
 

    



 

 

ESTA DISSERTAÇÃO É DEDICADA ÀS MENINAS E MENINOS KAIMBÉ, 

ÀS PROFESSORAS E PROFESSORES, LIDERANÇAS, MESTRAS E 

MESTRES, MÃES, PAIS, AVÓS, AVÔS, AOS JOVENS, À TODO O POVO 

INDÍGENA KAIMBÉ QUE CONCORDOU E CONTRIBUIU COM O 

DESENVOLVIMENTO DESTA PESQUISA. 

SUA ESCRITA SOMENTE SE TORNOU POSSÍVEL A PARTIR DA 

INTERLOCUÇÃO COLABORATIVA COM A COMUNIDADE KAIMBÉ, COM 

O OBSERVATÓRIO DA EEI YBY YARA (CÉSAR/PÓSAFRO), OS GRUPOS 

CISAIS – CULTURAS & INTERCULTURALIDADES (CÔRTES/IHAC), E 

BRINCADEIRAS & CONTEXTOS CULTURAIS (BICHARA/POSPSI). 

EXPERIÊNCIA TECIDA NO IR E VIR ENTRE A ÁREA INDÍGENA 

MASSACARÁ (DECRETO N° 395/91) E O PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA – UFBA (POSPSI/UFBA). 

NESTE MOMENTO, SÃO APRESENTADOS OS RESULTADOS DESSE 

ESTUDO DE MESTRADO SOBRE O BRINCAR INFANTIL NA ALDEIA 

KAIMBÉ MASSACARÁ (ENTRE 2010 E 2012). DESCRIÇÕES QUE 

INFORMAM SOBRE OS JOGOS, AS BRINCADEIRAS, BRINQUEDOS E 

LUGARES DE BRINCAR, SOBRE O USO DOS ESPAÇOS COLETIVOS, A 

PRESENÇA E PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS NAS TRADIÇÕES E 

INICIATIVAS LOCAIS NESTE TERRITÓRIO INDÍGENA. 

SÃO REGISTROS NARRATIVOS E TEXTUAIS DESSE PRECIOSO 

PATRIMONIO CULTURAL DE SUAS CRIANÇAS INDÍGENAS, 

FRAGMENTOS DE SUAS EXPRESSÕES LÚDICAS, LIVRES, CRIATIVAS, 

TRANSFORMADORAS. EXPRESSÕES INFANTIS QUE PRECISAM SER 

RECONHECIDAS, PROTEGIDAS E VALORIZADAS. 

CONSOANTE COM ESTE PROPÓSITO DISPONIBILIZA-SE EM CD O 

CONJUNTO COMPLETO DE DADOS PRODUZIDOS NESTA PESQUISA: A 

DISSERTAÇÃO; UM ARTIGO; OS REGISTROS CURSIVOS DAS OBSERVAÇÕES 

NATURALÍSTICAS; E OS REGISTROS EM VÍDEO, FOTOGRAFIA E DESENHO.  

O OBJETIVO MAIOR DESTE TRABALHO ME ACOMPANHA E 

ENCORAJA A SEGUIR COM VOCÊS NESSA LUTA, COM O INTUITO DE 

SOMAR FORÇAS NA PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE E BEM COMUM. 
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Resumo 

 

Como as crianças Kaimbé lidam com seu contexto de desenvolvimento compartilhando criativamente 

culturas ao brincar nas áreas abertas e coletivas do seu Território Indígena (Deceto Nº 395/91) situado 

na região semiárida da Bahia, nordeste do Brasil? Quais suas brincadeiras, brinquedos e lugares de 

brincar? Como utilizam tais objetos/materiais e espaços disponíveis? Como se apropriam e transformam, 

mediante seus discursos e práticas nos grupos de pares, os conteúdos internos e externos à aldeia? 

Partindo destas questões e conduzida pela vereda qualitativa no campo da Psicologia do 

Desenvolvimento em diálogo com a Sociologia da Infância e a produção antropológica, esta 

investigação apresenta e discute um conjunto de registros cursivos e imagéticos (fotografias e desenhos) 

que caracterizam as brincadeiras das crianças Kaimbé em sua área indígena. Assim, entre 2011 e 2012, 

procederam-se 38 sessões de observação naturalística em diferentes pontos da aldeia Massacará, 

totalizando 458 minutos de duração. A partir dos registros escritos dessas sessões foram identificados 

52 episódios, cuja análise informa sobre as atividades lúdicas destas crianças, principalmente nos grupos 

mistos (32), mas também masculinos (19), sendo registrado um único grupo exclusivamente feminino. 

Quanto aos tipos de brincadeiras, houve maior predominância dos Jogos de Regra Sem Bola (19), Faz 

de Conta (11) e Construção (9), seguido por Jogos de Regra Com Bola (5) e Contingência Social (4). 

Como informações complementares, foram incluídos os registros produzidos no âmbito de projetos mais 

amplos em curso neste TI, nos quais a autora participa como pesquisadora associada: o Grupo CISAIS 

– Culturas e Interculturalidades, e o Observatório da Educação Escolar Indígena Yby Yara – Núcleo 

Local do Território Etnoeducacional Nordeste I. Duas professoras Kaimbé acompanharam a realização 

do presente estudo e tornaram-se colaboradoras locais. Como resultados, esta dissertação aborda a 

presença ativa das crianças Kaimbé nos grupos de pares e, também, nos contextos comunitários, a 

exemplo das tradições e iniciativas do seu Povo. Em seus momentos de interações livres (não 

orientadas), estes infantes transitam com autonomia e flexibilidade entre diversas culturas, infantis e 

adultas, de gênero, étnicas, locais, regionais, nacional e global, reinvestindo-as de significados novos, 

acessando de forma inovadora o mundo que as cerca, um ambiente físico e simbólico, social, político. 

 

 

Palavras Chave: Crianças Indígenas; Brincadeiras; Psicologia do Desenvolvimento. 
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Abstract 

 

How Kaimbé children deal with their development context sharing creatively cultures by play in open 

and collective areas of their Indigenous Territory (Deceto Nº 395/91), located in the semiarid region of 

Bahia, northeastern Brazil? Which games, toys and places to play they access? How do they use such 

objects / materials and spaces available? How they participate and transform, by their discourses and 

practices in peer groups, internal and external contents of their village? Starting from these questions 

and conducted by a qualitative path in the field of Developmental Psychology in dialogue with the 

Sociology and anthropological production, this research presents a set of cursive and pictorial records 

(photographs and drawings) that informs about this Kaimbé plays. Between 2011 and 2012, proceeded 

up 38 sessions of naturalistic observation, totaling 458 minutes. From the written records of these 

material were identified 52 episodes of play, whose analysis reports on the playful activities of these 

children, especially in mixed groups (32), but also male (19), and recorded a single exclusively female 

group. As for the types of play, there was a predominance of Rule Games Without Ball (19) Pretend Play 

(11) and Construction (9), followed by Rule Games With Ball (5) and Social Contingency (4). As 

additional information, were included the data produced within broader projects underway in this 

Indigenous Territory (TI), in which the author participates as associated researcher: the group CISAIS – 

Culturas e Interculturalidades, e o Observatório da Educação Escolar Indígena Yby Yara – Núcleo Local 

do Território Etnoeducacional Nordeste I. Two Kaimbé teachers were involved with these experiences 

and became local collaborators at this study. As a result, this dissertation presents and discusses the 

active presence of Kaimbé children in their peer groups, and also in community settings, such as 

celebrations and local initiatives. In their moments of free (nom orientated) interactions, these infants 

transits with autonomy and flexibility around different cultures: generation, gender, ethnic, local, 

regional, national and global, reinvesting them with new meanings, accessing by innovative way the 

world around, a physical, symbolic, social and political environment. 

 

 

Keywords: Indigenous Children; Play; Developmental Psychology. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 A escrita que aqui se inicia tece em dissertação compreensões em desenvolvimento, 

observações transcritas em registros cursivos e imagéticos produzidos ao longo de uma pesquisa 

de mestrado realizada entre 2010 e 2012, através do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

da Universidade Federal da Bahia (POSPSI/UFBA). Um trabalho junto ao Povo Kaimbé em 

seu Território Indígena (Decreto nº. 395/91), localizado na região semiárida da Bahia, nordeste 

do Brasil (Vide Anexo II - Mapa). Uma investigação realizada com auxílio (bolsa de estudos) 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que somente se 

tornou possível a partir dos diálogos colaborativos em estudos e ações etnossocioambientais 

compartilhados nas equipes interinstitucionais, interdisciplinares e interculturais, fomentados 

por experiências anteriores e em curso, quando diversos foram os encontros e as vozes que 

ecoaram, tornando inspiradores os caminhos que aqui nos trazem e que daqui nos levam. 

 Percursos multirreferenciais (Ardoino, 1991), inicialmente em um estudo participativo 

diagnóstico/prognóstico sobre a água e seus múltiplos aspectos (Côrtes & Tarqui/EMBRAPA, 

2004-2008), continuando com uma pesquisa ação formativa em mapeamento cultural e 

sustentabilidade ecossociocultural (Côrtes/FAPESB, 2009-2010). Com o Projeto Brincadeiras 

de Faz de Conta: estrutura, regra e processos de reprodução interpretativa na Bahia 

(Bichara/POSPSI/UFBA, 2010-2013), os Grupos Brincadeiras & Contextos Culturais 

(Bichara/POSPSI/UFBA), e Biologia, Ambiente & Cultura (Lordelo/POSPSI/UFBA). Desde 

então, e ainda hoje, em rede com os Projetos CISAIS – Culturas e Interculturalidades: saberes, 

praticas, políticas e iniciativas culturais (Côrtes/IHAC/UFBA), e o Observatório da Educação 

Escolar Indígena Yby Yara – Núcleo Local do Território Etnoeducacional Nordeste I 

(César/PÓSAFRO/UFBA/CAPES/INEP/SECADI). 

 Nesta trajetória foram muitas e especiais as idas e vindas ao Território, participando 

como pesquisadora associada nas diversas atividades envolvendo a comunidade, as lideranças, 

mestras/es, professoras/es e estudantes de diferentes idades. Em todos as ocasiões haviam 

crianças Kaimbé por perto. Elas observavam, perguntavam, informavam, ou estavam 

simplesmente ali, intensamente presentes, a brincar com seus pares. Nos terreiros (quintais), 

nas escolas, nas áreas abertas e coletivas, nas festas e iniciativas locais, passavam correndo, 

rindo, compartilhando saberes, exercitando fazeres, juntas. Acompanhando a Zabumba, o Toré, 

o Boi do Araçá. Por vezes, engajadas nas ações do grupo, tocando, dançando e cantando ao som 

dos passos firmes e ritmados com os maracás: “esta é a minha aldeia, este é o meu lugar, esta é 
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a minha aldeia Kaimbé Massacará” 1. 

 Seguiam a “rodar” pião, a guiar pneus e circular as casas com seus “carrinhos de mão” 

feitos por elas mesmas utilizando sucatas. A construir pipas com sacos plásticos e taliscas de 

pindoba, e a soltá-las, equilibrando-se no alto da Pedra do Consolo, local mítico e lúdico da 

aldeia. Estavam a riscar-se com tinturas de jenipapo, urucum, hidrocor. E com gravetos, 

sementes e pedras traçavam “estradas”, deslocamentos reais e imaginários desenhados no chão 

das ruas deste TI. Caminhos que levavam a diferentes lugares e situavam estes seres brincantes 

em um espaço e tempo específico, seu contexto de desenvolvimento. Onde e quando tornam-se 

autores personagens dos enredos que criam, reinscrevendo-se em suas próprias histórias, com 

seus corpos em movimento a interagir com o mundo e os diversos outros em um processo 

intersubjetivo que marca na pele, na terra, no ar e na vida, sentidos interpretados da realidade 

experienciada. Cenas de um brincar espontâneo, livre, expressão de uma cultura infantil 

Kaimbé que emerge como ritual diário em cada ponto desta área indígena. 

 Este brincar constitui tema nuclear nesta pesquisa e as crianças Kaimbé seus principais 

a(u)tores. À pesquisadora coube também traçar alguns riscos, intercessões reflexivas entre 

observações naturalísticas e proposições teóricas oriundas da Psicologia do Desenvolvimento, 

em diálogo com a Sociologia da Infância e a produção antropológica, mais precisamente em 

Antropologia da Criança e Etnologia Indígena Brasileira. Campos nos quais, de certo, muitos 

caminhos já foram trilhados investigando a brincadeira e sua importância nos processos 

desenvolvimentais e socioculturais. Investidas a revisitar, ampliar e aprofundar, entre outras, 

que demandam ser acessadas considerando a pertinência de estudos comprometidos com a 

realidade brasileira, com o reconhecimento e valorização da diversidade étnica, com a proteção 

da infância e superação das desigualdades que tanto ameaçam a vida e sua sustentabilidade.  

