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Resumo 

Esta pesquisa se realizou entre as crianças indígenas Tentehar-Guajajara do Maranhão. 

O objetivo era verificar a experiência com a ludicidade como importante fator de 

comunicação na infância das crianças Tentehar-Guajajara. Entre os aspectos que 

definem a infância, a ludicidade sempre se destacou e sua importância se dá pelo fato de 

que a infância é o momento em que se inaugura o processo de socialização do 

indivíduo, e esta socialização infantil se utiliza do ludismo como meio de comunicação. 

Apesar da rica presença de indígenas no Maranhão, encontramos poucos registros da 

cultura lúdica dessas crianças na literatura. A análise da cultura lúdica das crianças 

indígenas nos ajudou a compreender mais sobre estes povos, sua cultura lúdica geral e 

as formas de socialização que garantem a inserção das crianças no seio da comunidade. 
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A infância como lugar de passagem 

A imagem produzida sobre a criança e a infância é produto de um contexto 

social e histórico. Cada época possui seu próprio discurso para refletir a realidade. As 

representações do mundo social são construídas e determinadas pelos interesses dos 

indivíduos que a compõe. Da mesma maneira, as representações sociais sobre a criança 

e a infância também se renovam. Cada cultura vai dizer quais são os critérios que 

definem a infância. Desse modo, a desconstrução do paradigma da infância faz-se 

necessária. E se não há uma definição fechada de infância, seu conceito só será válido 

onde estiver em vigor.  

Algumas posições são contrárias à criança, tomam-na como um “demoniozinho” 

a ser domesticado, como insolentes e alheias ao mundo. Outras são favoráveis, 

consideram-nas como atores sociais que dão sentidos as suas experiências (COHN, 

2005, p. 19). 
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Por isso é preciso voltar os nossos olhos para a história e perceber a infância e 

sua construção pela sociedade e pela história. Philippe Ariès (1981) em sua obra, 

História Social da Família e da Criança desvenda o processo de construção do 

sentimento de infância ao analisar a criança e a família na França Medieval. Nesse 

período, não existia separação entre o mundo dos adultos e o das crianças. Ambos 

viviam nos mesmos espaços, jogavam os mesmos jogos, até suas roupas eram iguais. 

Isso demonstra que a infância não tinha características próprias. 

Até o século XVIII, não havia um termo na língua francesa que diferenciasse a 

infância das outras etapas de desenvolvimento do ser humano. A palavra infante era 

usada para designar tanto crianças como rapazes. Não havia distinção, a não ser o 

critério de dependência econômica. As etapas da vida correspondiam a funções sociais, 

o critério biológico não era considerado. Portanto, aquele que se tornasse independente 

já não era mais criança, havia saído da infância. 

Na ausência de um termo para representar a infância, algumas palavras foram 

emprestadas de outras línguas e as crianças receberam então novos nomes: bambins
4
, 

pitchouns
5
 e fanfans

6
. Passou-se a utilizar também expressões que as amas falavam 

quando cuidavam dos bebês, até mesmo as onomatopéias da criança que ainda não sabia 

falar, ainda que não tivesse sentido algum (ARIÈS, 1981, p.29). 

O estudo da história da infância nos revela dois momentos distintos: segundo 

Ariès (1981), são duas atitudes diferentes que podemos perceber no sentimento de 

infância, uma considera a criança um ser ingênuo inocente, digno de "paparicação". 

Originalmente esse sentimento pertencia às mulheres - mães e amas que cuidavam das 

crianças. Outra atitude toma a criança como um ser incompleto, frágil criatura de Deus, 

um vir-a-ser que necessita de tutela para ter uma boa educação. Esse sentimento é uma 

reação crítica ao que chamamos de “paparicação” e foi esse sentimento que inspirou 

toda a educação do século XX. Este, ao contrário do primeiro, proveio de uma fonte 

exterior à família: dos moralistas e dos educadores. 

Em fins do século XVII, o apego à infância se exprimia através do interesse 

psicológico e da preocupação moral. A preocupação era fazer das crianças pessoas 

honradas e racionais. Kramer conclui diante dessa análise o seguinte: 

 
A idéia de infância não existiu sempre e da mesma maneira. Ao contrário, ela 

                                                 
4 Palavra italiana bambino, deu origem ao francês bambim para designar a criança pequena. 
5 Uma palavra segundo a norma clássica francesa com o mesmo sentido de bambin. 
6 Diminutivo de enfants. 
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aparece com a sociedade capitalista, urbano-industrial, na medida em que 

mudam a inserção e o papel social da criança na comunidade. Se, na 

sociedade feudal, a criança exercia um papel produtivo direto ("de adulto") 

assim que ultrapassava o período de alta mortalidade, na sociedade burguesa 

ela passa ser cuidada, escolarizada e preparada para uma atuação futura. Este 

conceito de infância, pois, determinado historicamente pela modificação nas 

formas de organização da sociedade (KRAMER 1996, p.19). 

