular objeto 

com parceiro (p=0,01); manipular objeto sozinho (p <0,01); encostar no parceiro (p=0,01); ser 

encostado (p=0,01); tocar em objeto (p=0,02). Indicando que o conglomerado 2Ef teve valores 

significativamente maiores.  

 

Figura 11.  Duração do Direcionamento da atenção para parceiro, parceiro com objeto e para 

objeto nos conglomerados 2Ef e 2Ff no final do Encontro2. 

 
Fonte: Lira, P. G. R. (2022)  

 

Figura 12. Duração da Manipulação do objeto solitária e com parceiro nos conglomerados 

2Ef e 2Ff no final do Encontro2 

 

 
Fonte: Lira, P. G. R. (2022)  
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Figura 13. Frequência do Tocar o objeto, encostar e ser encostado por parceiros nos 

conglomerados 2Ef e 2Ff no final do Encontro2 

 

 
Fonte: Lira, P. G. R. (2022)  

 

 Em referência aos resultados dos GLMM (ver Apêndice C), verificamos que devido ao 

baixo número de crianças nos conglomerados interétnicos do recorte inicial não foi possível 

gerar os modelos para o início do Encontro. No que tange ao recorte final, não foi possível 

calcular o efeito de idade visto que todas as crianças pertenciam a mesma classe etária. Apenas 

a variável resposta ser encostado pelo parceiro apresentou efeito significativo para etnia (F 

(7,28) = 7,28, p =0,02). Para esse comportamento, verificamos um efeito negativo para a etnia 

Mbya-Guarani.  

 

3.5 DISCUSSÃO  
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mistas iriam apresentar mais ações desse tipo em comparação a grupos de idades iguais.  
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interétnicas no final do evento foi corroborada. Verificamos que o comportamento de 

manipulação do objeto com parceiros interétnicos (MOP) foi significativamente maior no 
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as categorias de contato físico com parceiros, encostar no parceiro (ENC) e ser encostado por 

parceiro (SENC) também apresentaram tendência a aumento. Especificamente ENC em pares 

da mesma idade e SENC por pares da mesma idade tiveram diferenças significativas entre o 

início e o fim do Encontro1.  

Ao analisarmos os resultados dos GLMM no recorte final, foi possível ver que a 

categoria ENC teve um efeito de idade, indicando que crianças na classe etária de 4 a 7 anos 

encostaram mais em seus parceiros de brincadeira. Considerando que as crianças desta classe 

etária eram crianças indígenas que estavam participavam do conglomerado 1Bi, esse resultado 

pode também corroborar a construção das atividades cooperativas coordenadas dentro dos 

conglomerados interétnicos durante o evento.  

Por meio destes dados, também podemos inferir que quadros interativos de atenção 

conjunta foram construídos pelas crianças. Esses quadros são reconhecidos por meio do 

direcionamento da atenção para parceiros e objetos, assim como, a ação sobre um mesmo objeto 

que um parceiro, e se constituem como um importante elemento do desenvolvimento de ações 

coordenadas cooperativas (Eckerman & Peterman, 2004). O compartilhamento do foco de 

atenção entre parceiros cria a possibilidade de múltiplas perspectivas sobre uma mesma 

atividade, propiciando que as crianças sejam capazes de resolver desafios e negociarem formas 

de colaboração gerando compreensões compartilhadas (Tomasello, 2019).  

Fogel (1997) destaca o aspecto criativo destes quadros consensuais. O autor discute que 

as corregulações vivenciadas entre os pares do campo interacional, permitem não apenas a troca 

de informações, como também a criação de novas informações. Concebe-se que a informação 

pode ser qualquer coisa que é percebida ou criada por meio das corregulações interacionais com 

objetos ou pessoas. As informações não são selecionadas com antecedência, mas se tornam 

disponíveis por meio do engajamento ativo, podendo ser um movimento corporal, emoção, 

pensamento, memória ou sensação. Nesta perspectiva, podemos compreender que o estar juntas 

seria um importante elemento para que o compartilhamento entre as crianças ocorresse.  

No Encontro2, verificamos que nossa previsão de acerca do aumento das atividades 

coordenadas cooperativas interétnicas no final do evento não foi corroborada. Não apenas 

nenhuma categoria comportamental teve aumento significativo, como também visualizamos a 

diminuição das categorias de DAPO e MOP. Além disso, o DAPO interétnico diminuiu o valor, 

não houve MOP interétnico, tanto no recorte inicial, quanto no recorte final, e a categoria de 

manipular o objeto solitariamente (MOS) apresentou aumento.  

No que se refere a nossa previsão de que os grupos de crianças de idades mistas 

apresentariam mais ações coordenadas cooperativas, visualizamos que ambos os 
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conglomerados de brincadeira do recorte inicial (1Ai e 1Bi) eram grupos com crianças de 

classes etárias diferentes, enquanto no recorte final apenas um dos conglomerados (1Bf) tinha 

pares de classes etárias distintas. Em relação a comparação dos conglomerados do recorte 

inicial, verificamos que o conglomerado com maior diversidade de classes etárias obteve 

diferença significativa nas categorias MOP e DAPO.  

Já no recorte final, o conglomerado 1Bf, grupo de crianças de idades mistas, teve a 

categoria MOP significativamente maior que o conglomerado 1Cf, crianças da mesma idade, 

corroborando a nossa previsão. O conglomerado 1Bf ainda apresentou duração de MOP e 

DAPO interétnico maiores do que o conglomerado 1Cf. É importante recordar que o 

conglomerado 1Bf manteve pelo menos metade de seus integrantes entre o recorte inicial e 

final. Nesta perspectiva, esse resultado pode corroborar dados que demonstra que experiências 

interacionais positivas podem mitigar vieses de escolha de parceiros (Skinner & Meltzoff, 

2019).  

Em contrapartida, não foi possível testar esta previsão no Encontro2, pois todos os 

conglomerados de brincadeira tiveram apenas pares da mesma classe etária. Entretanto, o 

conglomerado 2Ef do recorte final teve valores significativamente maiores, comparado ao 

conglomerado 2Ff, em todas as categorias comportamentais. Ao relacionarmos com o resultado 

do GLMM, que indicou que crianças Mbyá-Guarani foram significativamente menos tocadas 

pelos pares no final do Encontro2, esse resultado também pode evidenciar a não corroboração 

da nossa primeira previsão.  

Considerando que no Encontro1, o resultado do GLMM demonstrou que as crianças 

indígenas da faixa etária de 4 -7 anos tiveram mais contato físico do que as outras crianças de 

ambos os grupos sociais, o resultado encontrado no Encontro2 nos permite refletir sobre a 

influência da idade no comportamento de contato físico dentro da brincadeira. Ademais, nos 

indica que as relações sociais são marcadas pela história prévia dos participantes, ou seja, é 

possível que entre os Guarani que participaram do estudo, o toque seja menos ou mais 

frequente, considerando situações específicas do encontro.  

Os resultados encontrados nesse estudo também nos indicam que a brincadeira livre teve 

um maior potencial de construção de atividades coordenadas cooperativas interétnicas em 

grupos de crianças com idades mistas. Compreendendo que motivações para brincar, bem 

como, os tipos de brincadeiras considerados relevantes mudam no decorrer do desenvolvimento 

das crianças, podemos inferir que a brincadeira livre no formato disponibilizado no evento pode 

não ter sido motivadora para pares a partir dos oito anos. Enquanto os grupos de idades mistas, 
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com a presença de crianças mais novas, podem ter atuado como facilitadores da construção de 

ações cooperativas, conforme discutido por Gray (2011).   

Brincadeiras com grupos de idades mistas são uma importante parte das vivências de 

infâncias em diversas etnias de povos indígenas (Gosso, Resende & Carvalho, 2019).  A 

infância é compreendida como fase do ciclo vital importante por si só, e crianças são 

reconhecidas como agentes ativos em seus meios sociais. As experiências compartilhadas com 

pares mais velhos são oportunidades essenciais de aquisição de habilidades e conhecimentos 

que serão naturalmente adquiridos por meio da observação, e participação em atividades e 

brincadeiras (Gosso, Resende & Carvalho, 2019).  

A brincadeira entre indivíduos de faixas-etárias diferentes é encontrada em primatas 

não-humanos, como chimpanzés (Pan troglodytes), bonobos (Pan paniscus), e macacos pregos 

(Sapajus sp) (Konner, 2010; Resende & Ottoni, 2002). Em macacos pregos, a presença de 

filhotes nos grupos de brincadeira está correlacionada com a tolerância entre sujeitos do mesmo 

grupo social, proporcionando importantes oportunidades de aprendizagem sobre o ambiente 

(Resende & Ottoni, 2002). 

Nas últimas décadas, verificamos que uma forte segregação etária é imposta às crianças 

que vivem em sociedades ocidentais. Em sua maioria, passam o dia todo em escolas, ou outras 

atividades educativas que são adultos-orientadas, nas quais convivem mais diretamente com 

pares de no máximo um ano ou dois de diferença. Esse quadro se associa ainda com a 

diminuição no número de filhos das famílias nucleares, o enfraquecimento dos vínculos com a 

família extensa, e a diminuição de espaços de brincadeira nas ruas e comunidades (Gray, 2013). 