Desafios que mobilizam pesquisadores, profissionais e cidadãos na interlocução entre 

ciências e humanidades, justiça social e produção de conhecimento, reflexividade e técnica. E 

que, assim, conduz a novos direcionamentos, ciente das questões éticas que um exercício 

acadêmico responsável suscita, diante das incompletudes e complementaridades dos saberes 

fazeres (Souza Santos, 2009). Então, ajusta-se o olhar para um entendimento, também múltiplo, 

das expressões infantis nas Terras de Massacará, como brincam as crianças Kaimbé? 

                                                 
1. A Zabumba, o Toré e o Boi do Araçá são expressões culturais Kaimbé praticadas em diversos momentos da 

comunidade, são importantes elementos de afirmação e valorização da identidade étnica específica deste povo, 

como veremos adiante (ver itens 4.1; 4.2; 9.1 e 9.2). O trecho citado corresponde a um canto presente no repertório 

Kaimbé, entoado principalmente quando dançam o Toré. Maracá é um instrumento encontrado nas mais diversas 

sociedades indígenas, com formato e função também variáveis, em geral produzidos com cabaça, madeira, cipó e 

pinturas ou outros grifos estéticos. Instrumento musical e ritualístico, símbolo das dimensões sociais e 

cosmológicas destes grupos (ver Vidal e Lopes da Silva, 1995). 
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 Brincam “de ser criança”, semelhante à menina Xavante como nos contou Ângela Nunes 

(2003) relatando a interpretação de um integrante adulto deste povo sobre uma cena observada 

na aldeia Namunkurá, no Mato Grosso, quando uma menina de cinco ou seis anos interagia 

com um irmão ainda de colo e um cãozinho, em um cenário elaborado por ela junto à sua casa2. 

Em sua resposta simples ele nos revela com sutileza a vida por traz da palavra. Ele nos conta 

de um brincar que representa a infância e, por isso mesmo, que passa necessariamente pelo 

entendimento desta infância para o grupo social que a criança faz parte.  Um brincar presente, 

ainda que exercido, percebido e valorizado de distintas maneiras. Uma forma particular de 

expressão criativa, vivenciada com intensidade e complexa por definição. Talvez, por se tratar 

de um processo que integra a dialética natureza/cultura, fenômeno que transcende limites 

restritivos de concepções generalizantes e totalitárias. 

 Eis o desenvolvimento humano, essa interdependência contínua e dinâmica entre 

organismos e ambientes, agenciamentos que não mais podem ser negados. Ainda que para 

assumi-los em sua magnitude existencial e epistêmica, seja necessário antes rever premissas, 

subverter lógicas, transgredir paradigmas, reelaborar interpretações. Não apenas mirar pelo 

caleidoscópio, mas girá-lo, ousando ver por perspectivas Outras. Reinventá-los, como o fazem 

as crianças, ao exercer sua licença lúdica, sensível, libertária, transformadora. 

 É, portanto, como brincante que se transita por entre o que há de incerto ao desenhar os 

caminhos desta pesquisa. Como um brincante cujo ‘ofício’ brincadeira realiza com grande 

seriedade e imenso prazer. Incerto por transpor a certeza e integrar um devir (Deleuze e Guattari, 

1997), por exercitar um olhar que busca desacostumar-se (Stock, 2010), um olhar 

redirecionado, emancipado das visões de mundo rígidas, inclusive aquelas provenientes dos 

campos acadêmicos (Munduruku, 2008). Um predispor-se, com sensibilidade e compromisso. 

E como quem brinca junto, entre pares, ao encontrar diferentes maneiras de viver e conceber, 

experimentar a insurgência dos novos caminhos (ar)riscar. E por eles seguir. 

                                                 
2
. As palavras que dão título a tese de Ângela Nunes (2003, p.09-10), Brincando de Ser Criança, conforme ela 

relata, foram proferidas por um homem Xavante na aldeia Namunkurá após observarem uma menina pequena que 

parecia não perceber a presença deles, mesmo estando a poucos metros de distância. “Junto à parede da sua casa, 

com uma vassoura, uma lata, uma esteira, umas pedras e um pedaço de uma caixa de cartão, ela tinha criado e 

delimitado um pequeno espaço para o qual trouxe um cãozinho, seus chinelos, um pano velho e esburacado, e mais 

uns bocados de cartões para cobrir o chão. Em seguida trouxe um irmãozinho, ainda em idade de colo”. “Sentou-

o no chão forrado e agachou-se junto a ele […]. Ali ficou algum tempo, saiu e entrou de novo, lutando para que o 

cãozinho não a seguisse, pegou o bebé ao colo […] voltou a pô-lo no chão […], ajeitou suas 'paredes', […] alguns 

coquinhos […] e falava, falava, falava, não sabemos se com o irmão ou o cãozinho, se com algum personagem 

invisível ao nossos olhos, ou se consigo mesma”, […] “após longos minutos a cena se interrompeu – o bebé chorou, 

o cãozinho conseguiu, entretanto, escapar e ela acabou por pegar no bebé e levá-lo para dentro da casa.” A cena 

havia silenciado a Nunes e seu interlocutor, até que ela pergunta-lhe “se ele sabia o que a menina estava a fazer. 

Ele respondeu, sem precisar de muito tempo para pensar: 'ela estava assim, brincando de ser criança'. E levantou-

se dizendo <töibö>”, palavra Xavante utilizada geralmente quando se quer pôr termo a uma conversa ou atividade.  
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 Este posicionamento conduziu a investigação pela vereda metodológica qualitativa, 

delineando-a como um estudo exploratório descritivo. Como objetivo, buscou caracterizar as 

brincadeiras, brinquedos e lugares relacionados a esta atividade em Massacará, aldeia central 

deste Território que hoje se encontra em uma fase de intensa revitalização sociocultural 

compreendida em um contexto particular de emergência étnica no nordeste do país. Os Kaimbé, 

como os outros povos da região, possuem uma longa história de contato, uma memória de 

recentes lutas e reconquistas, e uma experiência contemporânea de afirmação de suas 

identidades indígenas, de organização comunitária e iniciativas locais.  

 Um processo no qual as crianças estão imersas e são interlocutoras privilegiadas. Mas, 

para sabê-las, é preciso escutá-las quando falam por si, em seus próprios termos, ritmos, 

timbres. E para isso seguiu-se ao encontro dos meninos e meninas Kaimbé em seus momentos 

de interações livres, quando transitam com autonomia e criatividade entre diversas culturas (de 

geração, gênero, regionais, nacionais, global, étnicas). Quando acessam de forma inovadora o 

mundo que as cerca, um contexto físico e simbólico, histórico, cotidiano, social e político. 

 Como parte desta pesquisa foram realizadas sete viagens a campo. Nos meses de maio, 

outubro e novembro de 2011 e junho de 2012, procedeu-se um total de 38 sessões de observação 

naturalística com duração entre 05 e 30 minutos cada, perfazendo 458 minutos ao todo. A partir 

da escrita cursiva destas observações foram identificados 52 episódios de brincadeira, assim 

definidos e classificados de acordo categorias indicadas na literatura disponível, em consenso 

com duas pesquisadoras especialistas na área. Como informações complementares foram 

incluídos os dados produzidos no âmbito do Núcleo Kaimbé do Observatório Yby Yara e do 

Grupo CISAIS, entre estas as oficinas de desenho, entrevistas temáticas e percursos guiados 

pelas crianças. Duas professoras Kaimbé, também colaboradoras nestes Projetos mais amplos, 

acompanharam a realização do presente estudo e foram de suma importância nos 

esclarecimentos e encaminhamentos locais. 

 Como resultados, foram produzidos dados em múltiplas linguagens (textuais, gráficos, 

fotográficos e audiovisuais), sobre o brincar, seus objetos, locais, formas de uso e interações. 

Trata-se de uma pequena amostra deste rico universo lúdico infantil, patrimônio (in)tangível da 

humanidade (Castro/UNESCO, 2008). Cultura material e simbólica compartilhada pelas 

crianças indígenas Kaimbé, que me aceitaram estar entre elas e concordaram, assim como suas 

mães, pais, professores/as e lideranças, com a realização desta pesquisa (Anexo III). 

 Estes registros, abordados como possíveis indícios de reprodução interpretativa, como 

processos criativos de assimilação e ressignificação do mundo, conforme proposto por William 

Corsaro (2003), informam sobre a presença ativa destes seres sociais nos grupos de pares que 



14 

 

  

integram e, também, nas sociedades em que (com)vivem. Entendimento que nos leva a conceber 

as brincadeiras como formas particulares de ação e compreensão, que refletem e recriam a 

organização social dos grupos, sua história e seu presente. Que nos leva a pensar a ludicidade 

como uma sensível forma de expressão criativa, motriz da diversidade cultural dos povos. 

Reflexão que nos conduz a uma Psicologia atenta aos distintos contextos, à responsabilidade 

das Ciências Humanas de atuar em respeito às diferentes maneiras de viver, conceber e agir. 

Para assim, quem sabe, aproximar-se de um mundo que é real, que é único e múltiplo. 

 É neste sentido que se propõe contribuir com o entendimento sobre como os infantes 

lidam com seu contexto de desenvolvimento compartilhando criativamente culturas através do 

brincar livre, entre pares nas áreas abertas e coletivas da aldeia, nas ruas e nos momentos de 

celebração das tradições e iniciativas locais. Mas antes, que este seja um documento ético-

político de reconhecimento deste grupo indígena a partir das expressões lúdicas de suas 

crianças. E que estes registros se trancem, como palhas de pindoba em cocar, às lutas, às danças, 

à valorização e fortalecimento do povo Kaimbé. 

 
Ilustração 1: Sequência de fotografias da dança Kaimbé Boi do Araçá, durante a Feira Cultural em Massacará 
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1. COMEÇANDO A BRINCADEIRA 

  

Em todas as sociedades conhecidas as crianças brincam, e assim o fazem há muito 

tempo. Relatos sobre brincadeiras datam da antiguidade e registros arqueológicos remetem à 

ancestralidade deste fenômeno que é notadamente uma atividade universal, encontrada nas mais 

diversas épocas e pontos do planeta, apresentando especificidades associadas aos respectivos 

contextos. Apesar de ainda hoje não ser possível precisar quando e como surgiram, sabe-se que 

sua presença é um constante na história da humanidade, e que suas origens remontam à era 

neolítica, período de grandes transformações no modo de vida do homo sapiens3. 

 Entre os indícios destas raízes tão antigas do brincar constam estatuetas cultivadas em 

argila na África e Ásia, possivelmente relacionadas às ritualísticas. Como a Vênus de 

Willendorf, datada de aproximadamente 20.000 anos Antes de Cristo, atualmente no Museu 

Natural de História em Viena, Áustria; os bonecos e outras miniaturas encontradas em tumbas 

funerárias de crianças egípcias; e bolas fabricadas com fibras de bambu há cerca de 6.500 anos 

pelos japoneses. No Brasil, ícones gravados em cavernas no Piauí, há mais de 10.000 anos, 

representam brinquedos e, possivelmente, brincadeiras entre adultos e crianças (Bezerra, 2006; 

Vasconcelos, 2006; Carvalho & Pontes, 2003). 

 Dos piões da Idade Média aos games eletrônicos atuais, muitas diferenças são 

encontradas, mas também muitas semelhanças. Em todos os grupos estudados os infantes 

aparentam se divertir quando estão brincando, e assim o fazem por vontade própria e, 

paradoxalmente, contingencial, em relação aos outros, ao meio ambiente, em suas múltiplas 

dimensões. Brinca-se pelo prazer que esta atividade proporciona e não necessariamente para 

alcançar algum resultado final. Brincar-se pelo processo da brincadeira (meio) e não exatamente 

por um produto ou objetivo último (Smith & Pellegrini, 2008; Burghardt, 2005). E brinca-se 

muito, o bastante para este ser, consensualmente, uma marca da infância. 

 Porém, apesar de ser considerado fácil reconhecer um grupo de brincantes, conceber 

uma definição geral e completa deste fenômeno constitui uma tarefa difícil. Como resumi-lo 

em palavras, em um conceito único e global se os próprios termos utilizados para designá-lo, 

por si só, já apresentam distinções semânticas e uma multiplicidade de sentidos nas diferentes 

línguas, nos vários lugares e épocas? (Brougère, 1998; Kishimoto, 1994). Na tentativa de 

capturá-lo quase o perdemos, como nos lembra Burghardt (2005), tal como ocorre com a arte, 

como sinalizam Bjorklund e Pellegrini (2002). 

                                                 
3
. Ver: Carvalho & Pontes, 2003; Huizinga, 1993. 
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 O brincar chama atenção pela alta incidência em um período específico da vida, a 

infância, e pela manutenção de traços lúdicos durante todo o ciclo vital, assim como pela 

diversidade e similaridade de brincadeiras apresentadas por diferentes espécies e entre 

indivíduos de um mesmo grupo. Trata-se de um comportamento complexo, apresentado por 

animais jovens, principalmente filhotes de mamíferos, mas também aves, répteis e peixes. Entre 

os humanos, ‘sinais’ característicos são utilizados para sua identificação e se referem às formas 

de expressões típicas que incluem pistas faciais, corporais, vocais e verbais, a exemplo da ‘face 

de brincadeira’ e ‘risos’ (Smith, 2010; Santos & Bichara, 2005; Blurton Jones, 1967). 

