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“O brinquedo, mesmo quando não imita os 
instrumentos dos adultos, é confronto, e, na 

verdade, não tanto das crianças com os adultos, 
mas destes com a criança. Pois quem senão o adulto 
fornece primeiramente à criança os seus brinquedos? 
E embora reste a ela uma certa liberdade em aceitar 

ou recusar as coisas, não poucos dos mais antigos 
brinquedos terão sido de certa forma impostos à 
criança como objetos de culto, os quais só mais 

tarde, e certamente graças à força da imaginação 
infantil, transformaram-se em brinquedos”. 

 

Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação, 
Walter Benjamim 

 
 
 

 O brinquedo atribuído à criança fala muito mais a respeito do que se 
espera dela do que suas preferências. Em geral, a criança pequena recebe 
dos pais um brinquedo “adequado” ao seu gênero: bonecas para meninas e 

carrinho para meninos. Algumas escolas até proíbem o uso de miniaturas de 
armas, mas as crianças criam seus próprios brinquedos, transformando 

simbolicamente objetos como lápis e copos plásticos em armas ou panelas. 
Vygotsky (1994) afirma que, na brincadeira, “a criança vê um objeto, mas age 
de maneira diferente em relação àquilo que vê. Assim, é alcançada uma 
condição em que a criança começa a agir independentemente daquilo que vê” 
(p.127). 

A criança utiliza, na brincadeira, os objetos da maneira como 
gostariam que eles fossem e não exatamente como eles são, atribuindo-lhes 

um significado próprio que, na maioria das vezes, torna-se mais importante 
que o objeto em si (Bomtempo, 2001).  Quando a brincadeira é realizada em 
grupo e os objetos utilizados são sucatas ou elementos naturais – areia, 

folhas, pedra, água –, as crianças precisam de muito mais tempo para 
negociar o sentido que será atribuído ao objeto, principalmente quando ele 
vier a ser utilizado de maneira diferente de seu uso habitual (Mello, Fachel & 

Sperb, 1997). Essas negociações, bem como as regras do jogo, em muitos 
casos, demandam mais tempo do que a própria brincadeira. Mesmo assim, a 
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motivação para brincar é tão grande que nada disso parece importar. Além 
do mais, tudo parece fazer parte da brincadeira. 

Um simples graveto pode se transformar em um barco ou em uma 
varinha mágica. Tudo depende da imaginação da criança e daquilo que é 
significativo para ela dentro de seu ambiente cultural. Portanto, um graveto 

usado como varinha mágica está para uma criança urbana acostumada a 
ver ou ouvir contos de fada, tanto quanto um mesmo graveto usado como 

barco está para uma criança indígena que vive em plena região amazônica. 
 O exemplo mostra o que há de comum entre as duas crianças – a 
brincadeira de faz-de-conta, a capacidade cognitiva para ver além do objeto – 

e o que há de peculiar entre elas – cada criança representou aquilo que 
conhece, que observa no mundo adulto de sua cultura.  A universalidade e a 
especificidade da brincadeira foi amplamente descrita por Carvalho e Pontes 

(2003) que mostraram não só a existência de brincadeiras semelhantes em 
diferentes regiões do Brasil, como as pequenas diferenças decorrentes do 

local de origem de quem brinca.  
 O nosso trabalho faz parte de um estudo mais amplo sobre brincadeira 
das crianças indígenas Parakanã. Permaneci seis meses na aldeia 

Paranowaona, uma das seis aldeias Parakanã, observando as atividades de 
29 crianças de quatro a doze anos, 13 meninos e 17 meninas. As crianças 
indígenas Parakanã vivem em uma reserva demarcada de aproximadamente 

351.697 hectares, localizada no sudeste do Estado do Pará. Os índios 
Parakanã são assistidos pelo Programa Parakanã (PROPKN), um convênio 

entre FUNAI e Eletronorte, desde 1987. Eles vivem da caça de animais 
silvestres – como jacaré, anta, veado, tatu, mutum, queixada –, da coleta de 
frutos e sementes – castanha-do-pará, açaí, bacaba – e do cultivo de alguns 

produtos – mandioca, banana, arroz, milho, feijão. A caça é responsabilidade 
masculina, enquanto a coleta, as atividades domésticas e o cuidado dos 

filhos são atividades femininas. Essa divisão de tarefas é a mesma 
encontrada na maioria das sociedades de caçadores-coletores estudadas 
(Leakey, 1981; Shostak, 1981), bem como em outros grupos indígenas 

brasileiros como, por exemplo, os Tapirapé (Baldus, 1937) e os Guayaki 
(Clastres, 2003). A alimentação dos índios Parakanã baseia-se na farinha de 
mandioca, cujo preparo é uma atividade feminina. 