 

Se antes era natural que as crianças estivessem no mesmo espaço que os adultos, 

agora a infância era considerada uma etapa da vida. A criança passou a ser vista de um 

modo diferente. Com base em Ariès (1981), a visão que temos de infância é um 

conceito que surgiu na sociedade moderna, e foi construído historicamente. A infância é 

uma construção social e, portanto, variável devendo ser estudada particularmente em 

cada cultura.  

O advento do “sentimento de infância” difundiu-se tanto nas leis como no senso 

comum e trouxe a idéia de que a criança deve brincar e se divertir em oposição direta ao 

trabalho. Só que essa idéia é construída social e historicamente, e assim deve ser 

interpretada. Segundo Ariès (1981), o infantil, enquanto faixa etária ainda é bastante 

recente na história da humanidade, data praticamente do século XVII para cá. 

Anteriormente a criança era vista como um adulto em miniatura. 

Para Rosa (1998) a infância é o momento em que se inaugura a brincadeira, e é 

junto com o brincar que a criança aprende a se relacionar com os objetos de seu 

universo de interesse.  

É como se o brincar fosse uma abertura para que elementos da realidade externa 

se encontrassem com os aspectos da subjetividade, possibilitando uma experiência 

criativa com o conhecimento. 

Segundo Chateau (1987) a infância tem por objetivo treinar funções tanto 

psicológicas quanto psíquicas. É através do jogo que a criança desperta. Por isso ele diz 

que não se pode imaginar a infância sem seus risos e brincadeiras.  

É na infância que a criança se apropria de imagens e de representações diversas 

para transformar e dar novos significados a realidade (BROUGÉRE, 2001).  É na 

infância que a criança registra as primeiras imagens e as manipula e nessa atividade ela 

se apropria dos códigos culturais. A infância é o momento em que se inaugura o 

processo de socialização na vida do indivíduo, devendo este processo permanecer ao 

longo de toda a sua vida. 

 

A criança como um vir-a-ser 
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Começarei dizendo o que não é ser criança. Ser criança não é ser como uma 

placa de cera sobre a qual os adultos imprimem a cultura (MONTANDON, 2001, apud 

FARIA, p. 25). A criança não é um ser pecaminoso e sem racionalidade como pensou 

Santo Agostinho e Descartes. A criança não é “adulto em miniatura”. As crianças não 

são seres incompletos, elas são sujeitos plenos, têm um papel ativo na definição de sua 

própria condição.  

Nas palavras de Cohn (2005), as crianças:  

São atores não por serem intérpretes de um papel que não iniciaram, mas por 

criarem seus papéis enquanto vivem em sociedade. Ao contrário de seres 

incompletos, treinando para a vida adulta, encenando papéis sociais enquanto 

são socializados ou adquirindo competências e formando sua personalidade 

social, passam a ter um papel ativo na definição de sua própria condição. 

(COHN, 2005, p. 20, 21) 

 

Sousa (2001) nos diz que é a criança-sujeito, autora de sua palavra, que nos 

mostra os espaços sociais a partir dos quais emerge sua voz e seu desejo. Segundo a 

autora, a criança tem um modo de falar e interpretar a realidade social na sua relação 

com os outros. 

Para Rosa (1998) ser criança é escapar às imposições do real, é ter um controle 

mágico. É poder construir significados próprios para cada objeto, é tirar satisfação das 

brincadeiras, é brigar com os objetos quando eles não satisfazem aos seus desejos.  

Lembro aqui de uma indiazinha de três anos de idade, que tentando sentar-se 

numa cadeira de brinquedo e por não consegui ficou furiosa, resmungou e continuou 

tentando. As crianças criam através da imaginação múltiplas possibilidades para seus 

brinquedos e para que tudo seja possível. 

As crianças descobrem sempre um novo objeto dentro de um objeto velho e são 

capazes de transformá-lo em outro. Elas vivem a vida que emana dos brinquedos e 

objetos pelo faz-de-conta.  Inventam, constroem universos particulares. 

 

Faz-de-conta: a importância da comunicação na brincadeira 

A brincadeira é uma atividade dominante da infância, e é através dela que as 

crianças começam a aprender e a compreender o mundo e as ações humanas. Mas, nem 

sempre ela foi aceita como tal, antes a brincadeira era geralmente considerada como 

fuga ou recreação. A imagem social da infância não permitia um comportamento 

infantil que pudesse significar por si mesmo.  