 A variedade de formas e conteúdos (flexibilidade) e a não literalidade distinguem o 

brincar de outros comportamentos como trabalho, exploração e estereotipia (Smith & 

Pellegrini, 2008, 1998; Smith, 2010), ainda que estas atividades se apresentem, muitas vezes, 

entrelaçadas nos fazeres cotidianos, habituais, transpassando rotinas, costumes e tradições. A 

idade e o gênero dos brincantes, e os aspectos culturais e ambientais do contexto influenciam 

significativamente na frequência, nas características, nos elementos, temas e conteúdos das 

brincadeiras (Pontes, Magalhães & Martin, 2008; Bichara, 1994). 

 Estas inter dimensões podem ser observadas tanto nos recursos disponíveis e seus usos 

(tempo, espaço, materiais), como nos tipos, temas e enredos desenvolvidos, na composição e 

nas modalidades de interação entre os pares, e também em relação aos adultos. Estudos acerca 

do brincar em grupos culturais específicos indicam que a forma como os infantes utilizam as 

brincadeiras e como os adultos a veem apresenta variações nos diferentes contextos e também 

dentro destes. Mas em todas as sociedades conhecidas estão presentes, são relacionadas ao 

desenvolvimento das crianças e consideradas expressão de um corpo saudável (Gaskins, Haight 

& Lancy, 2006; Gosso, 2010). 

 Atualmente as brincadeiras são compreendidas como produções coletivas e inovadoras 

(Aydt & Corsaro, 2003), e os brinquedos como objetivações de um diálogo simbólico entre a 

criança e o grupo social do qual faz parte (Benjamin, 1984), (re)produzindo ativamente cultura 

através do brincar (Corsaro, 2005). Por abranger saberes e fazeres transmitidos de geração em 

geração pela oralidade, enraizados no cotidiano dos grupos, compartilhados e continuamente 

reelaborados, as brincadeiras tradicionais constituem um patrimônio cultural da humanidade, o 

que requer respeito, registro, proteção e promoção (Silva, 2011; Pelegrini, 2008; Castro, 2008).   

 Como um direito à liberdade, o brincar é garantido pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA, 1990, Cap. II, Arts. 15 e 16). Reconhecido enquanto “atividades recreativas 

próprias da idade”, tais expressões lúdicas são resguardadas pela Convenção sobre os Direitos 

da Criança (ONU, 1989, Art. 31), ratificada pelo Brasil em 1990. Um brincar que se encontra 
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também incluído entre as atividades permanentes a serem consideradas nos espaços e currículos 

escolares, àquelas que “respondem às necessidades básicas de cuidados, aprendizagem e de 

prazer para as crianças” (RCNEI/MEC, 1998, p.55). 

 Como objeto de estudo, as diversas proposições teóricas acerca do brincar encontram-

se intensamente atreladas a uma noção de desenvolvimento subjacente, a uma compreensão da 

experiência humana que pressupõe implícita ou explicitamente tais concepções. Teorias que 

refletem as sociedades que as produzem, evidenciam as (in)certezas do seu tempo, seus valores, 

suas fragilidades e, muitas vezes, suas prepotências e contradições. Mas não uma, senão muitas 

e diversas são as visões de mundo, as cosmologias, as relações que dinamicamente se 

estabelecem ao compartilhamos distintas maneiras de pensar e agir, inclusive de conceber e 

refletir sobre tais pensamentos e ações (Thomaz, 1995; Silva, 1995). 

Chega-se ao século XXI com um volumoso arcabouço científico cuja amplitude e 

especialização nos leva a ponderar para onde nos leva este conhecimento, para onde ainda se 

pode ir, ou melhor, onde se precisa chegar. Caminhos que nos trazem aqui, a compartilhar com 

Boaventura de Souza Santos (2005) a ambiguidade do tempo presente. E, como ele, voltar-se 

às coisas simples, às perguntas elementares como o fazem as crianças, que assim tocam nossa 

perplexidade e nos remetem ao imaginário para lhes responder. “Elas tudo questionam, não 

tomam o mundo como dado” (Pires, 2010, p. 152). 

Para cada por que? infinitos outros são reformulados e o que é 'verdadeiramente real', 

ressurge em um novo ponto de interrogação. As respostas, conduzidas entre a lucidez e a 

ininteligibilidade, resultam das diferentes maneiras de viver e conceber, compreensões que, 

sempre intersubjetivas, suscitam incertezas. Estas agora não mais tratadas como foram pela 

ciência moderna, quando apreendidas enquanto “limitação técnica destinada a sucessivas 

superações”, mas ressignificadas em um paradigma emergente, constituindo “chave do 

entendimento de um mundo que mais do que controlado tem de ser contemplado” (Souza 

Santos, 2005, p.21). 

 Renunciar ao mito de uma elucidação plena do universo nos encoraja a seguir com 

prudência e reflexividade nesta aventura do conhecimento, uma vez que errar não constitui 

sinônimo de fracasso, mas possivelmente de aprendizagens. A busca da verdade científica, 

somente circunscrita num tempo e espaço e validada por critérios próprios, é desse modo uma 

itinerância de ensaios e, ao contrário de um reino de certezas, são caminhos permeados de 

riscos, de paradoxos e incompletudes. Mas também de encontros e descobertas, afinal o mundo 

é sempre um mundo que construímos juntos (Maturana e Varela, 2001; Souza Santos, 2005; 

Morin, Ciurana e Motta, 2003). 
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Então, para transpor os caminhos que levam sempre aos mesmos lugares, para que a 

ciência nos permita chegar onde há de se chegar em equidade e respeito, e os por quês? 

continuem sendo perguntados e respondidos de modo criativo e fascinante, ousa-se indisciplinar 

a racionalidade, para que se torne mais aberta, mais plural e poética. Reencantar a aventura do 

conhecimento, buscar um entendimento pautado na complementaridade dos saberes fazeres. 

Buscar compreendere, “colocar junto todos os elementos de explicação”, não apenas um, senão 

diversos (Morin, 1999, P.7). Articulá-los, uma vez que o todo já não se pode reduzir às partes, 

e estas não podem mais permanecer isoladas.   

 Seguir neste rumo implica um exercício dialógico, inter disciplinar, inter cultural, inter 

geracional. Transições necessárias tanto na convergência das ciências naturais e sociais (Souza 

Santos, 2005; Morin, 2003), como no íntimo destas. Psicologia, Sociologia, Antropologia, 

Biologia e tantas outras logias abordam o mesmo ser, o humano, aquele que é também objeto 

de reflexão em seu próprio viver cotidiano e, por que não, em sua práxis cientifica4. A vida 

constitui um processo de conhecimento, e este não é passivo, mas nos compromete àquilo que 

sabemos (Maturana e Varela, 2001). 

 Não fossem as teias de significados que nos amarram, tecidas e analisadas por nós 

mesmos, não seriamos humanos. Mas o somos e aqui nos colocamos a interpretar mais uma vez 

(Geertz, 1978). Agora, porém, como propõe Caiafa (2007, p.169), como tentativa de “renunciar 

à posição de autoridade e decifração” para construir uma enunciação marcada pela “diversidade 

efetiva de presenças no campo e na escritura”, em que não haja mistura, mas sim alteridade, um 

transito de multiplicidades (Deleuze e Guattari, 1997). É preciso dar passagem à fala desse/s 

Outro/s, a seu modo, tendo resguardada sua espontaneidade, autonomia e criatividade. 

Reconhecer-lhes seu lugar, pois, sendo (ou não) as crianças um grupo sem poder, cabe às 

pesquisas que as abordam tornarem-se vias potenciais, para que também elas reinscrevam e 

redefinam seu poder no mundo, em consonância com seus próprios interesses e prioridades 

(Nunes, 2003; Smith, 2001).  

Comprometida com esta reflexividade, organiza-se a presente dissertação. Inicialmente 

traz uma breve Apresentação e uma introdução ao tema (Capitulo I), passando a abordagem de 

algumas das principais contribuições teóricas sobre o brincar formuladas no campo da 

                                                 
4
. Para as Ciências Sociais já não é novidade a compreensão de que os objetos de estudo constituem-se também 

enquanto sujeitos, e que, por sua vez, ao pesquisador não foi conferida nenhuma autoridade de grande detentor do 

conhecimento, ou ainda que, para além de uma neutralidade decifradora, o trabalho produzido estaria isento de 

suas impressões e valores. Mesmo assim, parece necessário voltar a lembrar, a todo momento, a importância de se 

questionar esta reflexividade e construção de interpretações do mundo por parte daquele que se dispõe a tecer 

leituras legítimas da realidade. 
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Psicologia do Desenvolvimento, em diálogo com a Sociologia da Infância e a produção 

antropológica (Capítulo II). Atenta-se, então, para aquilo que os pesquisadores especializados 

neste tema sinalizam: a importância de se investigar o brincar em diferentes contextos 

desenvolvimentais. O que dizem os estudos realizados sob este enfoque? (Capítulo III). 

 Direcionamos nosso olhar para o universo dos índios do nordeste brasileiro, mais 

precisamente, para o Território Indígena Kaimbé, demarcado e homologado em 1991, situado 

a 32km do centro municipal de Euclides da Cunha, a 311km da capital do estado. Quem são? 

Onde e como vivem? E suas crianças? Certamente o texto não contempla uma apresentação 

plena deste povo, ao menos um pouco do tanto que nos permitiram conhecer sobre este viver e 

conceber Kaimbé, sobre sua aldeia, sua história e seu presente (Capítulo IV). 

 O que se propõe com este estudo? (Capítulo V). Quais caminhos arriscou-se trilhar? 

(Capítulo VI). Quais resultados e discussões conseguiu alcançar? Quem são os brincantes 

Kaimbé? Quais suas brincadeiras (Capítulo VII), brinquedos (Capítulo VIII) e espaços de 

brincar em Massacará (Capitulo IX)? Como estes dados informam sobre os processos de 

Reprodução Interpretativa (Corsaro, 2009; 2003; 2002; 1997), sobre as formas de ação e 

compreensão do mundo que a ludicidade propicia? (Capítulo X). 

 O texto se revela pelos registros, pelos entendimentos e inquietações compartilhadas e 

continuamente reelaboradas, levando necessariamente a novas questões. Sobre o lugar do 

brincar nas ciências, a relação da Psicologia com os Povos Indígenas e suas crianças. Desafios 

e possibilidades em um campo de intercessões. E assim, talvez, antes mesmo de encontrar 

respostas, seja preciso dar um ponto final e seguir (Capítulo XI). 

 
Ilustração 2: Fotografia de indígenas Kaimbé acompanhando a Zabumba em Massacará 
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2. TEORIZAÇÕES SOBRE O BRINCAR 

  

Nas artes plásticas e literárias da Idade Média, nos tratados filosóficos de Platão, 

Sócrates, Aristóteles e Sêneca, nos relatos de viajantes e missionários, na Carta de Pero Vaz de 

Caminha a Portugal, e até em livros sagrados como os Vedas, a Bíblia e o Alcorão, são feitas 

referências diretas e sutis à ludicidade, aos brinquedos e brincadeiras. Tais atividades e 

expressões (narrativas, performáticas, gráficas e materiais), produzidas pelas crianças, ou para 

elas, são descritas em mitos, lendas e músicas, associadas às manifestações socioculturais, aos 

etnoconhecimentos e saberes fazeres tradicionais.    

 Em cada época e lugar o brincar se fez presente, foi praticado, concebido, valorizado, 

estimulado, ou não, em consonância com a compreensão do mundo, e do ser enquanto criança, 

para cada sociedade. A partir do século XIX, com a emergência de uma visão do infante como 

categoria diferenciada do adulto (Àriés, 1981), os discursos científico institucionais começaram 

a dar atenção à brincadeira, sendo então abordada pelos principais teóricos do desenvolvimento 

(Brougère, 1995). 

 James Johnson, James Christie e Thomas Yawkey (1999) classificam as teorias que 

abordam o brincar em Clássicas (século XIX e início do século XX), e Modernas (depois de 

1920). As teorias Clássicas baseavam-se em reflexões filosóficas, constituíam uma tentativa 

explicativa sobre porque o comportamento de brincar existe, tendo influenciado em diferentes 

níveis as teorias subsequentes que, por sua vez, buscavam também investigar o papel do brincar 

no desenvolvimento humano. 

 Entre as formulações Clássicas, encontram-se aquelas que concebiam a brincadeira 

como atividade recreativa (Moritz Lazarus – 1824/1903), e que entendiam o brincar como um 

meio de regulação de energia (Friedrich Schiller – 1759/1805; Herbert Spencer - 1820/1903). 

Também aquelas que o consideravam em termos de instintos, seja postulando que através deste 

a criança treina, em segurança, habilidades úteis no futuro (Karl Gross – 1841/1946), seja 

considerando que assim o infante elimina instintos primitivos (Stanley Hall – 1844/1924) 

(Smith, 2010; Johnson et. al, 1999). 