A comunicação entre eles é realizada exclusivamente através de um 
idioma próprio, denominado por eles de Parakanã, mas que, segundo a 

literatura, chama-se akwawa (Montserrat, 1994). Adultos e crianças 
convivem diariamente juntos, sem que haja restrições. Todos os moradores 
têm livre acesso a qualquer lugar da aldeia. 

Os pequenos Parakanã, desde o seu primeiro dia de vida, 
acompanham sua mãe à roça e em todos os demais afazeres domésticos até 

aproximadamente dois ou três anos de idade, quando são desmamados. A 
partir de então, começam a brincar com seus irmãos e primos mais velhos, 
ficando mais independentes de suas mães, que, em breve, já estarão 

grávidas de outro bebê e não mais poderão ocupar-se tanto do filho mais 
velho (Gosso & Otta, 2003b). 

O brincar, atividade característica da infância em todas as sociedades, 
é um dos principais meios de a criança conhecer e se apropriar do mundo 
cultural. Por sua vez, através das trocas interacionais que ocorrem durante a 
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brincadeira, o ser em desenvolvimento contribui para a inovação da sua 
cultura. O relato que se segue ilustra o poder inovador e o valor adaptativo 

da brincadeira. Certo dia, na aldeia Paranowaona, por causa de uma 
enchente no rio, apareceu um tronco que ficou boiando, preso à vegetação. 
Algumas crianças começaram a explorá-lo e passaram a usá-lo como 

prancha onde se apoiavam para executar movimentos de nadar. Depois de 
alguns dias, outras descobriram o “brinquedo”, que se tornou de tamanho 

insuficiente para abrigar todas elas e, conseqüentemente, motivo de disputa. 
Dois irmãos resolveram, então, descer o rio num barco com um facão, 
retornando, após, com outro tronco que passou a servir de brinquedo para 

um número maior de companheiros. A seguir, descrevem-se dois exemplos 
de brincadeiras com o uso do referido tronco. 
 

Suruapa (um menino de quatro anos) fica de bruços sobre 
o tronco e bate os membros, dentro do rio. Cai na água, 

sobe no tronco novamente e solta. Sobe novamente nele. 
Nada, usando o tronco como prancha. Leva-o para a 
margem. Carrega-o nos braços. Ri, derruba o tronco no 

chão, tenta erguê-lo novamente. Pede ajuda para Tapiawa 
(seu companheiro de quatro anos). Tapiawa diz “vamos” e 
os dois sobem o barranco, puxam o tronco, descem e 

empurram-no barranco acima. 
 

Araxoma (menino de 9 anos) debruça-se sobre um tronco e 
nada (...). Vocaliza “brr” e manobra o tronco para a beira do 
rio. Fica flutuando sobre o tronco e atravessa o rio 

acompanhando um adulto que vai de canoa.  
 

No primeiro exemplo o objeto é utilizado de forma simples, sem 
nenhum sinal aparente de simbolização. O tronco poderia até estar sendo 
utilizado para representar outro objeto, mas, como não foi explicitado pelo 

menino, não poderíamos inferir uma representação simbólica. Já no 
segundo exemplo, o menino indica a quem o observa, através da sua 
vocalização “brrr”, que o tronco passou a ser tratado como transporte 

motorizado (outros exemplos podem ser encontrados em Gosso & Otta, 
2003a). Neste caso, o tronco foi transformado em um barco motorizado, 

comumente utilizado pela comunidade como meio de transporte na época 
das chuvas. Os índios Parakanã possuem canoas, mas as viagens de barco a 
motor são realizadas para percorrer longas distâncias, em geral, de uma 

aldeia a outra. Sinalizam, portanto, visitas de parentes, novidades e, 
algumas vezes, presentes.  