Brougère (2004) no diz:  

A brincadeira é uma atividade que se distingue das outras, no sentido em que 
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não deve ser considerado de modo literal. Nela se faz-de-conta, ou melhor, o 

que se faz só tem sentido e valor num espaço e em um tempo delimitado. A 

comprovação disso é essa passagem pitoresca, que ninguém sabe se é real ou 

inventada, como ilustração: uma criança faz um trem com as cadeiras da sala 

de jantar, imitando o barulho da locomotiva, pelo menos é o que acha a avó 

que diz “que bonito seu trem” e que recebe a seguinte resposta: “são 

cadeiras”. Esse universo construído só pode ser resultado de uma decisão de 

quem brinca, sem imposições diante dessa atividade, que só existe se quem 

brinca continuar a tomar decisões (BROUGÈRE, 2004, p.257). 
 

Dessa forma pode-se considerar a brincadeira como uma atividade voluntária e 

consciente, que envolve não simplesmente o ambiente, mas a decisão da criança de 

brincar. As brincadeiras segundo Brougère podem ser consideradas uma forma de 

interpretação dos significados contidos nos brinquedos e mesmo que elas não precisem 

deles para ser desencadeadas, muitas se originam num contato com os mesmos. 

A brincadeira pode também ser considerada um fato social, o espaço de 

constituição do sujeito-criança, produto e produtor de história e cultura. Já que ela supõe 

contextos que permitem às crianças recriar a realidade através de sistemas simbólicos 

(WAJSKOP, 2005). 

Para Froebel, filósofo conhecido como psicólogo da infância, a criança é livre e 

é esta liberdade que é expressa por meio das brincadeiras (apud KISHIMOTO, 2002). 

Froebel acredita que a criança precisa viver de acordo com a sua natureza e que a 

brincadeira é o jeito mais livre e espontâneo de fazê-lo. Ele entende que a brincadeira é 

a atividade mais pura da infância e ao mesmo tempo típica da vida humana enquanto 

um todo. E se é através das brincadeiras que a criança tenta compreender seu mundo, 

enquanto brinca ela reproduz situações da vida real. 

Para Benjamin (1984), um dos autores que considerou o aspecto cultural do 

lúdico, o brinquedo e o brincar estão associados e revelam como o adulto se coloca em 

relação ao mundo da criança: 

Não há dúvida que brincar significa sempre uma libertação. Rodeadas por um 

mundo de gigantes, as crianças criam para si, brincando, o pequeno mundo 

próprio; mas o adulto, que se vê acossado por uma realidade ameaçadora, 

sem perspectivas de solução, liberta-se dos horrores do real mediante a sua 

reprodução miniaturizada (BENJAMIN, 2002, p. 85). 

 

Embora os brinquedos sejam confeccionados geralmente por adultos, são as 

crianças que dão a eles seus próprios significados. A partir do momento em que o 

brinquedo é dado às crianças, o seu sentido e significado não são dados 

antecipadamente, surgem ao longo das brincadeiras, quando as crianças se deixam 

arrebatar por um novo significado que é criado enquanto brincam. 
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Para Vigotsky (1989), a brincadeira possui três características: imaginação, 

imitação e a regra. Segundo ele, estas características estão presentes em todos os tipos 

de brincadeiras infantis, sejam elas tradicionais ou de faz-de-conta. Para este autor é a 

brincadeira que cria na criança uma nova forma de desejos.  

Chateau (1987) chama a nossa atenção para as estruturas ilusórias que permeiam 

o faz-de-conta: "É preciso considerar que a brincadeira é uma atividade séria". Ela é de 

extrema importância na vida da criança, pois "é pelo jogo, pelo brinquedo que crescem 

a alma e a inteligência". A criança quando brinca aparece nitidamente em primeiro 

plano, ela se destaca, fica fora do mundo dos adultos.  

É brincando que elas colocam a si mesmas desafios e questões que existem fora 

de seu comportamento diário. Logo, o jogo funciona como uma válvula de escape, um 

meio de fuga. A criança, por ser estranha ao mundo do trabalho, se afirma através do 

jogo (CHATEAU, 1987). Ela brinca porque não pode trabalhar, mas é preciso destacar 

que quando ela recebe uma tarefa de adultos, a brincadeira permeia toda essa atividade. 

Assim ela imita o trabalho dos adultos e satisfaz um de seus maiores sonhos, o de ser 

adulto.  