 Entre as Teorias Modernas, a Psicanálise proposta por Sigmund Freud (1856/1930) 

salientou o efeito catártico da brincadeira. Para ele, a função do brincar é produzir prazer em 

uma situação de desprazer, proporcionando que o infante transforme a passividade em 

atividade, reproduzindo ou modificando uma situação, reelaborando-a em sua mente. Após 

observar seu neto, então com 18 meses, Freud descreveu o jogo Fort-dá (em alemão, ‘foi 
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embora’ - ‘ali’), referindo-se ao momento em que a criança manipulava um carretel amarrado 

a um barbante, levando-o repetidamente a aparecer e desaparecer do seu campo de visão. Ato 

interpretado por ele como representação de uma experiência real associada à ausência materna, 

desagradável pela separação e agradável pelo reencontro (Freud, 1969; Smith, 2010). 

 Outros psicanalistas também abordaram o brincar, em especial, incorporando-o como 

instrumento terapêutico, o que foi iniciado por Melanie Klein (1882/1960) na década de 20 (ao 

menos foram da sua autoria os primeiros registros de experiências de análise infantil utilizando 

jogos). A partir da observação de Freud, e assumindo o uso do brincar como equivalente a 

associação livre, Klein desenvolveu a técnica do jogo - Play Technique, através da qual 

interpretava as manifestações do inconsciente da criança, suas fantasias, desejos e angústias. 

Para ela, todo brincar é uma projeção da realidade psíquica do infante, do seu mundo interno, 

sendo o brinquedo considerado o veículo de expressão mais importante da criança (Klein, 1997). 

 Donald Woods Winnicott (1896/1971) concorda com o uso da atividade lúdica como 

instrumental à comunicação terapêutica. Ele pergunta: “A que lugar pertence o brincar?” E nos 

diz que é neste e possivelmente apenas neste, “que a criança ou o adulto fruem sua liberdade de 

criação”. Ele conceitua espaço potencial como interjogo que se estabelece entre realidade 

psíquica e experiência, no qual o brincar, assim como a vivência cultural, se realiza. Um diálogo 

entre mundos interno e externo, entre o ‘eu’ e o ‘não eu’. É, portanto, através deste que o infante 

descobre seu self, que comunica pensamentos, impulsos e sensações (Winnicott, 1975, p.79). 

 Pela perspectiva Cognitivista, Jean Piaget (1896/1980) propõe que através do brincar a 

criança pratica e consolida conceitos e habilidades adquiridas previamente, sendo o brinquedo 

parte do processo de construção do conhecimento. Piaget associa os jogos infantis aos estágios 

sucessivos do desenvolvimento cognitivo, e classifica-os em três tipos: Jogos de Exercício / 

Sensório Motor - nascimento a 2 anos; Jogos Simbólicos / Pré Operacional - 2 a 7 anos; Jogos 

com Regras / Operacional Concreto -12 anos em diante (Piaget, 1971). 

 Jerome Bruner (1915/2000), entretanto, pontua que esse desenvolvimento intelectual da 

criança não se resume a uma sequência regular e infalível de acontecimentos, mas que se 

configura ao reagir às influências do ambiente, linguísticas e culturais. Bruner sinaliza a 

importância do brincar livre infantil, e relaciona o ato lúdico ao pensamento intuitivo (ou 

raciocínio narrativo), exploração inicial que pode, ou não, motivar e resultar na construção de 

um conhecimento mais sistematizado (pensamento analítico ou raciocínio lógico-científico). 

Assim, destaca o papel das brincadeiras na aprendizagem, e do educador como mediador nesse 

processo (Bruner, 1990). 

 Com a descrição por Henry Wallon (1879/1962) de uma psicogênese da pessoa 
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completa, o sujeito psicológico passa a ser concebido em sua totalidade cognitiva e emocional. 

Ele propõe a integração das dimensões motora, afetiva e cognitiva ao afirmar um ser que é 

indissociavelmente biológico e social, sugerindo que para se compreender as atitudes de uma 

criança deve-se considerar a trama ambiental em que ela se insere. 

 Wallon narra uma cena: um menino que “faz de conta que é locomotiva, por meio de 

gestos mecânicos com os braços e as pernas e de respirações sonoras e ritmadas”, e nos diz que 

é primeiramente pelo corpo e sua projeção motora que há comunicação com o mundo. Para ele, 

é a partir do outro que a criança passa a ter consciência de si, é este outro o “complemento 

indispensável” para o sujeito exprimir-se e realizar-se (Wallon, 1986, p.83). 

 Na Teoria Sócio histórica postulada por Lev Semenovich Vygotsky (1896/1934), o 

brincar promove o pensamento abstrato, a aprendizagem e a aquisição da linguagem, além da 

interação e do autocontrole, constituindo uma zona de desenvolvimento proximal. Como 

elementos fundamentais da brincadeira, destacou a situação imaginária, a imitação e as regras, 

e sinalizou que as relações entre os temas e conteúdos dos jogos infantis variam com os fatores 

socioculturais. Para Vygotsky, brincar é aprender, é através da atividade de brinquedo que a 

criança se desenvolve, que seu funcionamento psíquico se estrutura (Vygotsky, 2000). 

 Carl Gustav Jung (1875/1961) percebe-se a brincar e então nos afirma que "em todo 

adulto espreita uma criança - uma criança eterna, algo que está sempre vindo a ser […] a parte 

da personalidade humana que quer desenvolver-se e tornar-se completa" (Jung, 1981, p. 175). 

Experiência primordial da humanidade projetada no arquétipo da criança. Renatus in novam 

infantiam, renascida para uma nova infância, “não sendo portanto apenas um ser do começo 

mas também um ser do fim”. Ideia que “exprime a natureza abrangente da totalidade anímica. 

Esta nunca está contida no âmbito da consciência, mas inclui a extensão do inconsciente, 

indefinido e indefinível” (Jung, 2000, p. 178). 

 Jung descreve o pensamento-fantasia, comum ao brincar e aos mitos, como uma forma 

espontânea de expressão, simbólica, associativa, que envolve não apenas os elementos 

linguísticos, predominante no pensamento lógico, como, e principalmente, agrega imagens e 

sensações. Transpõe realidades, aproxima-se do sonho, dos devaneios e liberta tendências 

subjetivas, transita pelo imaginário, alcança temas do inconsciente coletivo. Não constitui 

ruptura, mas uma forma particular de relação entre criança e mundo. Nos "ritos" infantis 

residem os antigos folclores e, curiosamente, a brincadeira pode ser tomada como pergunta 

pelas crianças, que seguem em sua busca por uma confirmação oficial (para além de si mesmas) 

a respeito de seu modo de ver (Jung, 1986, p. 24). 

 O Modelo Ecológico formulado por Urie Bronfenbrenner (1917/2005) pontua um 
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aspecto ativo nestas percepções e atividades das crianças, sublinhado em seu fantasiar. A 

brincadeira, como uma importante forma de socialização, favorece tanto o desenvolvimento 

cognitivo como motivacional do infante. Processo desenvolvimental que corresponde às 

contínuas, bidirecionais e simultâneas interconexões estabelecidas entre indivíduos e contextos. 

Para ele, toda experiência se dá em interação com um ambiente, que por sua vez se configura 

como sistemas interligados (Bronfenbrenner, 1995). 

 Os processos proximais abrangem as interações entre organismos biopsicológicos e as 

demais pessoas, objetos e símbolos em seu ambiente imediato. O microssistema que integra um 

macrossistema, com culturas, valores, crenças, práticas, recursos e identidades compartilhadas, 

em um tempo histórico. Para compreensão destes fenômenos, Bronfenbrenner sugere que os 

pesquisadores saiam dos laboratórios e realizarem estudos naturalísticos, que observem as 

relações pessoa-ambiente nos contextos reais (Bronfenbrenner, 1995). 

 Este deslocamento e as compreensões daí resultantes fornecem importantes subsídios 

ao reconhecimento de um ser que compõe um sistema social mais amplo, ambiental e cultural. 

Um ser que é, ele mesmo, entre outros, um sujeito ativo e relacional, um processo produto desta 

interdependência, ou seja, histórico e biopsicossocial. Caberia, porém, ressaltar que apesar 

destes aspectos teórico-metodológicos serem sinalizados, em diferentes medidas, por tais 

investidas pioneiras5, até meados do século XX configurou-se nas Ciências Humanas uma 

epistemologia com inspiração positivista, delineada pelos modelos oriundos das ciências 

naturais e especialmente vinculada às premissas etnocêntricas e eurocêntricas. 

 Fundamentos de uma Psicologia do Desenvolvimento proposta a “explorar, descrever e 

explicar os padrões comportamentais de estabilidade e mudança, expressos pelo indivíduo 

durante o seu curso de vida” (Aspesi, Dessen, & Chagas, 2005, p.20). Orientada a conceber e 

difundir a ideia de uma meta universal, para a qual todo desenvolvimento humano normal 

seguiria progressivamente. E, para isto, foram instituídos estágios evolutivos e definidos 

desvios (Dessen & Guedea, 2005; Dessen & Mishra, 2000), sendo estabelecidas normas e testes 

para avaliá-las e comprová-las. 

 Tais convicções, influenciadas por pressupostos evolucionistas, foram e continuam 

sendo objeto de árduas críticas por transmitirem uma visão de superioridade entre espécies 

como em Spencer, ou entre culturas, como em Smilansky (1968, apud Smith, 2010) que, não 

obstante uma detalhada classificação das atividades lúdicas, estabeleceu categorias 

                                                 
5
. Cabe também sinalizar a existência de outras teorias, abordagens e perspectivas que tratam do tema “brincar”, 

mas que dada a brevidade da presente escrita não chegaram a ser aqui citadas. Sobre isso ver: Smith, 2010; 

Kishimoto, 1988; Huizinga, 1993; Johnson, Christie & Yawkey, 1999. 
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relativamente fixas nos estágios desenvolvimentais e na ontogenia do brincar, levando à 

compreensão das diferenças culturais como déficits cognitivos. O conjunto da obra de Piaget, 

ou o modo como sua teoria foi apreendida pelas Ciências Sociais, também foi criticado por 

privilegiar um sujeito de conhecimento sem considerá-lo em sua relação ao social, um 

“organismo essencialmente descontextualizado” (Bronfenbrenner, 1996, p. 10). 

 Nota-se que apesar destas construções teóricas sinalizarem, em diferentes níveis, as 

relações entre organismos e ambientes, por muito tempo a Psicologia enquanto corpus 

científico desconsiderou o contexto sociocultural da criança e, como consequência, da 

brincadeira. Bichara (2003) destaca como pontos críticos deste campo, particularmente no 

estudo do brincar: a universalização de modelos de desenvolvimento (em geral euroamericanos, 

urbanos e de classe média), desconsiderando a diversidade; a ideia da criança como incompleta, 

vista como um adulto em formação; e a conotação deficitária em relação à imaginação das 

crianças de grupos pobres ou minoritários. 

 Outras críticas se referem a superficialidade com que abordaram o brincar e a ausência 

de uma teoria especifica sobre este comportamento. Como contribuições, informam sobre sua 

importância no desenvolvimento físico, cognitivo, social e afetivo dos infantes (Morais, 2004). 

As ideias formuladas a partir destas compreensões, oriundas de correntes distintas, embasadas 

em pressupostos por vezes divergentes ou complementares, têm influenciado as perspectivas 

contemporâneas, suscitando pesquisas e debates (Johnson, et. Al, 1999). O reconhecimento de 

suas limitações e possibilidades, e o diálogo com outros campos teóricos tornam estas 

produções ainda mais relevantes a uma ciência que se busca avançar. 

2.1 Abordagens mais Recentes 

 Com a emergência das ideias interacionistas ao longo do século XX, procedeu-se uma 

reaproximação entre as Ciências Humanas e Naturais, e uma busca pela integração de polos 

aparentemente contraditórios de discussões, a saber: natureza/cultura, inato/adquirido (Seidl de 

Moura, 2005). Passa-se a afirmar uma natureza biologicamente cultural da espécie (Bussab e 

Ribeiro, 1998) e, desde então, além de reconhecer que fatores biológicos e ambientais 

influenciam no desenvolvimento, interessa saber como isto ocorre, como estas variáveis 

interagem entre si (Bjorklund & Pellegrini, 2004). 

 A ruptura com o modelo dualista e linear possibilita à Psicologia aproximar-se de um 

entendimento do processo desenvolvimental como interações mutuamente transformadoras 

entre organismos e contextos, relações estas que se caracterizam por uma interdependência 
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sensível e dinâmica de tal modo que não podem ser entendidos separadamente, sem referência 

um ao outro (Keller, 2002; Maturana & Varela, 2001). Reconhecendo-o como parte de um 

circuito vital de autoprodução, confere-se autonomia ao ser, não uma liberdade absoluta, mas 

relativa, relacional à sua dependência (Morin, 2003). 

 Atenta-se a este interjogo de reciprocidades para se reafirmar a indissociável relação 

indivíduo/espécie/sociedade. O homem animal é também social e o mundo que habita é físico 

e simbólico, é histórico e imediato, diz respeito à conformação fisiológica, bioquímica, 

material, mas também à experiência, ao imaginário, à fantasia. Aquilo que parece antagônico 

emerge complementar, não-completa, mas transitória, inter referenciada. Dialética integrada 

por uma noção holística, a conjunção do uno e do múltiplo (Unitas Multiplex) que se refere “à 

ideia de que a espécie humana é uma relação complexa, dialógica e recursiva entre a unidade e 

a diversidade” (Morin, Ciurana e Motta, 2003, p.81). 