Em contrapartida, observamos que nas sociedades tradicionais, a divisão etária e a seriação dos 

conhecimentos não fazem parte da vivências educativas dos conhecimentos tradicionais. Pela 

sabedoria Guarani, essa divisão remeteria à redução da força dos vínculos comunitários que 

sustentam afetivamente a coesão social entre os jovens das comunidades (Macena & 

Guimarães, 2016).  

Os dados apresentados nesse estudo demonstram ainda a necessidade de construção de 

outros tipos de contextos interativos que possam ser utilizados como práticas educativas 

promotoras de protagonismo para comunidades indígenas considerando o público de crianças 

não indígenas a partir de oito anos e adolescentes. Novas pesquisas necessitam ser 

desenvolvidas de forma subsidiar modificações na proposta dos “Encontros para brincar” de 

forma a expandir o desenvolvimento bem-sucedido das intervenções considerando toda a faixa 

etária dos alunos da educação básica da sociedade não indígena.  
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Esses resultados também corroboram e se somam às reflexões construídas por Resende 

(2018), e Lucena & Pedrosa (2021), sobre a importância do brincar livre para a construção de 

caminhos de desenvolvimento saudável, e para a promoção da cidadania. Considerando as 

atividades dos “Encontros para brincar”, compreendemos que a brincadeira livre possui 

potencial como instrumento educativo, permitindo a construção de espaços de trocas e 

aprendizagens entre as crianças Mbya-Guarani e não indígenas.  

 

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreendemos que a brincadeira pode ser utilizada como um instrumento de 

promoção a cidadania e uma vida saudável. Neste estudo, utilizamos exibições 

comportamentais não verbais de direcionamento da atenção, contato físico com objetos e 

parceiros para avaliar a construção de ações coordenadas entre os pares presentes em dois 

“Encontros para brincar”. Nossos dados apontam que as atividades de brincadeira livre dos 

Encontros foram mais bem sucedidas entre crianças até oito anos, com grupos de idades mistas. 

Nessa perspectiva, pensando no desenvolvimento práticas educativas que prezem pelo 

protagonismo das comunidades e pessoas indígenas no ensino da sua história e cultura para 

não-indígenas, novas reflexões necessitam ser realizadas pensando no trabalho junto a crianças 

acima de oito anos. Quais espaços interacionais poderiam promover um melhor engajamento 

junto a essas crianças? Esses elementos apontam para a importância da brincadeira livre com 

pares de idades diferentes em outros espaços das vidas das crianças valorizando a dimensão do 

lúdico no cotidiano.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a natureza de pesquisa-ação do presente trabalho compreendemos que os 

capítulos até aqui apresentados versaram sobre as etapas de descrição e avaliação dos resultados 

das atividades dos Encontros para Brincar. Visualizamos a partir dos resultados do estudo 

apresentado no capítulo 1 que, nos dois Encontros examinados, houve mudança no padrão de 

associação de proximidade física e brincadeira das crianças entre o recorte inicial e final. 

Entretanto, no Encontro1 verificamos um aumento das associações interétnicas e entre classes 

etárias, enquanto no Encontro2 as crianças continuaram se associando mais dentro do seus 

grupos de gênero, idade e etnia. Apesar das diferenças observadas entre os Encontros 

constatamos não apenas, que houve brincadeira interétnica, tanto no recorte inicial, quanto no 

recorte final, em ambos os Encontros, mas também que as crianças brincaram mais ao final dos 

Encontros.  

Estes resultados demonstram que as atividades dos Encontros podem ter potencial aplicação 

como uma intervenção para mitigar a evitação de grupos étnicos em crianças, contribuindo 

assim para o objetivo do projeto: aumentar da visibilidade dos povos e indígenas favorecer o 

protagonismo das comunidades e pessoas indígenas no ensino da sua história e cultura para 

não-indígenas. Porém compreendemos que mais avaliações necessitavam ser conduzidas de 

forma a melhor caracterizar as interações construídas dentro dos grupos de brincadeira, e que 

além disso, nos permitisse também encontrar indícios para compreender por que o Encontro1 

teria sido mais bem sucedido em promover interações interétnicas.  

Nessa perspectiva, desenvolvemos a investigação apresentada no segundo capítulo. Os 

resultados encontrados nesse estudo demonstraram que a brincadeira livre teve um potencial 

maior de construção de atividades coordenadas cooperativas interétnicas em grupos de crianças 

com idades mistas até oito anos de idade. Dessa forma, foi possível visualizar que no Encontro1 

as crianças Mbya-Guarani eram mais jovens, e os participantes dos grupos de brincadeira 

estiveram distribuídos nas classes etárias. Ao contrário do Encontro2 que nos grupos todos 

estiveram na mesma classe etária entre oito e 11 anos. Reconhecemos que no nosso projeto 

apresenta limitações no que se refere ao desenvolvimento de atividades com crianças mais 

velhas e adolescentes, de forma que novas pesquisas necessitam ser desenvolvidas pensando 

em contextos educativos que promovam diálogos interétnicos e fortaleçam a construção de 

saberes interculturais. 

Esses resultados corroboram evidências sobre o aumento da evitação de parceiros sociais 

de grupos culturais distintos em crianças por volta dos oito anos de idade (Raabe & Beelmann, 
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2011, Skinner & Meltzoff, 2019). Por conseguinte, psicólogos do desenvolvimento tem 

argumentado que intervenções que busquem reduzir estigmatização e discriminação fossem 

preferencialmente realizadas na primeira infância (0 a 6 anos) de forma a desempenharem 

melhores efeitos antes que padrões comportamentais se tornassem mais estabelecidos (Raabe 

& Beelmann, 2011, Skinner & Meltzoff, 2019).  

Ademais, verificamos a importância dos grupos de idade mista na construção destas ações. 

Para manter o empreendimento lúdico, as crianças mais velhas, de forma natural e contínua, 

ajustam suas habilidades de modo que a brincadeira possa se tornar atrativa para todos os 

parceiros, enquanto as crianças mais novas exercitam formas mais complexas de habilidades 

ainda em desenvolvimento (Gray, 2013). Este arranjo interativo foi denominado por Vigotski 

(2007) como Zona de Desenvolvimento Proximal. 

A Zona de Desenvolvimento Proximal diz respeito a contextos interativos nos quais pares 

mais experientes colaboram auxiliando parceiros menos experientes a desenvolverem 

determinadas atividades que estes não conseguiriam realizar sozinhos ou com pares do mesmo 

nível de habilidade. Nesses cenários, as crianças inexperientes desenvolveriam novas 

habilidades e aprenderiam mais ao colaborar com outros parceiros sociais dentro de suas Zonas 

de Desenvolvimento Proximal (Vigotski, 2007). 

Essa concepção foi expandida por Wood, Bruner e Ross (1976) ao apresentar a metáfora do 

andaime (scaffolding) para interpretar contextos interativos nos quais pares mais experientes 

induzem parceiros a se engajarem em atividades compartilhadas. O andaime diz respeito as 

estratégias e meios pelos parceiros encorajam e auxiliam o desenvolvimento de formas mais 

complexas de atividades (Gray, 2013; Wood, Bruner & Ross, 1976). Neste sentido, grupos de 

brincadeira com pares de idades mistas potencialmente construiriam interações 

qualitativamente diferentes de grupos de brincadeira da mesma idade, com características mais 

cooperativas e menos competitivas (Gray, 2013).  

Considerando que crianças mais novas demonstram menos evitação a parceiros sociais de 

grupos culturais diferentes (Raabe & Beelmann, 2011), e que contatos sociais positivos por 

meio de atividades cooperativas podem atuar na diminuição dos vieses de escolha de parceiros 

e na mitigação de preconceitos (Skinner & Meltzoff, 2019) argumentamos que os Encontros 

para Brincar poderiam alcançar melhores resultados ao ativamente convidar grupos de crianças 

indígenas e não indígenas de idades mistas, dando ênfase na presença de crianças na primeira 

infância.  

Nessa perspectiva, compreendemos que a Lei 11.645/2008, que altera a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB – No 9.394, 1996), e estabelece a obrigatoriedade da 
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temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” em seu artigo 26-A: “Nos 

estabelecimentos de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, públicos e privados, torna-se 

obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena”, deixa de lado a etapa da 

Educação Básica que seria mais importante para a construção de práticas educativas acerca da 

história e cultura afro-brasileira e indígena, a Educação Infantil.  

Considerando que posteriormente a promulgação da LDB (No 9.394, 1996), a Educação 

Infantil passa a ser parte integrante da Educação Básica, situando-se no mesmo patamar do 

Ensino Fundamental e Médio, faz-se necessário que a obrigatoriedade do contato com a história 

e cultura afro-brasileira e indígena também esteja indicada junto aos objetivos da Educação 

Infantil.  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) propõe seis eixos estruturantes para as 

práticas pedagógicas na Educação Infantil. Estes eixos devem ser desenvolvidos por meio da 

brincadeira e das interações sociais, de forma a constituir-se como experiências nas quais as 

crianças constroem e se apropriam de conhecimentos por meio de suas ações e interações com 

seus pares, assim como, com adultos, possibilitando aprendizagens, desenvolvimento e 

socialização. Ao analisarmos os eixos estruturantes, reconhecemos que um desses campos de 

experiência é intitulado “O eu, o outro e o nós”, e possui entre outros objetivos a meta: 

“EI03EO06 - Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida” (Base 

Nacional Comum Curricular, 2018).   