O "grande" para a criança é um ser superior, por isso, é fácil entender que uma 

das maiores alegrias que um garotinho possa ter, seja a de brincar com os grandes. É 

como se os mais velhos fossem deuses aos quais a criança adora. Por isso, em suas 

brincadeiras a criança aceita facilmente uma intromissão adulta imaginando que esse 

adulto seja uma criança grande. Não é estranho que nas brincadeiras seja sempre o 

"grande" o autor das regras.  

Chateau (1987), diz que só por volta dos 13 e 14 anos, já no fim da infância é 

que a criança perceberá que as regras não passam de convenções mantidas pela tradição, 

é quando ela encontra, por si mesma, novos caminhos fora das regras. Mas, na infância 

ela aceita as regras sem discutir suas funções.  

A brincadeira é uma forma de interpretação dos significados contidos nos 

brinquedos (BROUGÈRE, 2001). O que a caracteriza é o fato dela poder fabricar seus 

próprios objetos, desviando-os de seu uso comum. 

Conforme Winnicott (1975), a brincadeira é uma experiência sempre criativa, 

uma atividade separada em si, separada e independente da criança que brinca. De 

acordo com este autor, o brincar é universal e se apresenta como um dos principais 

condutores aos relacionamentos grupais entre as crianças. 

Acreditava-se, que a brincadeira da criança era determinada pelo conteúdo 
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imaginário do brinquedo, mas, na verdade é a brincadeira que determina o brinquedo.  

No mundo imaginário “a criança quer puxar alguma coisa e torna-se cavalo, quer 

brincar com areia e torna-se padeiro, quer esconder-se e torna-se bandido ou guarda” 

(BENJAMIN, 2002, p.93).  

Através dessa experiência entre a subjetividade e a objetividade os objetos do 

mundo imaginário se tornam reais. As crianças, quando brincam, vão construindo a 

consciência da realidade em que vivem e ao mesmo tempo encontram uma possibilidade 

para modificá-la. Além disso, é por meio das brincadeiras que ela se comunicam, 

especialmente aquelas cuja linguagem não está ainda concatenada. 

Então, a brincadeira é, entre outras coisas, um meio de a criança viver a cultura 

que a cerca e comunicar-se com esta e com os que lhe cerca. Brincando ela se apropria 

de códigos culturais, comunica-se e socializa-se numa atividade prazerosa.  

 

 Os brinquedos como instrumentos de comunicação infantil 

Os filósofos Sócrates e Aristóteles afirmavam que desde os tempos passados, o 

brinquedo sempre foi utilizado como forma de relaxamento e recreação (KISHIMOTO, 

2002, P.61). E isso, se manteve por um longo tempo. Na idade média o brinquedo 

estava relacionado com atividades não sérias.  

O discurso da contemporaneidade traz um duplo valor ao uso dos brinquedos. O 

brinquedo por um lado exprime a infância e os seus valores positivos, por outro, uma 

sociedade artificial oposta à naturalidade da brincadeira (BROUGÈRE, 2004). 

Entendo que muito temos a aprender sobre este tema com as crianças. Então é 

preciso dar voz a quem sabe explicar melhor. As crianças sempre dão novos 

significados aos brinquedos, para elas, brinquedo é aquilo que é e não é ao mesmo 

tempo. Elas não deixam escapar nenhum detalhe por menor que ele seja. Como nos diz 

Brougère (2004):   

A criança não recebe o brinquedo passivamente, ela é levada a interpretá-lo, 

podemos dizer que assim que o utiliza ela o interpreta, a tal ponto a 

especificidade do brinquedo é solicitar uma atitude ativa da criança. Só 

podemos compreender o que o brinquedo faz à criança ao olhar o que a 

criança faz com o seu brinquedo (BROUGÈRE, 2004, p.250, 251). 

 

As crianças fazem muitas outras coisas com o brinquedo além de utilizá-lo numa 

brincadeira. Nas palavras de Brougère (2004), sobre o que pode ser feito com o 

brinquedo: 

É possível simplesmente possuí-lo como um troféu, como um objeto 

ostentatório mostrado orgulhosamente aos outros. Ele pode ser guardado num 
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baú, esquecido, ou sair do esquecimento simplesmente para ilustrar a riqueza 

do proprietário (BROUGÈRE, 2004, p. 251). 

 

De acordo com Benjamin (2002), as crianças vêem nos brinquedos 

características que os adultos não pensam, pois remetem a elementos do imaginário das 

crianças. Isto é o que ocorre também com o conserto de brinquedos quebrados, pois: 

“Jamais são os adultos que executam a correção mais eficaz dos brinquedos, mas as 

crianças mesmas, no próprio ato de brincar” (BENJAMIN, 2002, p. 87).  