 Para apreender esta multidimensionalidade e sua dinâmica adota-se uma perspectiva 

sistêmica, o todo já não se reduz às partes, e estas não mais se apresentam dissociadas. Se não 

mais existem muros, tampouco há como permanecer em cima destes. Nas fronteiras 

disciplinares adormecem os elos indissolúveis que necessitam ser religados. Em holograma, 

como propõe Morin, ao nos lembrar que através da dialógica é possível “assumir racionalmente 

a inseparabilidade de noções contraditórias para conceber um mesmo fenômeno complexo” 

(Morin, 2003, p. 96). 

 Somos todos organismos biológicos e, indissociavelmente, culturais. Como homo 

sapiens, somos também faber e ludens (Huizinga, 1993). Compomos uma única e diversa 

humanidade, compartilhamos, simultaneamente, dos mesmos “mecanismos lógicos que 

permitem conhecer o mundo e dar-lhe um sentido”, e de uma experiência que é vivida de 

maneira singular por cada indivíduo e grupo (Silva, 1995, P. 325), em sua relação com os outros, 

com o ambiente. Como argumenta Kruse (2005, a partir de uma definição de J. von Uexküll, 

1921), um ambiente que está sempre em relação a um organismo que, por sua vez, percebe e 

age. “O entorno subjetivamente significativo [...] conjunto de significados como experienciados 

e atuados por indivíduos e grupos”. Algo que real ou potencialmente tem um efeito, seja como 

impacto percebido ou influências mais sutis, como espaço de ação (Kruse, 2005, p. 42). 

 Neste contexto de relações exercemos nossa capacidade e necessidade comum de 

aprender, de criar significações acerca da experiência, da natureza, da realidade social. Assim 

reformula-se coletivamente cultura (Thomaz, 1995), assim promove-se sua diversidade, 

imbricada com a construção identitária. Identidade definida pela percepção de uma 

continuidade, uma memória (Côrtes, 2001). Cultura definida não como traços previamente 
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dados, postos, estáticos, mas pela possibilidade de gerá-los, de reelaborá-los, algo 

constantemente reinvestido de significados novos (Carneiro da Cunha, 2009). 

 Uma reelaboração dinâmica que é também expressa concretamente através de práticas 

sociais, de manifestações artísticas, da criação de objetos, etc. (Vidal e Silva, 1995). Expressa 

nas brincadeiras e brinquedos, sendo o brincar compreendido como prática e produto cultural 

(Carvalho, Magalhães, Pontes, & Bichara, 2003; Carvalho & Pontes, 2003), e a ludicidade 

como uma sensível forma de criatividade, motriz da diversidade cultural dos povos. 

 Perspectiva que conduz a uma visão fascinante sobre o ser humano e do ser enquanto 

criança em particular: como seres ativos em seu desenvolvimento (Mendes & Seidl de Moura, 

2009). E então, assim como não mais se restringe o biológico àquilo que há de universal, e nem 

mesmo como cultural o que se revela diverso, também não se cogita uma cultura e uma biologia 

dissociadas. Mas, uma cultura que seja “produtora do homem, e ao mesmo tempo produto de 

sua capacidade de representar e dar significados para a realidade” (Martins & Vieira, 2010, 

p.66), uma relação contínua e dinâmica de (com)formação e (re)produção.  

 Uma biologia que se constitui interdependente aos processos culturais vivenciados pelo 

indivíduo e seu grupo social, ao ambiente que, por sua vez, é também um organismo, um 

processo em contínua co-construção. Organismos que na definição de Ingold (2000, p.385, 

traduzido por Pires, 2010, p.145) figuram “como agentes ativos e criativos, produtores, bem 

como produtos, de sua própria evolução”. Um processo autopoiético e histórico, como sugere 

Christina Toren (2006, 2010). Autopoiese (autoformação, auto-organização) que se dá de 

maneira micro histórica, ou seja, revela-se de modo singular em cada ser. 

 Uma compreensão que tem como base a ideia da intersubjetividade, sendo esta definida 

enquanto condição fundamental do humano. Para Toren (2006, p. 452-453), “cada um de nós 

nasceu em um mundo inacabado, em formação, que já foi tornado significativo em todos os 

seus aspectos materiais e, ao longo do tempo, produzimos esses significados novamente”. Ou 

seja, enquanto seres viventes, cuja intersubjetividade se funda na sociabilidade, integramos um 

circuito no qual os significados são continuamente reelaborados a partir de outros formulados 

anteriormente, por outrem. E assim nos encontramos emaranhados “em relações multifacetadas 

com outros que têm seus próprios entendimentos das relações sociais e da constituição do 

mundo”, inclusive as crianças.  

 Esta premissa de que o mundo, e seu conhecimento, são construídos socialmente, 

através da participação humana criativa nesse processo, estão na base das abordagens 

construcionistas e construtivistas, seja tendendo a focar o social, seja o psicológico 

(respectivamente). Perspectivas cujas contribuições conduzem hoje a uma proposta ainda mais 
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complexa e desafiadora, conceber o fato de sermos, a um só tempo, seres individuais e sociais, 

biológicos e culturais. Para isto é preciso, antes, ou melhor, ainda, transpor o raciocínio 

característico do projeto da modernidade científica, que atua ressoando através de inúmeras 

polarizações e antagonismos, como sujeito e objeto, teoria e prática, etc.   

 Como adverte Bruno Latour (2004), vivemos em um mundo cerceado por híbridos de 

social e individual. A realidade não se compõe de formas puras destas instâncias, mas das suas 

intercessões e confluências. Nos referimos a um ator-rede, ser plural, em movimento, 

demarcado pela circulação de entidades micro e macro, duas facetas de um mesmo fenômeno. 

Posição situada no campo das abordagens desnaturalizantes, que subvertem a lógica que toma 

os seres “como dados a priori, sem levar em conta os processos que os engendram” que os 

antecede, integra e constitui enquanto seres (Escóssia & Kastrup, 2005, p.297). 

 Ator concebido enquanto ser “actant” (actante, atuante), que age, deixa traço, que se 

define pelos efeitos de suas ações, elementos que modificam e que são também modificados, 

sejam pessoas ou não humanos. Agora interessa “seguir as coisas através das redes em que elas 

se transportam, descrevê-las em seus enredos” (Latour, 2004, p. 397). Perspectiva que 

reconhece a importância destes atores se expressarem por si mesmos, cabendo ao cientista 

social descrevê-los da melhor forma que lhes for possível, ainda que para isso seja preciso 

elaborar um bom recorte. E então, para seguir nesta pesquisa, reflete-se que lugar tem sido 

ocupado pelas crianças nas abordagens socioantropológicas, que olhar e escuta tem sido 

dedicado aos infantes indígenas e suas expressões lúdicas? Como Psicologia, Sociologia e 

Antropologia dialogam e contribuem com este campo em intercessão?  

2.2 Contribuições Socioantropológicas ao Estudo do Brincar 

 Aos in-fans (em latim, o que não fala), é preciso (ainda) reconhecer a voz e suas 

múltiplas linguagens. Reconsiderar sua participação criativa, tanto nos grupos de pares que 

integram, como nas sociedades em que (com)vivem. Isto implica assumi-los como autênticos 

interpretes de suas próprias histórias e, também, das realidades em que se inserem, nas quais 

atuam. Legitimar suas formas próprias de expressão, inclusive nos processos investigativos, 

nos trabalhos técnicos e acadêmicos, o que leva a imprescindível revisão do papel de sujeição 

a que estiveram submetidos historicamente, nas concepções teóricas e metodológicas. 

 Em recente revisão da literatura antropológica, Buss-Simão (2009) discute a presença e 

a ausência das crianças nos estudos realizados neste campo, ponderando que desde as produções 

clássicas até as mais recentes, foram poucos os trabalhos que a incluíam e raros os que tinham-
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na como categoria central. Notadamente a infância permaneceu, por longos períodos, subjugada 

a um plano secundário nas investigações socioantropológicas, sendo considerada como simples 

variável ou invisível (Nunes, 2003; Quinteiro, 2002). 

 Subordinadas nas sociedades e nas concepções teóricas, as crianças foram por muito 

tempo não apenas ignoradas, mas marginalizadas (Qvortrup, 2005; 2010). Assim como se 

instituiu academicamente um viés eurocêntrico, arraigado aos paradigmas vigentes, também 

perdurou uma postura adultocêntrica, relativa às hegemonias entre gerações, e androcêntrica, 

entre gêneros. As crianças, como as mulheres, e os povos indígenas, integram categorias sociais 

que se encontram em situação subalterna nas estruturas vigentes de poder. Dadas as condições 

de desigualdade, discriminação, opressão e segregação, constituem grupos ditos 

minoritarizados, indivíduos e coletividades que ocupam posições periféricas, inclusive quando 

abordados enquanto sujeitos epistêmicos. 

 A emergência de um olhar sobre a infância no campo socioantropológico se deu 

sobretudo no âmbito dos estudos culturais, sobre família, educação e nas investidas dos 

movimentos feministas, sendo os folcloristas pioneiros a tratar dos brinquedos e brincadeiras. 

Cohn (2000) sinaliza uma reviravolta ocorrida na antropologia, ao passo (lento) em que se 

começou a dar mais atenção às experiências infantis. Entre as principais contribuições 

destacam-se os trabalhos de Margaret Mead (1928), e mais recentemente os estudos de 

Christina Toren (1990) e Ângela Nunes (2003). 

 As etnografias de Margaret Mead (1901/1978) foram as primeiras a focalizar 

especificamente as crianças. Sua obra apresenta um perfil inovador e ainda que tenha sofrido 

sérias críticas traz considerações pertinentes e precisam ser reconsideradas. Em Coming Age in 

Samoa (1928), através da observação do cotidiano infantil em suas aldeias na Nova Guiné, 

Mead elabora uma análise dos processos de educação e crescimento das crianças Manus a partir 

de suas vivências de aprendizagem. Tema também investigado por Mead (1942) entre as 

crianças balinesas, quando (juntamente com seu então esposo Gregory Bateson), introduz o uso 

da fotografia e desenho como instrumento metodológico. 

 Ainda que nas investidas iniciais prevaleçam uma ideia de criança como adulto pequeno, 

em formação, no qual a cultura seria inculcada através de práticas socializadoras 

compartilhadas pelos grupos, já é possível notar um incipiente reconhecimento teórico e 

empírico de que não se trata de uma, mas das diversas infâncias. Pois, como afirma Mead 

(1977), existem apenas as crianças, em um contexto particular e diferentes umas das outras. 

 Sejam elas maiores ou menores, meninos ou meninas, são muitas e em seu meio infantil 

livre estão a educar-se por si mesmas, originando, entre outras inovações, novas formas de 
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linguagens (Mauss, 2010). Assim, ao utilizar as informações oriundas das entrevistas com 

crianças e adolescentes Manus como importante fonte de dados em sua pesquisa, Mead nos 

chama atenção para as vozes infanto juvenis, ao menos para a necessidade, ainda atual, de levá-

las em conta, escutá-las, considerando-as validas por si mesmas. 

 A legitimidade de se escutar as pistas dadas pelas crianças foi o que também descobriu 

Christina Toren (1993) em seu trabalho de campo nas ilhas fijianas. Ao relatar uma situação em 

que foi levada por uma criança a entender aspectos espaciais da hierarquia fijianas a partir de 

um desenho, ela pontua como a linguagem infantil pode constituir um discurso elucidativo e 

analítico, como a visão de mundo das crianças e adolescentes pode e deve ser reconhecida como 

interpretações plausíveis da realidade social. São, também eles, conhecedores de si e das 

sociedades em que se inserem, nas quais atua. 

 Atenta às expressões infantis, Toren (1993) vem investigando as ideias das crianças 

sobre o mundo habitado e sobre como elas chegaram a essas ideias. Para ela, a infância constitui 

um espaço de intersubjetividades, a criança retoma conhecimentos preexistentes e apreende 

novas impressões sobre o mundo que a cerca, nas relações que estabelece com os diversos 

outros, sejam adultos ou não. Pontuações que levam a refletir como ambos, crianças e adultos, 

mas também jovens e idosos, compõem, cada qual à sua maneira, uma mesma coletividade. 

Como desempenham papéis complementares na organização social e reprodução material e 

simbólica dos grupos que integram. 

 Estas compreensões se articulam a um conjunto mais amplo de referências clássicas e 

trabalhos recentes, formulando as bases de uma Antropologia da Criança. Campo para o qual 

Ângela Nunes (2003) trouxe renovadas contribuições com sua pesquisa etnográfica junto às 

crianças A’uwe Xavante no Mato Grosso, ao atentar para a agencia infantil, focalizando tanto 

a participação ativa das crianças indígenas na realização de um projeto de educação local, como 

a percepção dos professores envolvidos neste processo. 