Nesta perspectiva, a partir da avaliação reflexiva dos resultados encontrados nos estudos 

desenvolvidos, e retomando o processo cíclico de aprimoramento da prática, argumentamos 

que os Encontros para Brincar se constituem como uma proposta educativa privilegiada para a 

Educação Infantil. A proposta do projeto se adequa tanto aos eixos estruturantes e os objetivos 

traçados no documento norteador da base curricular, como também se vinculam aos Direitos de 

Aprendizagem e Desenvolvimento na Educação Infantil, garantidos no BNCC e já presentes no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Art. 16, inciso IV, Lei Nº 8.069, de 13 de Julho de 1990).   

 

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando 

diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação 

à cultura e às diferenças entre as pessoas(...) Brincar cotidianamente de diversas formas, 

em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), 

ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 

imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
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expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. (Base Nacional Comum Curricular, 2018, 

pp.40) 

 

Argumentamos também que a Educação Infantil poderia ser uma fronteira mais próxima 

entre a educação oferecida na sociedade não indígena e a educação diferenciada proposta 

educadores Mbya-Guarani. A educação Mbya-Guarani é pautada na liberdade para aprender a 

partir da relação com o ambiente, por meio da experiência, como pontuam Macena e Guimarães 

(2016): “A possibilidade de circular e ser acolhido no vasto território propicia o encontro com 

diferentes pessoas e a vivência de experiências que vão sedimentando o desenvolvimento da 

abertura para a alteridade. Um dos papéis do educador no que diz respeito às crianças menores 

(...) é o de propiciar uma circulação livre e ao mesmo tempo segura, possibilitando que cada 

criança construa, de forma singular, o sentido e o significado da vida comunitária.” (pp. 139).  

Posto isso, sugerimos que propostas interventivas que atuem em contextos similares levem 

em consideração as reflexões construídas neste trabalho. Utilizar atividades lúdicas como 

instrumento para a promoção de diálogos entre grupos sociais ou étnicos, necessitaria levar em 

consideração as idades das crianças, privilegiando trabalhar com crianças até oito anos, ou 

preferencialmente na faixa etária da Educação Infantil, de forma a propiciar encontros e 

vivências de experiências que contribuíssem para a abertura a alteridade ambos os grupos.  
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APÊNDICE A – Quadros com informações das crianças participantes dos Encontros  

Quadro 1. Crianças participantes do Encontro 1 

Sujeito Nome Fictício       Sexo  Idade aprox. 

(em anos) 

Etnia 

1 MAR M 4 I 

2 LUA F 4 I 

3 MIL F 2 I 

4 ALI F 13 I 

5 MIG M 11 I 

6 CAR M 9 N 

7 LIA F 9 N 

8 BEL F 9 N 

9 SOF F 9 N 

10 LAV* F Entre 8 e 11 N 

11 BER M 9 N 

12 LIZ F 9 N 

13 JOA F 9 N 

14 ELI F 9 N 

15 NAT* F Entre 8 e 11 N 

16 REB F 9 N 

17 VIT M 9 N 

18 GAB M 9 N 

19 BRE M 10 N 

20 AND M 9 N 

21 TOM M 9 N 

22 ANA F 9 N 

23 BIA F 9 N 

24 ERI M 8 N 

25 LOR F 9 N 

26 EMI F 9 N 

27 CHI M 9 N 

28 BEN M 9 N 

29 FLA M 8 N 
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30 DAN M 9 N 

31 SPI* M Entre 8 e 11 N 

32 BEM* M Entre 8 e 11 N 

33 OTA* M Entre 8 e 11 N 

Fonte: Lira, P. G. R (2022). Legenda: (*) sujeitos que tiveram suas idades inferidas em comparação a 

outros parceiros do grupo; F: Feminino; M: Masculino; I:Indígena; N: Não indígena. 

 

Quadro 2. Crianças integrantes dos grupos interétnicos de brincadeira no Encontro 1 

Sujeito Nome Fictício Sexo Idade aprox. 

(em anos) 

Etnia 

1 MAR M 4 I 

2 LUA F 4 I 

3 MIL F 2 I 

4 ALI F 13 I 

5 MIG M 11 I 

6 SPI* M Entre 8 e 11 N 

7 BEM* M Entre 8 e 11 N 

8 EMI F 9 N 

9 LIA F 9 N 

10 FLA M 8 N 

11 VIT M 9 N 

12 GAB M 9 N 

13 LAV* F Entre 8 e 11 N 

14 LOR F 9 N 

15 SOF F 9 N 

16 BEL F 9 N 

17 LIZ F 9 N 

18 BER M 9 N 

19 ERI M 8 N 

20 AND M 9 N 

21 DAN M 9 N 

Fonte: Lira, P. G. R (2022). Legenda: (*) sujeitos que tiveram suas idades inferidas em comparação a 

outros parceiros do grupo; F: Feminino; M: Masculino; I:Indígena; N: Não indígena. 
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Quadro 3. Crianças participantes do Encontro 2 

Sujeito Nome Fictício Sexo Idade aprox. 

(em anos) 

Etnia 

1 CAM F 10 I 

2 GIO F 10 I 

3 INA F 12 I 

4 REB F 11 I 

5 SAR F 10 I 

6 BRU* F Entre 8 e 11 I 

7 BIA F 12 I 

8 ICA* M Entre 8 e 11 I 

9 BEM* M Entre 8 e 11 I 

10 GAE* M Entre 8 e 11 I 

11 CAT F 12 I 

12 TER F 12 I 

13 LEO M 11 I 

14 HEL F 12 I 

15 RAU M 12 I 

16 NAT F 1 I 

17 AND M 9 N 

18 CAI M 8 N 

19 JUL* M Entre 8 e 11 N 

20 CAR M 10 N 

21 PAL M 9 N 

22 ROD M 9 N 

23 ALI F 10 N 

24 FRA M 9 N 

25 CEC F 9 N 

26 AMA* F Entre 8 e 11 N 

27 SOF F 8 N 

28 CLA* F Entre 8 e 11 N 

29 TAT* F Entre 8 e 11 N 
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30 CRI F 9 N 

31 MAR F 10 N 

32 EMI* F Entre 8 e 11 N 

33 FLA F 9 N 

34 REN F 9 N 

35 ISA* F Entre 8 e 11 N 

36 POL F 9 N 

37 IRI F 9 N 

38 VAL F 9 N 

39 HEL F 9 N 

40 NUE* M Entre 8 e 11 N 

41 HEI M 10 N 

42 RUD M 9 N 

43 ROB M 9 N 

44 LUI M 9 N 

45 MIG* M Entre 8 e 11 N 

46 FEL M 9 N 

47 LUC M 9 N 

48 ELA F 9 N 

49 LIN M 9 N 

Fonte: Lira, P. G. R (2022). Legenda: (*) sujeitos que tiveram suas idades inferidas em comparação a 

outros parceiros do grupo; F: Feminino; M: Masculino; I:Indígena; N: Não indígena. 

 

Quadro 4. Crianças integrantes dos grupos interétnicos de brincadeira no Encontro 2 

Sujeito Nome Fictício Sexo Idade aprox. 

(em anos) 

Etnia 

1 ICA* M Entre 8 e 11 I 

2 SAR F 10 I 

3 NUE* M Entre 8 e 11 N 

4 CAR M 10 N 

5 CAI M 10 N 

6 PAL M 9 N 

7 LUI M 9 N 
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8 MIG M Entre 8 e 11 N 

9 ROD M 9 N 

10 FRA M 9 N 

11 VAL F 9 N 

12 LIN M 9 N 

13 FEL M 10 N 

14 LUC M 9 N 

15 BEM* M Entre 8 e 11 

anos 

I 

16 GAE* M Entre 8 e 11 

anos 

I 

17 JUL* M Entre 8 e 11 

anos 

N 

18 RUD M 9 N 

19 ROB M 9 N 

20 HEI M 10 N 

Fonte: Lira, P. G. R (2022). Legenda: (*) sujeitos que tiveram suas idades inferidas em comparação a 

outros parceiros do grupo; F: Feminino; M: Masculino; I:Indígena; N: Não indígena. 
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APÊNDICE B – Resultados das estatísticas descritivas 

 

Tabela 7. Médias (± Erro Padrão - EP), valores mínimos e máximos, e medianas dos 

comportamentos com modificadores considerando início e fim dos Encontros. 