Os adultos não costumam supervisionar as atividades das crianças 
que ficam andando livremente pela aldeia, com todas as ferramentas dos 
mais velhos, tais como facões e machados, a seu alcance. Portanto, desde 

muito cedo, as crianças Parakanã estão em contato com a vida dos adultos, 
observando as atividades típicas dos homens e das mulheres de sua cultura. 
Transformam as ferramentas em seus brinquedos, imitam os adultos, como 

uma forma de “treino” para adquirir habilidades que lhes serão importantes 
no futuro. 
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Arara’ywa (menino de oito anos) atira sua flecha e vai 

buscá-la. Pega-a e atira-a em direção ao ponto inicial. 
Corre em direção ao local onde ela caiu. Procura a flecha. 
Ri quando a encontra (...).  

 
 Embora a caça com arco e flecha já não seja tão comum entre os 

índios Parakanã, pois atualmente eles estão utilizando armas de fogo, os 
mais velhos ainda possuem uma boa pontaria e os adultos ou irmãos 
maiores costumam confeccionar arcos e flechas em tamanhos pequenos 

para as crianças brincarem. E os meninos começam a reproduzir a atividade 
dos adultos desde cedo, criando diferentes modalidades e níveis de 
complexidade variados a serem superados.  

 
Kyryry’ia (meninos de oito anos) atira a sua flecha e sorri. 

Pega sua flecha, mira uma batata, a uma distância de um 
palmo da flecha. Atira e acerta. Pega a flecha, mira 
novamente dando maior distância e erra duas vezes. 

Aproxima-se mais uma vez, atira e acerta. Pega a flecha 
com a batata espetada e caminha em direção a sua casa. 

 

Se, no exemplo de Arara’ywa, havia ausência de um alvo específico, no 
segundo exemplo, o alvo existe e o menino tenta acertá-lo a pequena 

distância, diminuindo suas chances de erro. Ele mesmo torna a tarefa mais 
difícil, ao afastar-se do alvo, mesmo que por poucos centímetros. Quando, 
porém, comete o erro resolve retroceder a um nível em que a probabilidade 

de acerto seja maior. Assim, ele vai treinando em ambiente seguro e pode, 
gradativamente, descobrir seus limites com a possibilidade de superá-los.  

No seguinte exemplo, um menino um pouco maior tenta capturar uma 
lagartixa em ambiente aberto. 

 

Waripa (menino de 10 anos) aproxima-se do mato e mira uma 
lagartixa com sua flecha. Caminha dentro do mato mirando; atira, 
mas não acerta (...).  

 
Neste caso, a tarefa se mostra muito mais complexa, considerando o 

fato de o alvo ser móvel e muito ágil. Neste episódio, Waripa não conseguiu 
capturar a lagartixa. No entanto, seu companheiro mais velho de 15 anos, já 
capaz de acompanhar as caçadas dos homens com sua própria arma, foi 

capaz de capturar um rato utilizando arco e flecha de seu irmão mais novo. 
O rato silvestre estava no telhado, destruindo a palha que cobria sua casa de 

madeira. A perseguição ao rato foi motivo de muita curiosidade das crianças 
que acompanharam o jovem até ver o animal morto no chão com a flecha 
espetada no corpo. 

Além da caça, a pesca também era representada pelos meninos que 
usavam uma rede de pesca real para brincar, como mostra o episódio 
seguinte. 
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(...) Araxoma (menino de nove anos) sai da canoa com a rede na 
mão e a joga no chão como se estivesse tentando pegar peixe. 

Puxa a rede para si, como se estivesse recolhendo os peixes. 
 
Enquanto os meninos brincam com redes, com pequenos arcos e 

flechas e com troncos que imaginam serem barcos, as meninas utilizam 
outros objetos, criando cenas próprias nas quais realizam atividades típicas 

de uma mulher Parakanã.  
 

Mytara’ia (menina de oito anos) soca um pilão vazio como se 

estivesse socando a mandioca para fazer farinha (...). Peneira um 
resto de massa de mandioca deixado pelas mulheres (...). Soca 
novamente o pilão vazio. Usa a peneira e canta. 

 
Fazer farinha é uma atividade diária na vida das mulheres da aldeia, 

que envolve um longo e trabalhoso processo: colher a mandioca, deixá-la de 
molho, descascá-la, socá-la no pilão, espremê-la no tipiti, buscar lenha, 
acender o fogo e torrá-la. Cada mulher é responsável pela farinha consumida 

pela família. 
Um outro episódio mostra a reprodução de uma atividade tipicamente 

feminina, por uma criança de seis anos. A menina utiliza um limão como se 

ele fosse um sabão para lavar roupas e também para lavar o seu cabelo. 
 