 A partir do registro de suas observações em campo, sugeriu o brincar e as brincadeiras 

como chaves cruciais ao entendimento da infância. E, apensar de não chegar a analisar os 

registros fotográficos que ilustram sua tese, sinalizou a riqueza desta possibilidade, sendo este 

material explorado em trabalhos posteriores. Imagens que informam sobre o cotidiano e a 

representação infantil neste contexto, tal como os meios discursivos, as narrativas descritivas 

obtidas através do trabalho etnográfico. 

 Ao pesquisar com os Xikrin do Bacajá, no Pará, sobre como eles próprios concebem a 

infância, Clarice Cohn (2000) buscou conhecer sobre o que é, para eles, único às crianças. Além 

da etnografia, incluiu a análise de desenhos infantis e trouxe contribuições ao entendimento 
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antropológico sobre a concepção Xikrin de infância e aprendizado. Em sua tese, descreve como 

se dá a continuidade na transmissão de conhecimentos e sua relação com o ciclo de vida, sobre 

os espaços tempos de aprendizagem e suas marcas no contexto deste Povo. Sejam nas pinturas 

corporais singularizadas das crianças, seja quando se é adulto e relata, como aprendizagem, os 

momentos de transmissão oral dos mais velhos aos mais novos, à noite, quando as crianças 

ouvem seus avós contarem histórias antes de dormir. 

 Flavia Pires (2007) em sua tese versou sobre o processo de tornar-se adulto em 

Catingueira, cidadezinha no semiárido da Paraíba, destacando a religião nesse processo. Os 

adultos e os idosos também foram incluídos na pesquisa, mas as crianças ocuparam lugar de 

destaque. Para dialogar com elas, para conseguir entender o ponto de vista infantil, Pires buscou 

técnicas de pesquisa que despertassem seus interesses como desenhos, diários, fotografias, 

filmagens e um programa de rádio. Seu trabalho detalha as implicações no uso de cada 

instrumento e como se mostraram úteis na produção de dados analisados conjuntamente com 

os registros oriundos da observação participante em campo. 

 Ao perguntar: “O que as crianças podem fazer pela antropologia?” Pires (2010; 2007, 

p.149) homenageou Gilberto Velho apresentando uma preciosa revisão de conceitos vitais desta 

disciplina (cultura e sociedade), para reafirmar as crianças como agentes em seu viver social. 

Além disso, propôs-se a também dar espaço para que as próprias crianças forneçam, com suas 

palavras, tais respostas. E então, com surpresa e sem assombro, ela descobre que em 

Catingueira-PB, não são necessariamente as crianças quem mais teme os mal assombros, senão 

os adultos e idosos. Lá, crescer, “em certo sentido, implica em desencantar o mundo, tornar as 

coisas, os animais e, por último, endereçar o sagrado à igreja”. 

 Assim, Pires (2010) nos relembra que: 1) a cultura como relação, não se apresenta 

enquanto um dado a priori, mas sim a cada momento atualizado; 2) o aprendizado cultural se 

dá a qualquer e todo momento, por todo o ciclo vital; 3) as crianças aprendem e também 

ensinam, estas trocas se dão tanto entre pares como com os adultos; 4) as crianças como seres 

sociais tanto são conformadas por um mundo de adultos, como interferem no modo dos adultos 

pensarem o mundo, e também podem pensar o mundo de maneira diferente, podem variar, 

inovar, ter suas próprias leituras, conceitos e interpretações; 5) além da via consciente e 

racional, a aprendizagem cultural se dá através de outras maneiras de conhecer. 

 Assumir este posicionamento implica no respeito ao papel ativo e legítimo da criança 

no mundo. Questão em voga nas discussões contemporâneas e que em certa medida ainda 

encontra tarefas a realizar, tal como nas ciências e nas sociedades de um modo geral. Avanços 

que seguem consoantes ao recente e extremamente fértil campo chamado New Social Studies 
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of Childhood, que a partir dos anos 80 do século XX criaram as bases de um paradigma 

emergente no estudo da infância, ao atualizar os conceitos de socialização e desenvolvimento, 

subsidiando a desconstrução de um antigo descompasso na relação adulto-criança. 

 São representativos os trabalhos de Jens Qvortrup, Allison James, Alan Prout, Chris 

Jenks, Pia Christensen, William Corsaro e Manuel Jacinto Sarmento, no reconhecimento de 

uma agência infantil e de uma pluralidade de infâncias, agora entendidas como categoria social 

plena de capacidades e habilidades (Qvortrup, 2005; Christensen e James, 2000; James, Jenks 

e Prout, 1998). Estes teóricos da Sociologia da Infância, compõem um conjunto heterogêneo de 

produções que variam na amplitude em que conferem autonomia às culturas infantis, em relação 

ao universo adulto.  

Postura que conduz dos estudos para crianças, às investigações realizadas com elas, 

contemplando seu direito à participação e valorização do seu lugar de saber. Um perfil inovador 

que tem permitido mobilizar “um discurso polifónico, onde a voz das crianças-investigadoras 

colaborativas perpassa lado a lado com o trabalho" do pesquisador, configurando um 

agenciamento cooperado em diferentes medidas (Soares, Sarmento, Tomás, 2005, p.49; 

Alderson & Morrow, 2008; Alderson, 2005). 

Para tanto, tornou-se imprescindível superar a noção prescrita pelo modelo vertical de 

Durkheim no qual as crianças são tomadas como seres pré-sociais e, por isso, seria necessário 

impor-lhes maneiras de ver, sentir e agir, como se estes não o fizessem espontaneamente, como 

se não fossemos todos, adultos e idosos, seres incompletos, seres potenciais. Rompe-se, 

portanto, com os modelos deterministas que subestimam a importância das atividades infantis, 

considerando-as irrelevantes ou não funcionais. Passa-se a abordar as crianças como atores 

sociais, como portadoras/produtoras de culturas (Corsaro, 2009, 2005). 

As “culturas da infância” que “transportam as marcas dos tempos, exprimem as 

sociedades nas suas contradições, nos seus extratos e na sua complexidade” (Sarmento, 2003, 

p. 4). Para se chegar a sua compreensão, é preciso concebê-la como parte de uma construção 

social, ou seja, considerar que somente fazem sentido quando sua interpretação a relaciona às 

condições em que as crianças vivem, interagem e dão sentido ao que fazem. Tais culturas 

operam enquanto fatores comunicacionais, tanto entre pares, como com adultos, convergindo 

assim através de um ir e vir relacional. São produzidas e reproduzidas através de interações face 

a face, formulando culturas locais, que integram e colaboram com outras, infantis e adultas, de 

geração, gênero, étnicas, regionais, nacionais, global. 

 Os grupos de pares favorecem as trocas diretas entre crianças, configurando-se como 

espaços primordiais de transmissão e reinterpretação dos diversos elementos que compõe o 
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mundo, que integram suas realidades e seus imaginários infantis. O brincar sócio dramático, 

abordado como processo de reprodução interpretativa, possibilita às crianças trocar 

informações oriundas de outros espaços (macrocultura), transmitindo e reinterpretando-as, 

criando culturas singulares (a microcultura do grupo de brinquedo). O termo reprodução é então 

alargado para além de uma noção de continuidade passiva, e assim, em sua dimensão 

interpretativa, traduz aquilo que é, portanto, operativo (Sarmento, 2005, 2003; Corsaro, 1997). 

 O conceito de Reprodução Interpretativa desenvolvido por William Corsaro (2005; 

2003; 2002) nos sinaliza os aspectos inovadores da participação das crianças nos grupos de 

parceiros, considerando que estas não apenas internalizam a cultura, mas também contribuem 

ativamente com sua transmissão, conservação e mudança. O brincar é reconhecido como um 

fator fundamental no processo de formulação de uma visão de mundo e atribuição de 

significado às coisas pelas crianças, o que nos remete à construção imaginária dos contextos de 

desenvolvimento, processo que torna “a vida uma aventura continuamente reinvestida de 

possibilidades” (Sarmento, 2003, p.13; 2004). Ou seja, as brincadeiras, e as expressões lúdicas 

entendidas como formas de ação e compreensão, refletem e recriam a organização social dos 

grupos, sua história e seu presente.  

2.3 As Crianças, suas Brincadeiras e Brinquedos 

 Como discutem Carvalho e Pontes (2003, p.17), o brincar constitui um instrumento 

através do qual a criança se insere em seu contexto de vida, “construindo e reconstruindo 

práticas e significados, desenvolvendo formas criativas e inovadoras de lidar com o ambiente, 

de relacionar-se com os outros e consigo própria”. As brincadeiras, como prática e produto 

cultural, são criadas e recriadas em cada época e lugar, sendo transmitidas e produzidas nos 

grupos de brinquedo, constituindo uma microcultura (Carvalho & Pontes, 2003).  

Os grupos de brincadeira configuram uma ocasião privilegiada para a fluência de regras 

e convenções culturais, um espaço tempo de recriação social, lócus intergeracional e 

intercultural onde e quando são empreendidas negociações e gerenciados conflitos. Interações 

que possibilitam novas ações e reflexões sobre as regras sociais que as orientam, nos grupos de 

brinquedo e nos grupos mais amplos onde convivem, introduzindo-se, uns aos outros, e juntos, 

em um mundo normatizado (Gosso, Otta, Morais, Ribeiro e Bussab, 2005).  

Ao brincar, as crianças encontram-se em situação, em relação ao seu ambiente de vida. 

Acessam o conjunto simbólico compartilhado por seu grupo social mais amplo e imediato, 

transitam entre a casa, a escola, a comunidade, os livros, a TV, e até a internet, que hoje nos traz 
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novas dimensões interativas. As informações circulam no mundo e as crianças não estão 

ausentes deste. Sabe-se da família, do vizinho, sabe-se do planeta e de si mesmo. E este saber 

é também uma fazer, um significar e agir. Um processo que não se define pela mera imitação, 

mas por uma assimilação criativa do mundo. As culturas infantis correspondem ao conjunto de 

atividades ou rotinas, artefatos, valores e interesses que as crianças produzem e compartilham 

na interação com seus parceiros (Corsaro 2005; 2003). Saberes e fazeres situados e associados 

aos contextos de vida e desenvolvimento dos infantes. 

 De acordo com Gaskins, Haight e Lancy (2006), as formas como os adultos veem e 

como as crianças utilizam as brincadeiras variam entre os diferentes grupos, e também dentro 

destes. Esta diversidade se apresenta no conteúdo das atividades lúdicas, nos tipos de interação, 

nos recursos disponíveis (objetos, espaço, tempo), e nas relações deste brincar com a vida diária. 

Assim, como um fenômeno cultural e desenvolvimental, o brincar somente pode ser 

interpretado em relação à estrutura social em que ocorre (Göncü, et. al., 2006).  

Os diferentes recursos materiais disponíveis e uso empregado pelas crianças durante as 

atividades lúdicas constituem um interessante aspecto a ser observado. Os tipos de brinquedos, 

a origem, os materiais constituintes (como a matéria prima utilizada naqueles confeccionados 

localmente), nos contam sobre o modo de vida, sobre um conhecimento etnoecológico do seu 

ambiente, como naqueles feitos de miriti no norte do país. Ao produzi-los ou mesmo ao utilizá-

los, as crianças compartilham uma cultura simbólica e material da infância (Corsaro, 1997). 

 Gosso, Morais e Otta (2006, p.18) adotam o termo Pivô, como propõe Vygotsky (2000), 

para designar “os objetos que sofrem transformações de significado durante a brincadeira 

simbólica”, “objetos intermediários” utilizados pelas crianças “na criação de novos sentidos 

para as coisas” (Gosso, et. al, 2006, p. 18). Objetos que podem ser sucatas, elementos da 

natureza, estruturas físicas, e brinquedos manufaturados, artesanais ou industriais. Elementos 

que integram dinamicamente uma Zona Lúdica, composta também pelos aspectos 

multidimensionais que influenciam e/ou são influenciados no brincar: a criança, o espaço físico 

e temporal, e outras contingências presentes (Morais e Otta, 2003).  

A descrição destas especificidades nos remete às condições ecológicas dos ambientes 

de desenvolvimento e a influência dos fatores proximais específicos (físicos, socioculturais) no 

brincar. A emergência de uma perspectiva contextualista vem contribuindo com o entendimento 

destas interdimensões entre brincadeira, ambiente, cultura e desenvolvimento humano. O termo 

contexto é utilizado por Lordelo (2002, p. 9) para “indicar as diferentes condições de vida em 

que as crianças nascem e se desenvolvem”, inclui não apenas o lugar onde ocorre, com suas 

variáveis socioeconômicas e políticas, como também as pessoas (organismos biologicamente 
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culturais) e suas relações.  

Esta compreensão integrada e dinâmica dos múltiplos fatores que interagem entre si, 

sediando a experiência desenvolvimental, é o que se traduz em contexto de desenvolvimento. 