Comportamento Estatística Encontro 1 Encontro 2 

Início Final Início Final 

Direcionar a 

atenção para o 

parceiro 

DAP 

(Em segundos) 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

72,86 ±30,71 

0 - 192 

42,00 

36,00 ±16,76 

0 - 102 

6,00 

117,00 ± 45,00 

72-162 

117,00 

150,00 ± 42,00 

108-192 

150,00 

DAP Indígena Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

9,43 ± 6,39 

0 - 42 

0,00 

27,43 ± 15,48 

0 - 102 

0,00 

45,00 ± 21,00 

24-66 

45,00 
 

36,00 ± 0,00 

36-36 

36,00 
 

DAP Não 

Indígena 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

13,71 ± 12,74 

0 - 90 

0,00 

8,57 ± 7,61 

0 -54 

0,00 

72,00 ± 66,00 

6-138 

72,00 

105,00 ± 33,00 

72-138 

105,00 
 

DAP Grupo 

Interétnico 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

49,71 ± 24,58 

0 - 144 

0,00 

0,00 

0 - 0 

0,00 

0 ± 0 

0-0 

0,00 

9,00 ± 9,00 

0-18 

9,00 

DAP Meninas Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

24,86 ± 16,68 

0 - 108 

0,00 

4,29 ±3,39 

0 - 24 

0,00 

15,00 ± 9,00 

6-24 

15,00 

42,00 ± 42,00 

0-84 

42,00 

DAP Meninos Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

9,43 ± 6,39 

0 - 42 

0,00 

17,14 ± 11,14 

0 - 66 

0,00 

39,00 ± 21,00 

18-60 

39,00 

96,00 ± 12,00 

84-108 

96,00 
 

DAP Grupos 

misto 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

38,57 ± 22,52 

0 - 144 

0,00 

14,57 ± 14,57 

0 - 102 

0,00 

63,00 ± 57,00 

6-120 

63,00 

12,00 ± 12,00 

0-24 

12,00 

DAP Parceiros 

mais velhos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,86 ±0,85 

0 - 6 

0,00 

3,43 ± 3,42 

0 - 24 

0,00 

0 ± 0 

0-0 

0,00 

0 ± 0 

0-0 

0,00 
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DAP Parceiros 

mais novos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

3,43 ± 3,42 

0 - 24 

0,00 

14,57 ± 14,57 

0 - 102 

0,00 

0 ± 0 

0-0 

0,00 

18,00 ± 18,00 

0-36 

18,00 

DAP Parceiros 

com a mesma 

idade 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

18,86 ± 13,25 

0 - 24 

0,00 

18,00 ± 10,95 

0 - 66 

0,00 

105,00 ± 33,00 

72-138 

105,00 

120,00 ± 12,00 

108-132 

120,00 
 

DAP Grupos 

com a idade 

mista 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

49,71 ± 24,59 

0 - 144 

0,00 

0,00 

0 - 0 

0,00 

12,00 ± 12,00 

0-24 

12,00 

12,00 ± 12,00 

0-24 

12,00 
 

Direcionar 

Atenção para 

Parceiro com 

Objeto – DAPO 

(Em segundos) 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

354,00 

±104,21 

0 - 600 

546,00 

466,29 ± 69,22 

78- 600 

498,00 

327,00 ± 63,00 

264-390 

327,00 
 

198,00 ± 

120,00 

78-318 

198,00 
 

DAPO Indígena Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

33,43 ± 33,42 

0 - 234 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

96,00 ± 96,00 

0-192 

96,00 

36,00 ± 6,00 

30-42 

36,00 

DAPO Não 

Indígena 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

104,57 ± 48,38 

0 - 300 

18,00 

59,14 ± 36,03 

0 - 258 

0,00 

180,00 ± 66,00 

114-246 

180,00 
 

153,00 ± 

111,00 

42-264 

153,00 
 

DAPO Grupo 

Interétnico 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

216,00 ± 61,06 

0 - 426 

300,00 

407,14 ± 75,97 

78 - 600 

492,00 

51,00 ± 33,00 

18-84 

51,00 
 

6,00 ± 6,00 

0-12 

6,00 

DAPO Meninas Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

20,57 ± 16,91 

0 - 120 

0,00 

6,86 ± 6,85 

0 - 48 

0,00 

96,00 ± 96,00 

0-192 

96,00 

6,00 ± 6,00 

0-12 

6,00 

DAPO Meninos Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

40,29 ± 28,85 

0 - 210 

12,00 

17,14 ±12,85 

0 - 90 

0,00 

189,00 ± 75,00 

114-264 

189,00 

192,00 ± 

114,00 

78-306 

192,00 
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DAPO Grupos 

misto 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

293,14 ± 87,40 

0 - 528 

390,00 

442,29 ± 64,43 

78 - 600 

498,00 

42,00 ± 42,00 

0-84 

42,00 

0 ± 0,00 

0-0 

0,00 
 

DAPO Parceiros 

mais velhos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

6,86 ± 3,31 

0 - 18 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

DAPO Parceiros 

mais novos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,86 ± 0,85 

0 - 6 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

DAPO Parceiros 

com a mesma 

idade 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

144,00 ± 66,38 

0 - 390 

108,00 

59,14 ± 36,03 

0 - 258 

0,00 

327,00 ± 63,00 

264-390 

327 

198,00 ± 

120,00 

78-318 

198 

DAPO Grupos 

com a idade 

mista 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

202,29 ± 63,61 

0 - 426 

204,00 

407,14 ± 75,90 

78- 600 

492,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

Manipular 

Objeto com 

Parceiro – MOP 

(Em segundos) 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

187,71 ± 78,06 

0 - 456 

120,00 

325,71 ± 73,65 

42 - 528 

354,00 

153,00 ± 33,00 

120-186 

153,00 
 

45,00 ± 39,00 

6-84 

45,00 

MOP Indígena Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

23,14 ± 23,14 

0 - 162 

0,00 

0,00 ± 1,00 

0 - 0 

0,00 

60,00 ± 60,00 

60-120 

60,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

MOP Não 

Indígena 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

115,71 ± 72,57 

0- 420 

6,00 

30,00 ± 14,46 

0 - 90 

6,00 

93,00 ± 93,00 

0-186 

93,00 

45,00 ± 39,00 

6-84 

45,00 

MOP Grupo 

Interétnico 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

48,00 ± 20,61 

0 - 132 

46,00 

295,71 ± 72,45 

0 - 480 

348,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

MOP Meninas Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

23,14 ±  

0 - 144,00 

20,30 

12,00 ± 7,85 

0 - 48 

0,00 

60,00 ± 60,00 

0-120 

60,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 
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MOP Meninos Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

47,14 ± 

46,15 

0 - 324 

0,00 

7,71 ± 5,95 

0 - 42 

0,00 

93,00 ± 93,00 

0-186 

93,00 

45,00 ± 39,00 

6-84 

45,00 

MOP Grupos 

misto 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

116,57 ± 50,82 

0 - 312 

108,00 

306,00 ± 74,60 

0 - 480 

354,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

MOP Parceiros 

mais velhos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

2,57 ± 2,57 

0 - 18 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 
 

MOP Parceiros 

mais novos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

0 ± 0 

0-0 

0,00 

0 ± 0 

0-0 

0,00 

MOP Parceiros 

com a mesma 

idade 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

76,29 ± 53,13 

0 - 372 

0,00 

30,00 ± 14,46 

0 - 90 

6,00 

153,00 ± 33,00 

120-186 

153,00 
 

45,00 ± 39,00 

6-84 

45,00 

MOP Grupos 

com a idade 

mista 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

108,00 ± 50,50 

0 - 312 

60,00 

295,71± 72,45 

0 - 480 

348,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 
 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 
 

Encostar no 

Parceiro – ENC 

(Frequência) 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

1,29 ± 0,35 

0 - 2 

2,00 

5,71 ± 3,07 

0 - 18 

2,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 
 

5,00 ± 4,00 

1-9 

5,00 

ENC Indígena Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,71 ± 0,28 

0 - 2 

1,00 

5,00 ± 2,87 

0 - 16 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,50 ± 0,50 

0-1 

0,5 

ENC Não 

Indígena 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,57 ± 0,29 

0 - 2 

0,00 

0,71 ± 0,35 

0 - 2 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

4,50 ± 3,50 

1- 8 

4,5 

ENC Meninas Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,29 ± 0,18 

0 - 1 

0,00 

2,57 ± 2,24 

0 - 16 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 
 

0,50 ± 0,50 

0-1 

0,5 
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ENC Meninos Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

1,00 ± 0,30 

0 - 2 

1,00 

3,14 ± 2,17 

0 - 16 

2,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 
 

4,50 ± 4,50 

0-9 

4,5 

ENC Parceiros 

mais velhos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,14 ± 0,14 

0 - 1 

0,00 

0,43 ± 0,29 

0 - 2 

0,00 

0,00  ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

ENC Parceiros 

mais novos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,29 ± 0,28 

0 - 2 

0,00 

0,57 ± 0,42 

0 - 3 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 
 

ENC Parceiros 

com a mesma 

idade 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,86 ± 0,34 

0 - 2 

1,00 

4,71 ± 2,8 

0 - 16 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

5,00 ± 4,00 

1-9 

5,00 

Ser Encostado 

SENC 

(Frequência) 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

2,14 ± 0,91 

0 - 6 

1,00 

5,14 ± 2,45 

0 - 15 

2,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

2,00 ± 1,0 

1-3 

2,00 

SENC Indígena Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,43 ± 0,29 

0 - 2 

0,00 

3,57 ± 2,32 

0 - 14 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 
 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