Mesmo quebrado, o brinquedo não perde o seu encanto no mundo lúdico da 

criança. Com isso, Benjamin nos diz que nem tudo que o adulto concebe como 

brinquedo possui as verdadeiras características do que as crianças pensam em relação ao 

brinquedo. Mas, é o adulto que oferece à criança os seus brinquedos. Assim, mesmo 

quando não imita os instrumentos dos adultos, o brinquedo é um confronto entre os 

adultos e as crianças. 

O brinquedo, mesmo quando não imita os instrumentos dos adultos, é 

confronto, e, na verdade, não tanto da criança com os adultos, mas 

destes com a criança. Pois quem senão o adulto fornece 

primeiramente à criança os seus brinquedos? (BENJAMIN, 2002, p. 

96). 

 

Para Brougère (1995), o brinquedo é produto de uma sociedade dotada de traços 

culturais específicos. O brinquedo é antes de tudo, um objeto que a criança pode 

manipular livremente. Logo, brinquedo é um objeto infantil, é um presente destinado às 

crianças, um suporte de ação, de manipulação e de conduta lúdica. Brinquedos são, em 

muitos casos, produzidos na própria dinâmica das brincadeiras. 

Se o brinquedo perde a sua função, qual seja a de desencadear a brincadeira, ele 

perde a sua utilidade. Pois, no brinquedo, o valor simbólico é a função, a lógica do fazer 

de conta que Piaget (1969) chama de brincadeira simbólica.  Por isso, o brinquedo é 

chamado por Brougère (1995) de um objeto extremo, devido à superposição do valor 

simbólico à função.  

Nos dias atuais a televisão, com as suas propagandas, aumenta ainda mais a 

dimensão simbólica dos brinquedos. A indústria se apropriou do brinquedo e fez dele 

uma mercadoria. Isso mostra que o brinquedo se tornou uma indústria da imagem, 

modificado progressivamente no ritmo das evoluções tecnológicas. 

 A televisão transformou a vida e a cultura das crianças. Hoje, muito dos 

conteúdos das brincadeiras das crianças são fornecidos pela televisão. Entretanto, a 

criança não se limita a receber passivamente os conteúdos, ela se apropria deles porque 
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oferecem uma linguagem comum e, isso contribui para o desenvolvimento da cultura 

lúdica. 

 Chegar a um conceito de brinquedo não é fácil. Uma tentativa seria explicá-lo a 

partir do mundo infantil. No entanto, essas crianças pertencem a um povo, da mesma 

forma os seus brinquedos. Portanto, é preciso considerar esse diálogo entre a criança e a 

sociedade a que pertence. 

O mais importante é que estes brinquedos são profícuos como instrumentos 

comunicacionais, na medida em que eles agem como principais dispositivos das 

crianças, elas se comunicam através deles e de suas brincadeiras. Essa comunicação 

possibilita a interação com as demais crianças e com o universo adulto, garantindo a 

socialização das crianças na cultura em que estão inseridas. 

 

A pesquisa, a pesquisadora e as crianças 

Nessa pesquisa, de acordo com os parâmetros da Antropologia, busquei 

compreender a criança indígena Tentehar-Guajajara, sua cultura e o espaço em que ela 

vivencia suas experiências para a elaboração de uma etnografia (Geertz, 1989). O 

primeiro momento, marcado pela revisão bibliográfica deu-me suporte para estabelecer 

o primeiro contato com os índios. 

Estando lá, vi que era necessário repensar hipóteses e definições teóricas. 

Relativizei os pressupostos teóricos e me surpreendi.  

Fui bem recebida por todos, em especial pelas crianças, mas percebi que elas, 

assim como os adultos, queriam saber o que eu estava fazendo lá. Elas queriam saber 

minhas histórias. A curiosidade das crianças logo passou, mas a dos adultos não. 

 Quando fazia os registros eu e as crianças ficávamos frente a frente. No 

momento em que eu fotografava as crianças já sabiam que quando eu apertava o 

botãozinho da máquina uma luz se acendia. Então elas diziam: “vai piscar a luz”. Tudo 

o que eu registrava com a máquina elas pediam para ver. Usei isso como estratégia para 

me aproximar ainda mais delas. Apesar de sermos de culturas diferentes e de um lado 

uma pesquisadora adulta e de outro, sujeitos crianças, o caminho que encontramos nesse 

passeio/encontro foi descontraído e alegre.  

Atentei para as diferenças e para as semelhanças dos dois mundos - o infantil e o 

adulto-, contudo interessei-me pelo ponto de vista da criança, sem, porém, deixar de 

atentar para o pensamento do adulto. Afinal, as crianças compartilham de um sistema 
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simbólico com os adultos e negá-lo seria como fazer uma cisão tornando esses mundos 

incomunicáveis. 