“Espaços de vida apreendidos em sua dimensão interativa, constituindo espaço e tempo de 

relações bidirecionais entre fatores biológicos e ambientais” (Bichara, 2005, p. 12). Noção 

compartilhada por Cohen e Siegel (1991), pesquisadores que definem o contexto como unidade 

de análise que integra as interfaces entre sistemas sociais, ambientais (físicos/temporais) e as 

pessoas e suas interações. Ou seja, refere-se ao cenário em que o sistema indivíduo-ambiente 

em desenvolvimento se insere, no qual participa. Como propõe Bronfenbrenner (1996) ao 

enfatizar um desenvolvimento-no-contexto, salientando esta reciprocidade em suas dimensões 

físicas, temporais, sociais e simbólicas. 

 O contexto de vida, com suas circunstâncias específicas, parecem possuir um papel 

importante no processo desenvolvimental, o que demanda investigações sobre como isto ocorre 

em um mundo real, múltiplos, como nos chama atenção Lordelo & Bichara (2009). Como 

também sinalizam Kobarg, Kuhnem, e Vieira. (2008), Bornstein (2004), Seidl de Moura (2005), 

que concordam com a importância de pesquisas em contextos culturais distintos para a 

compreensão dos processos desenvolvimentais na infância, aludindo às investigações que 

levem em consideração o ambiente e suas características. 

Tais estudos devem fornecer “informações e conhecimento científico que podem ser 

usadas em benefício das famílias brasileiras, em projetos de promoção ou prevenção ligados à 

saúde, educação e área social” (Kobarg, et al. 2008, p. 91). Rumo condizente à uma necessária 

aplicação edificante da ciência (Souza Santos, 2005). O conhecimento nos obriga a ser 

vigilantes contra a tentação da certeza, e mais do que isso, nos compromete àquilo que 

conhecemos, ao mundo e aos outros com quem construímos junto este conhecer, sejamos 

adultos ou crianças, vivendo nas cidades e, entre outros contextos, nas aldeias.  

Como visto, o reconhecimento e valorização da infância tem alcançado em diferentes 

níveis as Ciências Humanas que, de modo amplo vem dedicando mais atenção, e uma atenção 

mais cuidadosa, aos infantes e às diferentes culturas, abordando suas relações interdependentes 

ao ambiente, mas nem sempre foi assim. Ainda hoje são muitos os desafios que se colocam, 

tanto quanto os esforços empreendidos por pesquisadores cientes da  responsabilidade social e 

polícia da sua práxis e do que se faz com o que esta produz, inclusive do que nela escapa. 

 A reflexão sobre a infância, portanto, não pode nem deve excluir o entendimento 

transversal dos direitos humanos. A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança 

(UNESCO, 1989), ratificada pelo Brasil em 1990 (Decreto N º 28), estipula garantias não só 
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relativas às necessidades básicas como alimentação, habitação, saneamento e água potável, 

como também conferem às crianças, pela primeira vez, todos os direitos inscritos na Declaração 

dos Direitos Humanos, outorgando-lhes um reconhecimento até então reservados aos adultos.  

Trata-se de perceber e compactuar com esta presença que apesar de apresentar-se 

caracteristicamente criativa, é ainda, muitas vezes, omitida, negligenciada e suprimida nas 

condições concretas de existência. Diante disso, importantes discussões vêm sendo tecidas 

acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990), e da Convenção sobre os Direitos 

da Criança – CDC, em parte destacando os avanços e mudanças oportunizadas por estes 

documentos legais, mas também, acentuando as tensões no debate em torno dos direitos de 

liberdade e de proteção, entre outros aspectos (RCNEI/MEC, 1998).  

No corpus científico, a literatura fornece um conjunto de dados empíricos que informam 

sobre os conflitos e demandas emergentes, implicações ecológicas, socioeconômicas e 

políticas, históricas e contemporâneas, que tangenciam os contextos e as brincadeiras, as 

crianças e suas experiências infantis. Na esfera global organismos internacionais acompanham 

e registram a situação infantil (materna e do adolescente) no mundo e no Brasil, a exemplo dos 

Relatórios da Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF.  Registros em números, 

textos e imagens que apresentam um diagnóstico (denuncia) das vulnerabilidades enfrentadas. 

Produções que transcrevem as difíceis realidades encontradas por milhares de crianças, 

mas que também são sensíveis às agencias infantis e suas formas particulares de lidar com tais 

adversidades. Como se percebe, por exemplo, através de uma poética captada e divulgada nos 

materiais narrativos, fotográficos e audiovisuais que tratam das expressões infantis. Como a 

coletânea sobre jogos e brincadeiras do Povo indígena Kalapalo (Herrero, 2008) e o Projeto 

BIRA - Brincadeiras Infantis da Região Amazônica, uma iniciativa autônoma de pesquisa, troca 

e divulgação da cultura lúdica que desdobrou em outro mais amplo intitulado Território do 

Brincar (Meirelles & Reeks, 2011; 2001). 

 
Ilustração 3: Fotografia de garotos Kaimbé brincando na árvore 
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3.  O BRINCAR PESQUISADO 

 As teorias dominantes sobre o desenvolvimento se baseiam em investigações com 

crianças de classe média do mundo ocidental, desconsiderando a diversidade de culturas e 

contextos (Göncü e cols., 1999). De modo geral, adultos e sociedades euroamericanas 

constituíram as principais referências, nem sempre considerando as diferenças relativas aos 

variados modos e ambientes de vida, levando invariavelmente a resultados enviesados, 

etnocêntricos e adultocêntricos. Na literatura sobre brincadeira, ainda prevalecem estudos 

envolvendo crianças urbanas, brancas e de classe média (Gosso & Otta, 2003), e muitos não 

abordam o brincar como objeto central, apenas como recurso metodológico visando investigar 

particularidades do desenvolvimento infantil (Seixas, 2007; Santos, 2005). Por muito tempo as 

pesquisas interculturais sobre brincadeira buscavam testar a universalidade dos estágios de 

desenvolvimento, chegando a generalizar interpretações relativas as diferenças socioculturais. 

 Johnson, et. al, (1999) classifica estas pesquisas em três tipos: 1. Aquelas que descrevem 

a brincadeira em culturas específicas; 2. Que examinam amostras de crianças brincando em 

outros países e comparam estes dados com observações de crianças americanas; e 3. Que 

enfocam a brincadeira de crianças imigrantes nos Estados Unidos. Estes autores criticam tais 

estudos por não adotarem um conceito de cultura e por não discutirem até que ponto estas são 

sociedades culturalmente diferentes. 

 De acordo com levantamento bibliográfico realizado por Cordazzo, Martins, Macarini 

e Vieira (2007), foram encontrados 181 resumos de artigos relacionados ao brincar publicados 

em periódicos nacionais (44,7%) e internacionais (55,3%), entre 1980 e 2005. Grande parte dos 

estudos envolvem populações humanas (89%) e uma minoria investiga outras espécies (11%). 

Quanto às áreas a partir das quais o brincar foi investigado, a Psicologia do Desenvolvimento 

(46,4%) foi o campo que mais se dedicou a este tema, seguido da Psicologia Clínica (12,7%), 

Educacional (8,3%), da Saúde (7,7%) e outras (13,8%). 

 No Brasil a natureza das pesquisas sobre o brincar apresentou-se equilibrado, sendo 59% 

empíricas e 41% teóricas, já no exterior 91% eram empíricas e 9% teóricas. Quanto aos métodos 

utilizados nos artigos empíricos (n=139), a observação (44) e a experimentação (44) foram os 

mais adotados, seguidos pelas combinações de dois ou mais métodos (30), entrevista (9) e 

estudo de caso (8). Algumas investigações trataram de mais de um tema, sendo o mais abordado 

o Desenvolvimento infantil (60), seguido da Interação social (27), Instrumento terapêutico (24), 

Gênero (20), Brincar na educação (14), Saúde-doença (12), e Outros (24), sendo Cultura o tema 

com menor expressão (7). 
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 Os trabalhos incluídos neste tema tratavam da transmissão e ressignificação da cultura 

adulta, e da microcultura deste brincar. “Englobavam as diferenças e semelhanças encontradas 

nas brincadeiras de diferentes culturas e as influências destas sobre o brincar das crianças”, 

investigando como este, “sendo um comportamento universal, se estrutura e se especifica nos 

mais diversos contextos” (Cordazzo e cols., 2007, p. 133). Entre os estudos brasileiros sobre 

brincadeira, realizados em contextos e grupos específicos, destacam-se aqueles comparativos 

entre crianças da zona urbana e rural (Morais & Otta, 2003), com crianças em situação de rua 

(Santos, 2004; Cerqueira & Koller, 2003), com grupo remanescente de quilombolas em Sergipe 

(Bichara, 2003), com crianças praianas do litoral paulista (Morais & Otta, 2003), e, mais 

recentemente, com comunidades da Ilha dos Frades na Bahia (Seixas, 2007), ribeirinhas do Pará 

(Dos Reis, 2008; e Teixeira & Alves, 2008), e agreste sergipano (Santos, 2005), etc. 

 Na literatura internacional, destacam-se as contribuições de Göncü e colaboradores 

(2006), com estudos sobre o brincar em comunidades de baixa renda afroamericanas, 

euroamericanas e turcas; de Gaskins, Haight e Lancy (2006), com grupos urbanos 

euroamericanas, Taiwaneses, agricultores Kpelle (Libéria) e Maia (México). Também por 

Mekindesh (2004), na cidade mulçumana de Argel, na África. Entre as investigações sobre o 

brincar envolvendo grupos indígenas brasileiros encontram-se pesquisas envolvendo povos nas 

diferentes regiões do país, sendo notável um recente (e crescente) interesse pelas crianças. 

 Em um balanço bibliográfico dos trabalhos até o ano 2000, Nunes (2003) verifica a 

incipiente produção até aquele momento, há cerca de uma década, destacando a falta de outros 

interlocutores especificamente sobre "criança indígena". Mas, já ali, foi possível sinalizar o 

despertar para esta temática, que desde então vendo sendo intensamente aprofundada, e a 

necessidade de se buscar os pontos de confluência teórica no campo das ciências humanas e 

sociais. O enfoque antropológico tradicionalmente tem estudado estes grupos, consolidando 

uma Etnologia Indígena Brasileira que têm informado, com fidelidade etnográfica e rigor 

analítico, sobre a vida cotidiana, a organização social e política, a história e cultura, entre outros 

aspectos, o que inclui, em algum nível, um olhar sobre as atividades lúdicas das crianças nestes 

contextos, a exemplo das contribuições de Ângela Nunes (2003; 1999) e Clarice Cohn (2000). 

 Neste corpus intercultural (e transdisciplinar) de produção do conhecimento, a 

Psicologia é também convocada a encontrar seu lugar. Vitale e Grubits (2009), apresentam um 

quadro geral das produções científicas em Psicologia relacionadas à temática indígena (teses, 

dissertações, monografias e relatórios científicos), revelando uma área de estudo com investidas 

ainda incipientes, porém em expansão. Entre os anos de 1980 e 2009, foram localizadas 49 

produções, destas, 16 trabalhos correspondiam especificamente a esta temática. Tais estudos 
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envolveram 25 etnias diferentes, e em sua maioria a explicitaram no título do trabalho (71,43%), 

mas não citaram a localização geográfica (24,49%). Este é um ponto fundamental para as 

autoras, pois na temática indígena brasileira a questão da territorialidade é indissociável, uma 

vez que a identidade étnica se apresenta muitas vezes de forma emergente em relação a seu 

território específico, dadas as relações de ocupação imemorial destas áreas. 

 Também de acordo com estas autoras, na maioria dos resumos não havia especificação 

exata de faixa etária dos sujeitos ou do gênero. Entre aqueles que informavam este dado, 

verificou-se que a população infantil (07) e de jovens/adolescentes (04) foram as mais 

indicadas. Nota-se também uma predominância de trabalhos vinculados à Psicanálise (08); à 

Psicologia Sócio histórica (02), e seguida pelos aportes fenomenológicos (02). Quanto aos 

assuntos mais abordados pelos pesquisadores destacam-se os mitos e/ou mitologia (05), saúde 

(04), e brincadeiras de criança/brincadeiras de faz-de-conta (04). Entre estes os trabalhos de 

Gosso (2004), Oliveira (2007 apud Oliveira e Menandro, 2011) e Borges (1998). Em relação 

aos conceitos utilizados, destacam-se identidade (10), cultura (03) e memória (03). 

 Para Vitale e Grubits (2009), o “estado da arte” revela que os principais interesses do 

campo Psi ao abordar a temática indígena são as questões culturais e identitárias, o que tem 

contribuído para o debate social, político e científico na área. Por outro lado, sinaliza uma 

importante questão que precisa ser considerada: o uso, ainda que discreto, de termos 

considerados inadequados (“civilizados” ou “tribos”), que acabam por reproduzir uma relação 

de subjugação entre índios e não-índios. Este aspecto se torna ainda mais relevante quando o 

tema de interesse são as crianças indígenas. Sobre isto, Tassinari (2007) aponta três ressalvas 

para um tratamento respeitoso e responsável acerca das concepções indígenas de infância: 1. O 

reconhecimento de que ainda são poucos dados etnográficos; 2. A necessidade de abandonar 

visões pré-concebidas e estereótipos sobre estas populações; e 3. O reconhecimento da 

diversidade sociocultural indígena (Tassinari, 2007). Dois aspectos destacados na literatura 

revisada tocam neste ponto, evidenciando como valores culturais comprometem o olhar do 

observador/pesquisador. 