SENC Não 

Indígena 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

1,71 ± 0,83 

0 - 6 

1,00 

1,57 ± 0,48 

0 - 3 

2,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

2,00 ± 1,0 

1-3 

2,00 

SENC Meninas Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

1,43 ± 0,61 

0 - 4 

1,00 

2,14 ± 1,81 

0 - 13 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

SENC Meninos Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,71 ± 0,35 

0 - 2 

0,00 

3,00 ± 1,87 

0 - 14 

1,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

2,00 ± 1,0 

1-3 

2,00 

SENC Parceiros 

mais velhos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

1,43 ± 0,35 

0 - 6 

0,00 

0,57 ± 0,42 

0 - 3 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 
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SENC Parceiros 

mais novos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

SENC Parceiros 

com a mesma 

idade 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,71 ± 0,35 

0 - 2 

0,00 

4,57 ± 2,11 

0 - 14 

2,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

2,00 ± 1,0 

1-3 

2,00 
 

Manipular 

objeto sozinho – 

MOS (Em 

segundos) 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

44,43 ± 18,68 

0 - 208 

12,50 

102,94 ± 102,9 

0 - 459 

44,00 

216,80 ± 71,41 

22-422 

243,00 

234,33 ± 46,24 

142-285 

276,00 

Tocar em Objeto 

- TO 

(Frequência) 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

2,14 ± 0,50 

0 - 5 

3,00 

5,24 ± 1,73 

0 - 21 

2,00 

2,40 ± 1,28 

0-6 

1,00 

7,00 ± 4,50 

2-16 

3,00 
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Tabela 8. Médias (± Erro Padrão - EP), valores mínimos e máximos, e medianas dos 

comportamentos com modificadores comparando conglomerados do Encontro1. 

Comportamento Estatística Parte inicial Parte final 

Conglomerado  

1Ai 

Conglomerado 

1Bi  

Conglomerado  

1Cf 

Conglomerado 

1Bf 

Direcionar a 

atenção para o 

parceiro - DAP 

(em segundos) 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

146,40 ± 19,125 

84 - 192 

144,00 

18,67 ± 12,78 

0 - 114 

0,00 

16,29 ± 10,77 

0-78 

0,00 

27,00 ± 11,77 

0-102 

6,00 

 

DAP Indígena Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

4,80 ± 4,80 

0 - 24 

0,00 

4,67 ± 4,67 

0 - 42 

0,00 

3,43 ± 3,42 

0-24 

0,00 

17,40 ± 11,43 

0-102 

0,00 

DAP Não 

Indígena 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

50,40 ± 20,31 

0 - 96 

60,00 

14,00 ± 12,57 

0 - 114 

0,00 

12,86 ± 7,57 

0-54 

0,00 

9,60 ± 6,70 

0-66 

0,00 

DAP Grupo 

Interétnico 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

91,20 ± 20,90 

24 - 144 

84,00 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

DAP Meninas Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

54,00 ± 23,08 

0 - 108 

66,00 

2,00 ± 2,00 

0 - 18 

0,00 

3,43 ± 3,42 

0-24 

0,00 

0,60 ± 0,60 

0-6 

0,00 

DAP Meninos Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

16,80 ± 11,75 

0 - 60 

0,00 

16,67 ± 10,94 

0 - 96 

0,00 

12,86 ± 7,570 

0-54 

0,00 

16,20 ± 8,62 

0-66 

0,00 

DAP Grupos 

misto 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

75,60 ± 23,20 

24 - 144 

84,00 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

10,20 ± 10,20 

0-102 

0,00 

DAP Parceiros 

mais velhos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

1,20 ± 1,20 

0 - 6 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

3,43 ± 3,42 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

DAP Parceiros 

mais novos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

12,00 ± 7,58 

0 - 36 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

10,20 ± 10,20 

0 -102 

0,00 



79 

 

DAP Parceiros 

com a mesma 

idade 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

49,20 ± 20,99 

0 - 96 

60,00 

18,67 - 12,78 

0 - 114 

0,00 

12,86 ± 7,57 

0-54 

0,00 

16,80 ± 8,52 

0-66 

3,00 

DAP Grupos 

com a idade 

mista 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

84,00 ± 22,68 

24 - 144 

84,00 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

Direcionar 

Atenção para 

Parceiro com 

Objeto – DAPO 

(em segundos) 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

38,40 ± 22,81 

0 - 108 

6,00 

454,67 ± 67,54 

42 - 600 

546,00 

 

534,86 ± 26,00 

420-600 

570,00 

450,60 ± 55,07 

78-600 

480,00 

DAPO Indígena Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0.00 

70,67 ± 48,79 

0 - 402 

0,00 

 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

DAPO Não 

Indígena 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

6,00 ± 3,79 

0 - 18 

0,00 

118,67 ± 48,44 

0 - 348 

18,00 

214,29 ± 25,17 

120-300 

198,00 

28,80 ± 12,15 

0-90 

6,00 

DAPO Grupo 

Interétnico 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

32,40 ± 19,49 

0 - 96 

6,00 

261,33 ± 46,05 

0 - 426 

300,00 

320,57 ± 27,08 

198-426 

300,00 

421,80 ± 53,04 

78-600 

477,00 

DAPO Meninas Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

16,00 ± 13,26 

0 - 120 

0,00 

16,29 ± 8,55 

0-48 

0,00 

9,60 ± 6,40 

0-48 

0,00 

DAPO Meninos Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

6,00 ± 3,79 

0 - 18 

0,00 

118,00 ± 43,54 

0 - 282 

42,00 

24,00 ± 14,98 

0-108 

0,00 

16,20 ± 9,08 

0-90 

0,00 

DAPO Grupos 

misto 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

32,40 ± 19,49 

0 - 96 

6,00 

330,67 ± 56,04 

6 - 528 

330,00 

494,57 ± 33,48 

312-576 

522,00 

406,80 ± 63,78 

0-600 

480,00 
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DAPO Parceiros 

mais velhos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

6,00 ± 3,79 

0 - 18 

0,00 

2,67 ± 2,02 

0 - 18 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

1,80 ± 1,80 

0-18 

0,00 

DAPO Parceiros 

mais novos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

49,33 ± 48,58 

0 - 438 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

DAPO Parceiros 

com a mesma 

idade 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

234,67 ± 68,20 

0 - 522 

120,00 

489,43 ± 53,51 

258-600 

570,00 

30,60 ± 12,31 

0-90 

6,00 

DAPO Grupos 

com a idade 

mista 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

32,40 ± 19,49 

0 - 96 

6,00 

164,00 ± 54,91 

0 - 426 

78,00 

45,43 ± 29,47 

0-198 

6,00 

418,00 ± 53,80 

78-600 

468,00 

Direcionar 

atenção a objeto 

- DAO  

(em segundos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

3,93 ± 3,93 

0 - 55 

0,00 

 

5,93 ± 4,23 

0 - 54 

0,00 

2,41± 1,65 

0 - 22 

0,00 

18,41 ± 12,11 

0 - 203 

0,00 

 

Manipular 

Objeto com 

Parceiro – MOP 

(em segundos) 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

266,00 ± 60,67 

0 - 492 

306,00 

70,29 ± 16,80 

18-150 

66,00 

369,00 ± 49,61 

72-528 

399,00 

MOP Indígena Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

18,00 ± 18,00 

0 - 162 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

MOP Não 

Indígena 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

186,00 ± 68,86 

0 - 492 

36,00 

55,71 ± 19,45 

0-150 

42,00 

28,80 ± 12,48 

0-90 

3,00 

MOP Grupo 

Interétnico 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

61,33 ± 25,49 

0 - 216 

36,00 

14,57 ± 12,68 

0-90 

0,00 

340,20 ± 45,06 

72-480 

393,00 

MOP Meninas Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

22,00 ± 15,81 

0 - 144 

0,00 

44,57 ± 13,97 

0-84 

66,00 

16,20 ± 6,81 

0-48 

0,00 
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MOP Meninos Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

122,67 ± 48,52 

0 - 324 

6,00 

18,00 ± 8,28 

0-54 

12,00 

1,20 ± 1,20 

0-12 

0,00 

MOP Grupos 

misto 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

121,33 ± 41,73 

0 - 312 

108,00 

7,71 ± 3,86 

0-24 

0,00 

347,40 ± 45,93 

72-480 

396,00 

MOP Parceiros 

mais velhos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

2,00 ± 2,00 

0 - 18 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

MOP Parceiros 

mais novos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

27,33 ± 27,33 

0 - 246 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

MOP Parceiros 

com a mesma 

idade 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

145,33 ± 61,58 

0 - 492 

36,00 

68,57 ± 17,46 

18-150 

66,00 

40,80 ±15,81 

0-132 

12,00 

MOP Grupos 

com a idade 

mista 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

90,67 ± 40,55 

0 - 312 

60,00 

1,71 ± 1,71 

0-12 

0,00 

327,00 ± 53,06 

0-480 

393,00 

Encostar no 

Parceiro – ENC 

(frequência) 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,64 ± 0,28 

0 - 3 

0,00 

0,43 ± 0,20 

0 - 2 

0,00 

3,57 ± 1,37 

0-9 

2,00 

4,10 ± 2,25 

0-18 

0,50 

ENC Indígena Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

1,20 ± 0,37 

0 - 2 

1,00 

0,11 ± 0,11 

0 - 1 

0,00 

0,14 ± 0,14 

0-1 

0,00 

3,60 ± 2,08 

0-16 

0,00 

ENC Não 

Indígena 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,60 ± 0,24 

0 - 1 

1,00 

0.44 ± 0,294 

0 - 2 

0,00 

3,43 ± 1,30 

0-9 

2,00 

0,50 ± 0,26 

0-2 

0,00 

ENC Meninas Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,60 ± 0,24 

0 - 1 

1,00 

0,44 ± 0,294 

0 - 2 

0,00 

1,29 ± 0,714 

0-4 

0,00 

1,80 ± 1,58 

0 - 16 

0,00 
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ENC Meninos Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