 Com um olhar investigativo, recolhi informações através da observação direta e 

participante, bem como nas conversas informais. Nestas conversas, ouvi muitas crianças 

e foi nessa expectativa que eu busquei compreender qual o lugar social que essas 

crianças ocupam em sua sociedade. 

Através de gestos, brincadeiras e pelo faz-de-conta, pouco a pouco as crianças 

me contavam suas histórias, nós nos comunicávamos e assim elas revelavam seus 

pontos de vista. 

Inicialmente, este estudo contou com a observação das atividades das crianças 

nos finais de semana, com foco especial em suas brincadeiras. Nas primeiras horas do 

dia elas já estão de pé, não demora muito e logo descem para o rio para tomar banho e 

lavar louças. Juntam as roupas sujas, colocam numa bacia e descem para o rio sorrindo, 

como se a atividade que elas estão prestes a realizar não seja de todo séria. 

Observei as atividades das crianças em suas casas, no rio, no espaço da aldeia, as 

interações delas com seus pais, com outras crianças e com o tempo. Para cada momento 

elas inventam brincadeiras. 

As crianças e eu tivemos que estabelecer certo grau de relacionamento, e de 

respeito senão, não seria possível obter as respostas. Elas queriam saber as minhas 

histórias e eu as delas, então fizemos um acordo. Algumas se mostravam inseguras e 

aparentavam não querer participar das conversas, mas até esse “não querer” foi de 

extrema importância na construção dos relatos orais. É preciso aprender a trabalhar com 

o que não é dito, e “de alguma maneira, todas as crianças falam”. 

Não resisti em aceitar os relatos infantis como fonte confiável. Afinal o que 

sabemos das crianças Tentehar-Guajajara? O que pensam? O que sentem? Do que 

brincam? Onde brincam? Como seria o brincar dessas crianças em um espaço aberto 

onde não há carros e a questão da segurança não lhes impedem que brinquem sozinhos? 

De que modo elas se comunicam através da brincadeira e do brinquedo para cumprir o 

processo de socialização? 

Tive que esmiuçar muitos dados para compreender o que significa ser uma 

criança Tentehar-Guajajara. 

 

Comunicação, Diversão e Socialização: crianças por toda parte 
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As crianças indígenas não decidem qual o melhor momento para brincar, 

qualquer hora é hora. A criança Tentehar-Guajajara fala o dialeto Tentehar que 

prevalece em relação ao português na aldeia. Quanto menor a criança, menos ela 

dominará o português. Ela tem a capacidade de se identificar, justificar e singularizar: 

ela sabe quem é, sabe seus dois nomes, “o de índio e o nome de branco”, o que seria seu 

nome no dialeto e o correspondente em português. Além disso, ela sabe distinguir-se 

por uma série de atributos.  

Estávamos sentados, conversando e as crianças começaram a falar o que eu tanto 

queria ouvir – suas histórias. Pablo, nove anos: “Quando a mãe não tá aqui, a gente 

dorme só. Já dormimos só várias vezes. De manhã eu faço o café, frito carne e também 

lavo roupa”. Sandiara, sete anos, olha para Pablo e diz: Eu também lavo roupa.  Percebi 

que eles se sentem orgulhosos pelo que fazem e, além disso, querem ser o que faz mais. 

Lembro-me de ter observado algumas meninas índias ao redor de um pilão
7
. 

Estavam preparando uma massa para fazer cuscuz. É impressionante como elas 

conhecem bem o processo dessa atividade. Aproximei-me. Elas com suas pequenas 

mãos seguram fortemente uma mão-de-pilão. Cada batida faz com que o arroz fique 

todo quebrado dentro do pilão. Em seguida, com as próprias mãos ou com colheres, elas 

retiram toda a massa para peneirar. Eva (nove anos) diz: a massa tem que ficar bem 

fininha, se não, não presta. Com a mão na massa, literalmente, até seus rostinhos ficam 

sujos de massa. Enquanto Eva pilava o arroz, Sandiara uma menina que pouco 

conversava comigo, se abaixou até o chão, encontrou um pedaço de madeira apontou 

em minha direção e disse: “Tome, esse é um convite, você pode comer do cuscuz. Só 

mais tarde quando tiver pronto”. As crianças comem do cuscuz antes mesmo de estar 

cozido. 

Eu alegremente aceitei o convite, afinal um convite para um jantar não pode ser 

dispensado, mesmo imaginário se essa é a característica do universo infantil. Assim que 

o cuscuz cozinhou, Eva trouxe uma porção para mim. Retribui o presente com biscoitos 

de chocolate e bombons. 