Irane (menina de seis anos) conversa com as demais crianças, 
enquanto está sentada, e esfrega um limão pequeno em uma 
blusa, como se estivesse lavando-a. Continua falando e esfrega o 

limão no cabelo (...). Pega o short de um menino de quatro anos e 
esfrega limão nele. 

 
Este episódio aconteceu longe do rio, próximo a um limoeiro, onde 

havia apenas um grupo de meninas brincando de lavar roupa. Os índios 

costumam utilizar o sabão em barra para lavar roupas e, durante o banho 
no rio, este mesmo sabão passa a ser usado para lavar o corpo e o cabelo 
também. 

 Além dessas, outras brincadeiras simbólicas também foram 
observadas entre as meninas: fazer cestos com folhas de palmeiras e pintar o 

corpo com tinta natural de urucum (Bixa orellana). Aqui, frutos e folhas 
transformaram-se em atraentes brinquedos cheios de significado para a 
cultura indígena Parakanã. Não há uma mulher que não saiba fazer um 

cesto de palha, principalmente porque este cesto é utilizado como uma 
espécie de mochila, presa à testa, onde todo e qualquer objeto pode ser 

transportado, desde lenha até utensílios domésticos. A pintura corporal é 
feita somente pelas mulheres em ocasiões especiais. Seria comparável a um 
traje de gala em dias de festa. Homens, mulheres e crianças são pintados 

para participar das festividades. 
Através desses exemplos observamos que as crianças indígenas, assim 

como crianças urbanas, utilizam objetos que estão à sua disposição para 
imitar as atividades dos adultos de sua comunidade. Crianças urbanas de 
sociedades modernas com um razoável poder aquisitivo possuem uma 
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grande variedade de brinquedos manufaturados, miniaturas de objetos reais, 
que motivam muito mais o seu uso nas brincadeiras simbólicas, mas,  

mesmo estas crianças, usam objetos simples como um caixote para 
transformá-lo em um carro, por exemplo.  

Morais e Carvalho (1994), realizando um estudo sobre o faz-de-conta 

de crianças urbanas de quatro anos, observaram que os temas mais 
freqüentes eram distantes da vida cotidiana delas, pois havia muita 

influência da mídia nos conteúdos das brincadeiras. Neste caso, os temas de 
guerras espaciais, por exemplo, poderiam estimular a transformação de 
objetos simples em armas poderosas.  

A capacidade de transformar objetos em outros pode ser observada em 
crianças de classes menos favorecidas com menor variedade e quantidade de 
brinquedos a sua disposição (Gosso, Morais & Otta, no prelo), tanto quanto 

em crianças indígenas Xocó (Bichara, 2002), cujo acesso a brinquedos é 
muito mais limitado.  

Brincar é igualmente importante quanto qualquer outra atividade 
humana e representa um sinal de saúde. Brown (1998), médico psiquiatra, 
relaciona a brincadeira saudável e diversificada na infância a um amplo 

leque de repertórios comportamentais adequados que permitem ao indivíduo 
o manejo do estresse e de situações desagradáveis.  

Além disso, a brincadeira também é referida como um treino de 

habilidades físicas, sociais e cognitivas. A brincadeira turbulenta, por 
exemplo, pode ter sido selecionada para que jovens pudessem praticar 

habilidades de caça ou luta em ambiente seguro (Smith, 1982).  
Waripa, o menino de 10 anos, que persegue uma lagartixa nas 

proximidades da aldeia é um bom exemplo do treino de habilidades de caça. 

Os perigos que uma floresta tropical oferecem a uma criança de 10 anos não 
a torna um local seguro para experimentar sua flecha de brinquedo. 

Contrariamente, a área próxima à aldeia, onde Waripa estava, não oferece 
nenhum perigo e, caso necessário,  qualquer pessoa poderia socorrê-lo. 

Nas sociedades mais simples, onde as crianças encontram-se em 

contato mais próximo com as atividades dos adultos, a brincadeira 
transforma-se em uma escola onde a criança, através do brinquedo – muitas 
vezes sucata ou utensílio –, treina suas habilidades para seu uso posterior.  