1,20 ± 0,37 

0 - 2 

1,00 

0,11 ± 0,11 

0 - 0 

0,00 

 

2,29 ± 0,77 

0-5 

2,00 

2,30 ± 1,55 

0-16 

0,50 

ENC Parceiros 

mais velhos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,20 ± 0,20 

0 - 1 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,30 ± 0,21 

0-2 

0,00 

ENC Parceiros 

mais novos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,80 ± 0,49 

0 - 2 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,40 ± 0,30 

0-3 

0,00 

ENC Parceiros 

com a mesma 

idade 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,80 ± 0,37 

0 - 2 

1,00 

0,67 ± 0,28 

0 - 2 

0,00 

3,57 ± 1,37 

0-9 

2,00 

3,40 ± 2,02 

0-16 

0,00 

Ser Encostado 

SENC 

(frequência) 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

2,20 ± 1,35 

0 - 6 

0,00 

0,89 ± 0,26 

0 - 2 

1,00 

3,71 ± 1,37 

0-11 

3,00 

4,20 ± 1,84 

0-15 

1,50 

SENC Indígena Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,40 ± 0,40 

0 - 2 

0,00 

0,11 ± 0,1 

0 - 1 

0,00 

0,14 ± 0,14 

0-1 

0,00 

3,00 ± 1,67 

0-14 

0,00 

SENC Não 

Indígena 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

1,80 ± 1.20 

0 - 6 

0,00 

0,78 ± 0,27 

0 -2 

1,00 

3,57 ± 1,36 

0-11 

3,00 

1,20 ± 0,38 

0-3 

1,00 

SENC Meninas Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

1,40 ± 0,91 

0 - 4 

0,00 

0,33 ± 0,23 

0 - 2 

0,00 

2,57 ± 1,13 

0-8 

1,00 

1,40 ± 1,29 

0-13 

0,00 

SENC Meninos Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,80 ± 0,49 

0 -2 

0,00 

0,56 ± 0,24 

0 - 2 

0,00 

1,14 ± 0,50 

0-3 

1,00 

2,80 ± 1,42 

0-14 

1,00 

SENC Parceiros 

mais velhos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

1,80 ± 1,20 

0 - 6 

0,00 

0,11 ± 0,11 

0 - 1 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,60 ± 0,34 

0-3 

0,00 
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SENC Parceiros 

mais novos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0 - 0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

SENC Parceiros 

com a mesma 

idade 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,40 ± 0,40 

0 - 2 

0,00 

0,78 ± 0,27 

0 - 2 

0,00 

3,71 ± 1,37 

0-11 

3,00 

3,60 ± 1,58 

0-14 

1,50 

Manipular 

objeto sozinho – 

MOS (em 

segundos) 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

5,93 ± 5,93 

0 - 83 

0,00 

38,50 ± 18,65 

0 - 208 

6,00 

62,29 ± 28,83 

0-459 

0,00 

40,65 ± 21,53 

0-352 

0,00 

Tocar em Objeto 

- TO 

(frequência) 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,29 ± 0,29 

0 - 4 

0,00 

1,86 ± 0,501 

2,00 

0 - 5 

4,71 ± 1,80 

0-21 

0,00 

0,53 ± 0,22 

0-3 

0,00 

 

 

Tabela 9.  Médias (± Erro Padrão - EP), valores mínimos e máximos, e medianas dos 

comportamentos com modificadores comparando conglomerados da parte final do Encontro2. 

Comportamento Estatística Encontro 2 - Parte Final 

Conglomerado 

2Ef 

Conglomerado  

2Ff 

Direcionar a 

atenção para o 

parceiro - DAP 

(em segundos) 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

213,60 ± 56,94 

0 - 510 

192,00 

195 ± 80,86 

6-570 

120,00 

DAP Indígena Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

7,80 ± 4,73 

0 - 36 

0,00 

25,00 ± 12,43 

0-72 

15,00 

DAP Não 

Indígena 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

189,60 ± 53,17 

0 - 486 

165,00 

51,00 ± 22,86 

0-120 

39,00 

DAP Grupo 

Interétnico 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

16,20 ± 6,62 

0 - 54 

9,00 

119,00 ± 59,88 

0-390 

78,00 
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DAP Meninas Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

57,00 ± 26,47 

18,00 

0 - 228 

7,00 ± 5,00 

0-30 

0,00 

DAP Meninos Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

105,00 ± 23,51 

0 - 240 

102,00 

43,00 ± 16,78 

6-120 

36,00 

DAP Grupos 

misto 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

51,60 ± 21,26 

0 - 186 

18,00 

146,00 ± 79,73 

0-516 

81,00 

DAP Parceiros 

mais velhos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

DAP Parceiros 

mais novos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

3,60 ± 3,60 

0 - 36 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

DAP Parceiros 

com a mesma 

idade 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

198,00 ± 53,86 

0 - 492 

162,00 

70,00 ± 19,75 

6-132 

60,00 

DAP Grupos com 

a idade mista 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

12,00 ± 5,72 

0 - 54 

0,00 

125,00 ± 67,50 

0-438 

72,00 

Direcionar 

Atenção para 

Parceiro com 

Objeto – DAPO 

(em segundos) 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

216,00 ± 77,50 

6 - 564 

57,00 

123,00 ± 37,39 

0-216 

138,00 

DAPO Indígena Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

7,80 ± 4,82 

0 - 42 

0,00 

43,00 ± 19,86 

0-108 

36,00 
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DAPO Não 

Indígena 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

199,80 ± 75,93 

6 - 546 

36,00 

41,00 ± 15,44 

0-90 

39,00 

DAPO Grupo 

Interétnico 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

7,80 ± 2,37 

0 - 18 

9,00 

49,00 ± 23,05 

0-138 

39,00 

DAPO Meninas Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

4,80 ± 3,07 

0 - 30 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

DAPO Meninos Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

201,60 ± 74,14 

0 - 528 

57,00 

123,00 ± 37,39 

0-216 

138,00 

DAPO Grupos 

misto 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

9,60 ± 6,07 

0 - 54 

0,00 

7,00 ± 7,00 

0-42 

0,00 

DAPO Parceiros 

mais velhos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

DAPO Parceiros 

mais novos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

DAPO Parceiros 

com a mesma 

idade 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

165,00 ± 72,63 

0 - 564 

33,00 

123,00 ± 37,39 

0-216 

138,00 

DAPO Grupos 

com a idade mista 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

Direcionar 

atenção a objeto – 

DAO 

(em segundos) 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

95,14 ± 38,42 

6- 283 

52,00 

 

90,14 ± 51,70 

7 - 386 

53,50 
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Manipular Objeto 

com Parceiro – 

MOP (em 

segundos) 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

66,00 ± 29,44 

0 - 228 

9,00 

30,00 ± 18,06 

0-90 

3,00 

MOP Indígena Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

17,00 ± 12,04 

0-72 

0,00 

MOP Não 

Indígena 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

66,00 ± 29,44 

0 - 228 

9,00 

7,00 ± 3,92 

0-24 

3,00 

MOP Grupo 

Interétnico 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

6,00 ± 6,00 

0-36 

0,00 

MOP Meninas Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

MOP Meninos Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

66,00 ± 29,44 

0 - 228 

9,00 

30,00 ± 18,06 

0-90 

3,00 

MOP Grupos 

misto 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

MOP Parceiros 

mais velhos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

MOP Parceiros 

mais novos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

MOP Parceiros 

com a mesma 

idade 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

66,00 ± 29,44 

0 - 228 

9,00 

30,00 ± 18,06 

0-90 

3,00 
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MOP Grupos 

com a idade mista 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

Encostar no 

Parceiro – ENC 

(frequência) 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

2,80 ± 1,02 

0 - 9 

2,00 

2,33 ± 0,91 

0-5 

2,00 

ENC Indígena Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,20 ± 0,13 

0 - 1 

0,00 

1,17 ± 0,79 

0-5 

0,50 

ENC Não 

Indígena 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

2,60 - 0,89 

0 - 8 

2,00 

1,17 ± 0,65 

0-4 

0,50 

ENC Meninas Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,40 ± 0,22 

0 - 2 

0,00 

0,50 ± 0,34 

0-2 

0,00 

ENC Meninos Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

2,40 ± 1,02 

0 - 9 

1,00 

1,83 ± 0,79 

0-5 

1,50 

ENC Parceiros 

mais velhos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,0 

0-0 

0,00 

0,17 ± 0,16 

0-1 

0,00 

ENC Parceiros 

mais novos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,0 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,0 

0-0 

0,00 

ENC Parceiros 

com a mesma 

idade 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

2,80 ± 1,02 

0 - 9 

2,00 

2,17 ± 0,83 

0-5 

2,00 

Ser Encostado 

SENC 

(frequência) 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

2,50 ± 0,74 

0 - 7 

2,50 

1,50 ± 0,42 

0-3 

1,50 
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SENC Indígena Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,20 ± 0,20 

0 - 2 

0,00 

0,33 ± 0,21 

0-1 

0,00 

SENC Não 

Indígena 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

2,30 ± 0,70 

0 - 7 

2,50 

1,17 ± 0,47 

0-3 

1,00 

SENC Meninas Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,20 ± 0,20 

0 - 2 

0,00 

0,17 ± 0,16 

0-1 

0,00 

SENC Meninos Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

2,30 ± 0,70 

0 - 7 

2,50 

1,50 ± 0,42 

0-3 

1,5 

SENC Parceiros 

mais velhos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,0 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

SENC Parceiros 

mais novos 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

0,00 ± 0,0 

0-0 

0,00 

0,00 ± 0,00 

0-0 

0,00 

SENC Parceiros 

com a mesma 

idade 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

2,50 ± 0,74 

0 - 7 

2,50 

1,50 ± 0,42 

0-3 

1,50 

Manipular objeto 

sozinho – MOS 

(em segundos) 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

182,50 ± 41,24 

29 - 386 

185,50 

131,86 ± 62,92 

0- 488 

103,00 

Tocar em Objeto 

- TO (frequência) 

Média ± EP 

Mín. – Máx. 