A brincadeira dessas crianças é caracteriza por grande criatividade. Cheguei a 

casa onde tinha algumas crianças, entrei e fiquei na área da frente perto de um pé de 

caju. Rapidamente elas correram em minha direção para avisar-me: “cuidado, cão 

valente, você não viu a placa lá fora?!”. Eu procurei essa placa e não a encontrei. A 

                                                 
7 Utensílio utilizado para moer alimentos. 
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placa existia na imaginação delas. Havia um cachorro preso a uma árvore pela corrente, 

mas este não parecia valente. Acredito que muitos dos desenhos animados assistidos 

pela TV, servem de suporte para desencadear as mais variadas formas de brincar. Elas 

recebem imagens, se apropriam e apóiam suas invenções. 

No dia-a-dia dessas crianças a brincadeira se manifesta de forma livre e 

espontânea, regra lá não é lei, mas os que querem brincar aceitam. De acordo com 

Vygotsky (1984) não existe brincadeira sem regras. A brincadeira é uma situação 

privilegiada de aprendizagem, exatamente porque ela possibilita a interação entre os 

pares em uma situação real ou imaginária e pela negociação das regras. 

 Entretanto, a brincadeira corre solta, e cada um sabe qual seu papel e de seu 

vizinho. Quando elas brincam adentram ao mundo do trabalho e vice-versa. Fica claro 

que brincar para essas crianças significa muito mais que tirar proveito dos objetos ou 

inventar. Através do ato de brincar elas podem cuidar umas das outras, por exemplo, dar 

banho, pentear os cabelos, consolar na hora do choro, como se substituísse aquela 

boneca industrializada. 

Reunidas numa roda as crianças imitam as danças e músicas dos rituais dos 

adultos. Sempre que formam um círculo começa uma contagem para saber quem será o 

“pega” ou o “cola”. Se estão na areia, brincam de fazer casinhas “rigorosamente 

limitadas” com suas próprias sandálias. Quando descem ao rio, (muitas de suas 

brincadeira são junto à natureza) para lavar louças ou roupas, aproveitam para tomar 

banho e brincar do “pega”, de disputar quem pula mais alto e de mais longe. Nessa 

brincadeira de competição as crianças se arriscam subindo em árvores muito altas que 

ficam próximas do rio.  

Enquanto os maiores realizam os mais variados mergulhos lembro-me de ter 

ouvido de um pequenino “eu só gosto de ficar no raso”. Ele tirou as roupas, pois estava 

usando short e camiseta, e as pôs em cima de galhos secos. Deu alguns mergulhos à 

beira do rio e logo saiu da água, pegou suas roupas e vestiu-se. Claro que o seu desejo 

maior era subir na árvore mais alta e dar um lindo e arriscado mergulho, mas prefere 

não se arriscar, certamente conhece suas limitações e por isso, numa atitude consciente 

escolheu não mergulhar, isso confirma que aquele que brinca evita o que não gosta ou 

que não consegue fazer. 

Observei também um grupo de meninos que cortavam galhos de mamoeira para 

confeccionar uma espécie de canudo. Com uma faca eles entram no meio das plantações 

com a intenção de elaborar um novo brinquedo. Corta aqui, corta ali, num instante fica 
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pronto um lindo canudo de cor verde. Em seguida eles pegam o maracujá fazem um 

pequeno furo e sugam o líquido utilizando o “canudo verde”.  

Enquanto isso, outro indiozinho faz uma “baladeira” (estilingue) utilizando para 

isto, o fogo. No fogo em que ia ser preparado o almoço do dia, um indiozinho com 

menos de nove anos demonstrava tanta habilidade em fazer um conserto em seu 

brinquedo. Ele esquentava o ferro e fazia os ajustes em seu estilingue, repetia esse 

processo quantas vezes fosse necessário para deixar seu instrumento no jeito certo de 

passarinhar. Percebi que às vezes eles demonstram mais interesse na produção que no 

próprio objeto. Tanto os meninos que fizeram o canudo de mamoeira quanto o que 

utilizou o fogo no concerto da baladeira, assim que terminavam seus “serviços” os 

objetos eram deixados para trás. Os meninos do “canudo verde” fizeram canudos além 

do número de crianças que os utilizariam. E o menino da “baladeira”, fez o conserto em 

seu objeto e o deixou em cima de uma mesa. 

Na aldeia, as próprias crianças confeccionam seus brinquedos. Entretanto, 

alguns são adquiridos fora de sua cultura, como bonecas e carros industrializados, mas a 

partir do momento em que esses brinquedos são dados às crianças indígenas, eles 

passam a incorporar o sentido e o significado do mundo no qual elas estão inseridas. 