Nessas sociedades, as brincadeiras de meninos e meninas tornam-se 
gradualmente atividades tipicamente masculinas e femininas, 

respectivamente (Baldus, 1937; Leakock, 1978). Meninos Tapirapés brincam 
com miniaturas de arcos, enquanto as meninas brincam com cestos 
imitando suas mães (Baldus, 1937). O espaço de homens e mulheres nas 

sociedades indígenas é muito bem delimitado.  
Nas sociedades tribais, as brincadeiras com o uso de objetos e de faz-

de-conta são baseadas nas atividades de subsistência. Em geral, meninas 
brincam de cuidar e de cozinhar, enquanto brincar de brigar e caçar é mais 
freqüente entre os meninos. Tais brincadeiras são realizadas com materiais 

facilmente encontrados, imitando os papéis dos adultos da tribo (Smith, no 
prelo). 

Ter a possibilidade de observar o trabalho dos adultos e imitá-los nas 

brincadeiras permite que a transição entre brincadeira e trabalho ocorra 
naturalmente. Nesse sentido, crianças que têm contato com as atividades 
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reais dos adultos de sua cultura talvez tenham uma transição mais 
tranqüila entre brincadeira e trabalho, por estarem mais aptas ao exercício 

da tarefa, do que as crianças urbanas atuais. No entanto, não temos dados 
que comprovem tal afirmativa: trata-se apenas de uma hipótese que 
precisaria de estudos comparativos para ser confirmada. 

Nunes (2002) também compara o relativo isolamento das crianças de 
nossas sociedades em relação ao mundo adulto, e ressalta a liberdade na 

vivência do tempo e do espaço de crianças indígenas. Nunes acredita que as 
comunidades indígenas estão propiciando melhor compreensão do social, 
enquanto, contrariamente, as sociedades ocidentais estão dificultando a 

integração infantil no mundo adulto. Entretanto, há uma falta de informação 
com relação ao real isolamento das crianças de sociedades urbanas. Talvez 
elas estejam conseguindo construir um tipo de relação que ainda não nos foi 

possível observar. O fato é que o abismo entre adultos e crianças parece 
muito maior nas sociedades ocidentalizadas do que nas sociedades 

indígenas, mas cada cultura continuará oferecendo aquilo que acha mais 
adequado às crianças de seu grupo, na tentativa de perpetuar os ideais de 
sua comunidade.   

É necessário investir cada vez mais em pesquisas transculturais para 
que se possa comparar o modo de brincar de diferentes povos e, assim, 
identificar semelhanças que possam indicar a natureza biológica desse 

comportamento, ao mesmo tempo, destacar os aspectos peculiares de cada 
cultura. Como afirmam Bussab e Ribeiro (1998), não se pode separar a 

natureza da cultura, pois o “homem é naturalmente cultural”: o ser biológico 
cria a cultura que o molda. Assim, descobrir qual a parte que nos aproxima 
e qual a que nos distancia de outros povos é uma forma de compreender 

melhor o que nos faz ser verdadeiramente humano.  
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Resumo 
O presente trabalho apresenta, através de exemplos, alguns objetos utilizados de 
maneira lúdica pelas crianças indígenas Parakanã. Esses índios vivem no sudeste 
do Estado do Pará, em área delimitada sem acesso à mídia, mantendo muitas de 
suas características originais. As ferramentas dos adultos podem ser utilizadas 
livremente pelas crianças. A maioria das brincadeiras imita as atividades dos 
adultos. Meninas brincam de fazer farinha usando o pilão da mãe, enquanto 

meninos brincam de arco e flecha. Entre os Parakanã, diferentemente da nossa 
sociedade, parece haver uma transição gradual entre a brincadeira e o trabalho 

adulto. 
 

Palavras-chave 
brincadeira infantil, brinquedos, diferença de gênero, índios Parakanã. 

 
 

TOYS OF THE PARAKANÃ INDIANS 
 

Abstract 
This research presents by means of examples, some objects used in a ludic fashion 

by the indigenous Parakanã children. These people live in the south east of the 
State of Pará, Brazil, in a delimitated area, with no access to the media, and 
therefore, maintaining many of their original characteristics and costumes. 

Children can freely use adult’s tools. The majority of their games imitate the adult’s 
activities. Little girls play to make flour using their mother’s pestle, while little boys 
play with bows and arrows. In contrast with our society, among the Parakanã there 

seems to be a gradual transition from child’s game to adult work. 
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