Mediana 

4,17 ± 2,38 

1 - 16 

2,00 

6,14 ± 3,42 

0-25 

8,00 
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APÊNDICE C – Resultados dos modelos GLMM 

 

Modelos para o recorte inicial do Encontro 1 

 

Tabela 10. Resultados do modelo GLMM para a variável resposta DAP 

 

 

 

 

 

 

Tabela 11. Resultados do modelo GLMM para a variável resposta DAPO 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12. Resultados do modelo GLMM para a variável resposta TO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efeito 

Estatística do teste 

(Graus de liberdade) 

 

p-valor 

Sexo 

Idade  

Etnia 

F (111,03) = 4,95 

F (111,03) = 0,00 

F (111,03) = 0,00 

0,076 

. 

. 

 

Efeito 

Estatística do teste 

(Graus de liberdade) 

 

p-valor 

Sexo 

Idade  

Etnia 

F (90,28) = 2,05 

F (90,28) = 8,86 

F (90,28) = 0,00 

0,194 

0,012 

. 

 

Efeito 

Estatística do teste 

(Graus de liberdade) 

 

p-valor 

Sexo 

Idade  

Etnia 

F (20,84) = 0,53 

F (20,84) = 3,40 

F (20,84) = 0,00 

0,497 

0,124 

. 
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Tabela 13. Resultados do modelo GLMM para a variável resposta MOP 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14. Resultados do modelo GLMM para a variável resposta MOS 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 15. Resultados do modelo GLMM para a variável resposta ENC 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 16. Resultados do modelo GLMM para a variável resposta SENC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efeito 

Estatística do teste 

(Graus de liberdade) 

 

p-valor 

Sexo 

Idade  

Etnia 

F (121,11) = 0,54 

F (121,11) = 0,00 

F (17,75) = 0,00 

0,494 

. 

. 

 

Efeito 

Estatística do teste 

(Graus de liberdade) 

 

p-valor 

Sexo 

Idade  

Etnia 

F (17,75) = 0,93 

F (17,75) = 0,10 

F (17,75) = 0,00 

0,405 

0,905 

. 

 

Efeito 

Estatística do teste 

(Graus de liberdade) 

 

p-valor 

Sexo 

Idade  

Etnia 

F (6,12) = 2,51 

F (6,12) = 0,00 

F (6,12) = 0,00 

0,174 

. 

. 

 

Efeito 

Estatística do teste 

(Graus de liberdade) 

 

p-valor 

Sexo 

Idade  

Etnia 

F (10,85) = 0,22 

F (10,85) = 11,25 

F (10,85) = 0,00 

0,663 

0,028 

. 
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Modelos para o recorte final do Encontro 1 

 

Tabela 17. Resultados do modelo GLMM para a variável resposta DAP 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 18. Resultados do modelo GLMM para a variável resposta DAPO 

 

 

 

 

 

 

Tabela 19. Resultados do modelo GLMM para a variável resposta DAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efeito 

Estatística do teste 

(Graus de liberdade) 

 

p-valor 

Sexo 

Idade  

Etnia 

F (4,11) = 7,14 

F (4,11) = 0,30 

F (4,11) = 0,00 

0,037 

0,603 

. 

 

Efeito 

Estatística do teste 

(Graus de liberdade) 

 

p-valor 

Sexo 

Idade  

Etnia 

F (1,07) = 3,035 

F (1,07) = 0,329 

F (1,07) = 0,00 

0,107 

0,726 

. 

 

Efeito 

Estatística do teste 

(Graus de liberdade) 

 

p-valor 

Sexo 

Idade  

Etnia 

F (1,35) = 3,46 

F (1,35) = 1,14 

F (1,35) = 0,00 

0,160 

0,362 

. 
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Tabela 20. Resultados do modelo GLMM para a variável resposta TO 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 21. Resultados do modelo GLMM para a variável resposta MOS 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 22. Resultados do modelo GLMM para a variável resposta MOP 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 23. Resultados do modelo GLMM para a variável resposta ENC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efeito 

Estatística do teste 

(Graus de liberdade) 

 

p-valor 

Sexo 

Idade  

Etnia 

F (1,67) = 2,77 

F (1,67) = 0,63 

F (1,67) = 0,00 

0,140 

0,557 

. 

 

Efeito 

Estatística do teste 

(Graus de liberdade) 

 

p-valor 

Sexo 

Idade  

Etnia 

F (3,44) = 7,77 

F (3,44) = 1,10 

F (3,44) = 0,00 

0,024 

0,376 

. 

 

Efeito 

Estatística do teste 

(Graus de liberdade) 

 

p-valor 

Sexo 

Idade  

Etnia 

F (2,03) = 1,28 

F (2,03) = 1,81 

F (2,03) = 0,00 

0,279 

0,205 

. 

 

Efeito 

Estatística do teste 

(Graus de liberdade) 

 

p-valor 

Sexo 

Idade  

Etnia 

F (7,24) = 0,58 

F (7,24) = 19,70 

F (7,24) = 0,00 

0,472 

0,004 

. 



93 

 

Tabela 24. Resultados do modelo GLMM para a variável resposta SENC 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos para o recorte final do Encontro 2 

 

Tabela 25. Resultados do modelo GLMM para a variável resposta DAP 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 26. Resultados do modelo GLMM para a variável resposta DAPO 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 27. Resultados do modelo GLMM para a variável resposta DAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efeito 

Estatística do teste 

(Graus de liberdade) 

 

p-valor 

Sexo 

Idade  

Etnia 

F (1,89) = 0,20 

F (1,89) = 1,75 

F (1,89) = 0,00 

0,668 

0,241 

. 

 

Efeito 

Estatística do teste 

(Graus de liberdade) 

 

p-valor 

Sexo 

Idade  

Etnia 

F (0,44) = 0,88 

F (0,44) = 0,00 

F (0,44) = 0,01 

0,362 

. 

0,917 

 

Efeito 

Estatística do teste 

(Graus de liberdade) 

 

p-valor 

Sexo 

Idade  

Etnia 

F (0,69) = 1,13 

F (0,69) = 0,00 

F (0,69) = 0,13 

0,304 

. 

0,715 

 

Efeito 

Estatística do teste 

(Graus de liberdade) 

 

p-valor 

Sexo 

Idade  

Etnia 

F (2,50) = 0,00 

F (2,50) = 0,00 

F (2,50) = 2,50 

. 

. 

0,142 
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Tabela 28. Resultados do modelo GLMM para a variável resposta MOS 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 29. Resultados do modelo GLMM para a variável resposta MOP 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 30. Resultados do modelo GLMM para a variável resposta ENC 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 31. Resultados do modelo GLMM para a variável resposta SENC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efeito 

Estatística do teste 

(Graus de liberdade) 

 

p-valor 

Sexo 

Idade  

Etnia 

F (1,06) = 2,12 

F (1,06) = 0,00 

F (1,06) = 0,09 

0,169 

. 

0,769 

 

Efeito 

Estatística do teste 

(Graus de liberdade) 

 

p-valor 

Sexo 

Idade  

Etnia 

F (0,78) = 0,00 

F (0,78) = 0,00 

F (0,78) = 0,78 

. 

. 

0,401 

 

Efeito 

Estatística do teste 

(Graus de liberdade) 

 

p-valor 

Sexo 

Idade  

Etnia 

F (1,03) = 0,947 

F (1,03) = 0,00 

F (1,03) = 1,51 

0,359 

. 

0,254 

 

Efeito 

Estatística do teste 

(Graus de liberdade) 

 

p-valor 

Sexo 

Idade  

Etnia 

F (7,28) = 0,00 

F (7,28) = 0,00 

F (7,28) = 7,28 

. 

. 