As crianças Tentehar-Guajajara começam a brincar muito cedo. Até começar a 

engatinhar elas ficam numa tipóia amarrada as costas de suas mães, e ali permanecem, 

onde sua mãe for ela também vai. Nesse aconchego elas participam de tudo, danças, 

festas, trabalho. Assim, elas vão aprendendo o ritmo que lhe servirá de referência. E 

nesse conjunto de atividades elas aprendem a brincar. 

Com um ano de idade elas já brincam no chão com areia, tampinhas. Quando 

aprendem a nadar por volta dos 5 a 7 anos, elas brincam do “peixe”, brincadeira que 

consiste em mergulhar bem fundo num rio e procurar miçangas. Nessas brincadeiras as 

crianças fazem uso de outros artifícios para garantirem sua diversão, o uso do brinquedo 

é dispensável. Mesmo quando elas utilizam os brinquedos, o significado surge ao longo 

da brincadeira, o significado do brinquedo não é dado antecipadamente. 

 

Considerações Finais 

  

Através desta pesquisa percebi o quanto é diversificado o universo lúdico das 

crianças Tentehar-Guajajara, pois, o mesmo entrelaça-se com brinquedos 

industrializados, e com brinquedos e brincadeiras próprios da cultura indígena.  
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Percebi que a sociedade Tentehar-Guajajara, não priva suas crianças dos espaços 

que possibilitam a vivência do brincar. Constatei que as crianças indígenas Tentehar-

Guajajara experimentam em seu dia-a-dia a liberdade na vivência do tempo, dos 

espaços e nas relações sociais. São crianças que aprendem a brincar e quando brincam 

elas estabelecem relações afetivas com seus pares e com os adultos. Se comunicam e se 

socializam. 

É curioso, sem dúvida, constatar que as crianças têm liberdade em sua maneira 

de agir e exercem controle sobre o que pretendem realizar. As crianças Tentehar-

Guajajara, mesmo brincando não se esquecem do que precisam fazer. Não é necessário 

que seus pais fiquem por perto para que elas cumpram suas atividades. 

Encontrei alguns indicadores tanto nas falas dos adultos quanto das crianças. As 

concepções de infância para os adultos e para as crianças, não são muito parecidas. Os 

adultos acreditam que a infância é o melhor tempo de suas vidas e relembram com 

saudades desse passado. Já as crianças vivenciam suas infâncias em dois mundos um 

infantil e outro adulto. Elas fazem coisas que estão ao seu alcance e outras que vão 

muito além de seus pequenos braços. Mas, adultos e crianças possuem uma fala 

uníssona, a de que a brincadeira existe e que ela proporciona prazer. 

 O modo como as crianças brincam, trabalham e os brinquedos que 

confeccionam, adquirem ou se utilizam, reflete que o ludismo é experienciado em suas 

atividades. Seus brinquedos e suas brincadeiras aparecem como suporte de mediação e 

divulgação de tradições e inovações lúdicas. 

O caminho que percorri com as crianças Tentehar-Guajajara fez-me perceber 

que para elas os brinquedos são acompanhados de histórias e aventuras. Elas criam 

personagens para os brinquedos e às vezes para elas próprias.  

Observei alguns indiozinhos imitando os super-heróis de desenhos animados. 

Muitas vezes estes heróis acabam por substituir os heróis míticos do povo Tentehar-

Guajajara. Entretanto, acredito que isso comprova a intensidade das brincadeiras e que 

estas não estão isoladas a uma condição de pertencer somente a um contexto. Isso prova 

que a cultura indígena infantil além de possuir muitos objetos a serem consumidos nas 

diversas formas de brincar, ela também permite que as crianças re-signifiquem os 

objetos de outras culturas. 

Através das brincadeiras as crianças participam ativamente da cultura em que 

estão inseridas, interpretam seus conteúdos num movimento de construção no qual elas 
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são ao mesmo tempo emissoras e receptoras. Digo isso porque as crianças estão sempre 

elaborando novas formas de brincar, mas sem perder de vistas suas velhas brincadeiras. 

De fato, no processo de socialização das crianças Tentehar-Guajajara os 

brinquedos e as brincadeiras cumprem uma importante função na socialização e 

inserção dessas crianças no seio da comunidade. É brincando que a criança Tentehar-

Guajajara se comunica com seus pares e se socializa. 

A análise da infância das crianças Tentehar-Guajajara nos permitiu refletir sobre 

situação social da criança indígena, além de testemunhar sobre a riqueza de seu 

imaginário infantil. Acredito que muito precisamos aprender sobre a infância indígena 

Tentehar-Guajajara. Sei que ela é parte conhecida e parte misteriosa. Quem sabe um dia, 

nós descobriremos esse tesouro escondido. 
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