0,022 
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APÊNDICE D – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

INSTITUTO DE PSICOLOGIA 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE PESQUISA 

(PARA RESPONSÁVEL LEGAL PELA CRIANÇA COM MENOS DE 18 ANOS) 
 
Projeto: As Interações Sociais de Crianças em Encontros Interétnicos 
Pesquisadora responsável: Doutoranda Paula Gabrielly Rasia Lira. 
Equipe de Pesquisadores: Profª. Dra. Briseida Dogo de Resende, Mestranda Chistina Maria Moretti 
Instituição: Universidade de São Paulo 
 
 

Convite aos pais ou responsáveis 
 

Gostaríamos de convidar a criança sob sua responsabilidade a participar como voluntária da pesquisa As Interações 
Sociais de Crianças em Encontros Interétnicos. Buscamos neste Termo de Consentimento apresentar as principais 
informações do estudo assegurando a sua compreensão sobre o que consiste a participação nas atividades desenvolvidas. 
Caso haja dúvida, entre em contato conosco através do telefone (11) 99790-9602, do email paulagrasia@gmail.com, ou nos 
procure no Laboratório de Etologia Cognitiva, Departamento de Psicologia Experimental, no Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo. Endereço: Av. Prof. Mello Moraes, 1.721 - CEP 05508-030 - Cidade Universitária - São Paulo/SP. 

No caso de aceitar que a criança sob sua responsabilidade faça parte do estudo, rubrique as folhas e assine ao final 
deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa nem 
o/a Sr./a nem o/a voluntário/a que está sob sua responsabilidade serão penalizados/as de forma alguma. O/A Senhor/a tem 
o direito de retirar o consentimento da participação da criança a qualquer tempo, sem qualquer penalidade. 
 

Informações sobre a pesquisa 

Essa pesquisa tem como objetivo investigar as interações sociais estabelecidas entre crianças de grupos 
interétnicos e gostaríamos de observá-las e filmá-las nos Encontros para Brincar que serão realizados na Casa de Cultura 
Indígena – USP para poder compreender como elas constroem interações, brincam e atribuem significados a experiências e 
a objetos com os quais convivem. Desde bem pequenas as crianças aprendem através do o outro, conhecem o modo como 
eles pensam e adquirem várias informações sobre objetos e situações que fazem parte de seu convívio. Também elas pensam 
e interpretam tudo que aprendem em situações formais ou informais (em casa, com os amiguinhos, com parentes e vizinhos 
etc.). É preciso conhecer o modo como essas relações se constroem para melhor ajustar práticas educativas e de cuidado 
proporcionando que às crianças se desenvolvam melhor. 

As crianças serão observadas durante a realização de oficinas de brincar, nestas o pesquisador junto com as 
crianças irão sugerir uma brincadeira a ser desenvolvida de modo que os grupos ensinem uns aos outros como brincar. Em 
um segundo momento, se observará as crianças em situação de interação livre, sem a interferência do pesquisador. 

As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações 
científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo 
sobre a sua participação. Os dados coletados nesta pesquisa sob a forma de videogravações e audiogravações ficarão 
armazenadas em dispositivos de armazenamento de dados, pelo período mínimo de 5 anos, sob a responsabilidade da 
pesquisadora Paula Gabrielly Rasia Lira, no Laboratório de Etologia Cognitiva, Departamento de Psicologia Experimental, no 
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Endereço: Av. Prof. Mello Moraes, 1.721 - CEP 05508-030 - Cidade 
Universitária - São Paulo/SP. Tel: 11 2031 1941. 

Não haverá pagamento para participar desta pesquisa. Se houver necessidade, as despesas para a sua 
participação serão assumidas pelos pesquisadores (ressarcimento de transporte e de alimentação). Fica também garantida 
indenização em caso de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa. 

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de Ética em 
pesquisa com seres humanos (CEP) e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), que são órgãos que defendem 
os direitos dos participantes das pesquisas e asseguram sua integridade. Você pode contatar o CEP, pelo telefone: (11) 3091-
4182 ou no e-mail comite.etica.ipusp@gmail.com, o comitê fica localizado na Av. Prof. Mello Moraes, 1.721 - CEP 05508-030 
- Cidade Universitária - São Paulo/SP, e funciona de segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 16h. Já o CONEP fica 
localizado na Esplanada dos Ministérios, Bloco G, anexo B, sala 104B, em Brasília, e pode ser contatado por meio do e-mail: 
cns@saude.gov.br e dos telefones (61) 3315-3821 ou 3315-2150. 
 
 

mailto:paulagrasia@gmail.com
mailto:comite.etica.ipusp@gmail.com
mailto:cns@saude.gov.be
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Benefícios esperados e retorno social 
Os resultados da pesquisa poderão contribuir para um melhor conhecimento da criança, suas habilidades sociais, 

seu modo de reagir afetivamente e sua competência social e cognitiva. Os diferentes profissionais (técnicos, educadores e 
auxiliares de instituições educacionais) direta e/ou indiretamente envolvidos com o percurso infantil poderão, então, melhor 
ajustar suas atuações às reais necessidades e possibilidades da criança. No que se refere as crianças participantes, entende-
se que as atividades desenvolvidas além de potencialmente serem prazerosas, podem propiciar experiências ricas de trocas 
e aprendizados. Também se acredita que os resultados dessa pesquisa podem atuar no processo de visibilidade da presença 
indígena, contribuindo para a valorização e o reconhecimento das singularidades e das identidades dos povos indígenas e o 
fortalecimento da cultura tradicional. 

 Nesse sentido, compreendendo a importância do retorno referente aos resultados do estudo, firma-se também o 
compromisso de apresentar tais dados em encontros devolutivos para as comunidades participantes, contribuindo para a 
reflexão da vivência das crianças em seus contextos de desenvolvimento e aprendizagem.  
 
 
Riscos possíveis 

Uma situação de observação pode ser constrangedora para as crianças envolvidas, pois elas, muitas vezes, têm 
dificuldade de lidar com uma situação nova, quando desconhecem o parceiro adulto (o observador ou articulador das oficinas), 
ou mesmo têm medo de falhar, não demonstrando uma boa competência. Esse risco de constrangimento será minimizado, 
estabelecendo-se, de início, um bom relacionamento com as crianças. Somente diante de uma sinalização de que elas estão 
à vontade (não demonstrando receio da câmara ou do pesquisador, com uma atitude de cooperação ou interesse) é que a 
coleta será iniciada. Compreende-se que durante as atividades, as crianças podem se envolver em conflitos, embates físicos 
ou pequenos acidentes. Frente a esse risco, as pesquisadoras reiteram o compromisso com o bem-estar físico e mental dos 
participantes, de forma a assegurar que as crianças terão o suporte e a assistência necessária frente a qualquer demanda 
estressora.  

 

 
 

Identificação do participante 
Nome da criança: _________________________________________________________________ 
Nome do responsável pela criança: ___________________________________________________ 
Data de nascimento da criança: ____/____/____ 
 

Sim. Aceito que a criança sob minha responsabilidade seja filmada para esse estudo. 

Sim. Aceito que as filmagens sirvam de ilustração para trabalhos de pesquisa e para formação  
de adultos profissionais. 

 
Estando assim de acordo, assinam o presente termo de consentimento em duas vias. 

__________________________________________                      ___________________________________ 
Pai, mãe ou responsável pela criança.                                                            Responsável pelo projeto. 

__________________________________________                       ___________________________________ 
Primeira testemunha                                                                                            Segunda testemunha 
 
São Paulo, ____ de ________________ de 2018 . 
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APÊNDICE E – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 

Para crianças e adolescentes (maiores que 6 anos e menores de 18 anos) e para legalmente incapaz. 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “As Interações Lúdicas de Crianças em Encontros 

Interétnicos”. Meu nome é Paula Gabrielly Rasia Lira, sou a pesquisadora responsável. A pesquisa será feita na 

Casa de Cultura Indígena, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, onde você e outras crianças 

vão se conhecer e brincar. Vamos filmar as brincadeiras utilizando câmeras de vídeo, pois queremos saber como 

vocês vão se aproximar para iniciar a brincadeira, como irão brincar, do que vão brincar e com quem vão brincar.  

Seus pais sabem que você foi convidado a brincar conosco, mas você só precisa participar se quiser, não 

tem problema nenhum se você não quiser brincar. Durante as atividades você pode dizer que não quer continuar 

em qualquer momento, entendemos que às vezes mudamos de ideia.  

As outras crianças vão ter entre 7 e 14 anos de idade, e podem ser da sua escola ou de uma escola 

indígena. A pesquisa é considerada segura, mas é possível ocorrer alguma situação que te deixe desconfortável. 

Caso aconteça algo errado, estaremos lá para te ajudar. Mas há coisas boas que podem acontecer como fazer 

novos amigos, conhecer uma cultura diferente da sua e se divertir bastante brincando.  

 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras pessoas, nem daremos 

a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser utilizados apenas para 

professores e estudantes de Universidades, e não vamos identificar você ou qualquer uma das outras crianças 

que participaram.  

Eu, _________________________________________, recebi uma cópia deste termo de assentimento, 

li e entendi o que vai acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso 

dizer “não” e desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim.  Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e 

conversaram com os meus responsáveis.  

❑ Sim, eu aceito participar                   

❑ Não, eu não aceito participar 

 

São Paulo, ____de _________de __________. 

______________________________________ 

Assinatura do menor  

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DA CONEP 

 