 Primeiro, uma característica encontrada nos diversos grupos indígenas estudados: a 

ampla liberdade para circular livremente, brincar onde e com quem preferir, nem sempre com 

supervisão adulta. Muitas vezes, esta característica foi interpretada como se nestas sociedades 

as crianças não fossem consideradas importantes. Mas ao contrário, indica maior autonomia. 

Os relatos históricos e atuais informam que as crianças indígenas são cuidadas e amadas, sendo 

nula ou muito baixa a frequência com que são castigadas fisicamente ou mesmo repreendidas 

verbalmente (Tassinari, 2007; Gosso, 2004; Cohn, 2000). Sobre isso convém salientar que 
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diferenças culturais envolvendo saberes e práticas tradicionais de cuidado, proteção, 

desenvolvimento (entre outras), quando interpretados sob prismas enviesados, acabam por 

comprometer negativamente a compreensão, por exemplo, de um rito de passagem como ato 

de violência. O Estado, a Medicina, o Direito, e demais instâncias científicas, institucionais, 

federativas seguem a exercer o domínio da lei, do conhecimento e do poder que define o que é 

bom, certo e digno, enfim, um juízo moral e cívico que deve se estender a todos, queiram estes 

outros ou não. Assim, adentra-se as aldeias e aplica-se vacinas, suspende-se bebês ao pesar em 

balanças portáteis e chega-se a uma quase obrigação de consumo infantil de leite de vaca, 

mesmo que isto contrarie os referenciais locais, ancestrais.   

 Segundo, no que tange ao desempenho de tarefas e atividades domésticas ou produtivas: 

o trabalho. De fato, a erradicação de práticas extensivas, abusivas, constitui um dos principais 

desafios no combate à exploração de crianças. Porém, nas comunidades tradicionais observam-

se modalidades de aprendizagem que se dão pelo acompanhamento e engajamento desde muito 

cedo em ações coletivas, familiares. A transmissão de conhecimentos se dá muitas vezes pela 

circulação das crianças em diversas atividades do grupo, quando a dinâmica 

ensino/aprendizagem ocorre pela observação, que se apresenta mais preponderante que a 

instrução verbal direta. Além disso, a distribuição de tarefas corresponde também as estratégias 

grupais para manutenção do grupo diante da demanda por subsistência.  

Entre os Parakanã, por exemplo, verificou-se que apesar das meninas passarem muito 

tempo trabalhando nos afazeres da casa (mais que os meninos), no orçamento de atividades se 

constata que a maior parte do tempo dessas crianças é gasto em brincadeiras (Gosso, 2004; 

Göncü, et. al., 1999; Nunes, 1999). Esta é, portanto, uma questão que requer bastante cuidado 

ao ser abordada. Por tudo isso, deve-se evitar a transposição das noções de uma sociedade para 

outra, as concepções e leituras da(s) realidade(s) somente podem ser validadas pelos próprios 

grupos, sob seus próprios termos. 

 Na literatura constata-se que o engajamento das crianças em trabalho, remunerados ou 

não, em detrimento do uso do tempo em brincadeiras, varia nas diferentes culturas (Gaskins, et. 

al., 2006), entre meninos e meninas (Gosso, 2004), em função da idade (Gosso, 2010), mas 

também em função das variantes econômicas e políticas. Em grupos onde o brincar é 

culturalmente cultivado, como na classe média urbana euro americana, a segregação entre 

mundo adulto/infantil, e a insegurança relacionada aos espaços públicos, é contornada pelo alto 

investimento em espaços e objetos arranjados/produzidos especialmente para esta atividade 

lúdica, havendo um estímulo explícito à brincadeira, sendo considerado o próprio brincar “o 

trabalho da criança”. 
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 No centro da cidade de Porto Alegre, Crianças Kaingáng acompanham suas mães na 

venda de artesanato, e lá, em meio a calçadas e transeuntes, elas brincam (Stock, 2010). Em 

comunidades agrícolas de subsistência como San Pedro, na Guatemala, e em Dhol-Ki-Patti na 

Índia, crianças contribuem desde muito novas com a economia familiar e também apresentam 

alta frequência de brincadeira em grupos de pares (Göncü, et. al., 1999). Crianças Hadza 

também colaboram com seu grupo (caçador/coletor), brincando enquanto forrageiam (Blurton 

Jones, Hawkes & Draper, 1994 apud Gosso, 2004). 

 Nunes (2003), diante de uma criança indígena Xavante que cuida de outra enquanto 

brinca, perguntou-se: onde começa a brincadeira e acaba o trabalho, e vise versa? Em sua 

pesquisa, Santos (2004, p. 78) perguntou às próprias crianças, neste caso com meninos e 

meninas em situação de rua em Porto Alegre: “Entre brincar e trabalhar eu prefiro...”. Pouco 

mais da metade da amostra (54,54%) afirmou que preferia brincar, mas “logo esclareciam que 

era possível realizar as duas atividades ao mesmo tempo”, e assim o faziam cotidianamente. 

 Variáveis relativas ao contexto imediato influenciam nas brincadeiras em diferentes 

dimensões. Nunes (1999) relata a vivência da sazonalidade entre as crianças Xavante que usam 

a terra molhada nos períodos de chuva. No verão, as crianças indígenas Xocó e do Mucambo, 

remanescentes quilombolas, utilizam com mais frequência o rio e as árvores com suas sombras 

como espaços de brincadeira (Bichara, 2003). Nos parques públicos de logradouros urbanos de 

Salvador, Bichara e cols. (2006) verificaram que as dimensões, qualidade e quantidade dos 

equipamentos disponíveis influenciaram nas formas e conteúdos apresentados no brincar. 

 A utilização de locais públicos pelas crianças para brincar constitui um aspecto de 

análise interessante. Nas cidades ocidentais, com a urbanização e suas consequências, os limites 

geográficos dos espaços de brincadeira foram redesenhados, chegando em alguns lugares à 

quase inexistência de crianças brincando nas áreas públicas como ruas. Atualmente, a pratica 

desta atividade se restringe às regiões rurais, áreas periféricas e de baixa renda das cidades 

grandes (Bichara et al., 2006; Carvalho & Pontes, 2003). Configura-se nestas sociedades uma 

rua percebida como lugar de passagem, de perigo e proibição (Mekindeche, 2004), chegando-

se ao extremo de uma “domesticação” do brincar, como sugere Sutton-Smith (1994, citado por 

Bichara, et. al., 2006). 

 Bem diferente do que relata Mekindeche (2004) sobre as ruas de Argel (capital da 

Argélia). Lá as crianças dispõem de livre acesso às áreas urbanas públicas, tornando-se parte 

da paisagem. Neste brincar, as crianças se apropriam destes espaços, constituindo-os em Zankas 

(ou ‘rua-espaço de jogo’), onde “entrar no mundo da Zanka é entrar no mundo dos semelhantes” 

(Mekindeche, 2004), p. 151). Também nas áreas indígenas as crianças circulam livremente 



41 

 

  

pelos espaços públicos, e também pelos espaços privados (Oliveira e Menandro, 2011; Nunes, 

2003), incluindo os locais restritos aos homens (Gosso, 2004). 

 Brincadeiras na natureza, como nas águas de rios, foram registradas nas aldeias 

indígenas que tinham este elemento disponível (Oliveira & Menandro, 2011; Cohn, 2000), 

ainda que fosse aparentemente perigoso pela presença de profundidade e/ou correnteza forte 

(Gosso, 2004; Bichara, 2003). Bem longe da aldeia, Santos (2004), registrou crianças em 

situação de rua brincando, e não se higienizando, em lagos de fontes (chafariz) no centro da 

cidade de Porto Alegre. Já as crianças ribeirinhas da Ilha de Marajó apresentaram baixa 

frequência de brincadeira na água, o que de acordo com Dos Reis (2008) estaria relacionado às 

lendas e relatos de peixes comedores de gente, ou que dão choque e jacarés, ainda que estes 

nunca tenham sido vistos. 

 Santos (2003) volta na memória e na pesquisa de campo aos seus lugares de brincadeira. 

Relata sua infância na década de 70 em Novos Alagados, periferia de Salvador, quando 

brincavam de pular das palafitas e nadar na Maré até o “lixinho”, a parte mais rasa da praia. 

Mas, antes de voltar para casa era preciso tomar banho de água na “bica”, uma pequena fonte, 

porque senão corriam o risco de tomar uma “surra” dos pais devido isto ser proibido haja vista 

estas águas serem muito poluídas. No entanto, ainda hoje são estas as brincadeiras de lá, o 

mesmo “ritual” das tardes, de quase todas as crianças, pois ainda são poucas as meninas. 

 Pesquisas tem sinalizado uma ocupação diferenciada das ruas e áreas abertas como 

espaços de brincadeira. Entre as crianças humanas estudos também têm constatado que meninos 

e meninas apresentam preferências distintas em relação aos estilos, “atitudes, comportamentos, 

percepções, escolha de parceiros, e tamanho de grupos” (Silva, Pontes, Silva, Magalhães & 

Bichara, 2006, p. 115). Na literatura são discutidos os seguintes aspectos: a segregação por sexo 

- preferência por grupos homogêneos, estereotipia e tipificação - preferência distinta de 

meninos e meninas por determinados brinquedos e brincadeiras (Fiaes, Marques, Cotrim e 

Bichara, 2010; Pontes, Magalhães & Martim, 2008; Cordazzo & Vieira, 2008; Silva, et al., 

2006; Aydt & Corsaro, 2003; Bichara, 2001; Carvalho, Beraldo & Santos, 1993). 

 As diferenciações sexuais são de ordem biológica, anatômicas e fisiológicas, mas as 

construções e a forma como se processam são simbólicas, sociais (gênero), apresentando 

variações em diferentes grupos (Silva et. al., 2006; Hinde, 1987). O acesso das mulheres aos 

espaços extra domésticos é tema de interessantes discussões, tanto nas questões relativas às 

esferas público/privado, como as dinâmicas societárias, produtivas e reprodutivas dos grupos, 

sendo encontradas diversas variantes nas distintas sociedades humanas. E com as meninas 

enquanto crianças não é diferente. 
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 Estes aspectos mais amplos evidenciam-se, de alguma maneira, nos posicionamentos 

adotados pelas crianças no espaço tempo das interações grupais. Apresentam-se nos tipos, 

temas, enredos e conteúdos das brincadeiras praticadas e estão intimamente relacionadas ao 

contexto onde se se situa. Vejamos o exemplo das brincadeiras simbólicas, que parecem variar 

com a cultura, tanto no tempo destinado a esta atividade - muito frequente ou não, como nos 

temas e enredos - universais/específicos, realísticos relativos ao mundo adulto/fantasiosos, 

como em relação à idade e gênero (Gosso, 2004; Bichara, 2003; Morais & Otta, 2003). 

 Entre os temas universais incluem-se cuidado, alimentação, trabalho, transporte, 

animais, luta e entretenimento, verificados nos diversos contextos investigados, fossem estes 

indígenas (Oliveira e Menandro, 2011; Gosso, 2004; Bichara, 2003; Nunes, 2003), ribeirinhas 

da Ilha de Marajó (Dos Reis, 2007) e da Ilha do Combu (Teixeira & Alves, 2008), praianas de 

Ubatuba (Morais & Otta, 2003), rural no agreste sergipano (Santos, 2005), ou urbano euro 

americano (Gaskins et. al., 2006). 

 Em um estudo intercultural sobre brincadeira de faz de conta, Gosso, Salum e Otta 

(2007) analisaram comparativamente cinco grupos distintos: crianças indígenas (Parakanã, do 

Pará), praianas (Ubatuba São Paulo), e urbanas com níveis socioeconômicos baixo, alto e misto 

(São Paulo). O faz de conta foi observado em todos os grupos, sendo que as crianças urbanas 

de classe alta e mistas foram as que mais se engajaram neste tipo de atividade. Nesse estudo, os 

temas mais frequentes entre todas as meninas dos cinco grupos foram ‘trabalho’ (incluindo o 

doméstico), ‘cuidado’ e ‘vida diária’, e entre todos os meninos prevaleciam ‘luta’, ‘trabalho’ e 

‘entretenimento’. Entre as crianças do grupo indígena e praiano não foram registrados episódios 

com temas fantasiosos, sendo que estes dois grupos apresentaram mais temas ‘entretenimento’ 

que os demais (Gosso, Salum e Otta, 2007). 

 Gaskins e colaboradores (2006), em estudo comparativo intercultural, verificaram que 

nas sociedades euroamericanas há uma alta frequência de faz de conta, prevalecendo temas 

fantasiosos e representação de papéis, incluindo super-heróis e personagens televisivos. 

Diferentemente do que foi registrado nas observações junto às crianças Maia, cujos temas 

apresentavam repetição, refletiam a vida real, ao mundo adulto com pouco conteúdo fantasioso. 

Também entre as crianças mulçumanas de Argel (Mekindeche, 2004) foi verificada pequena 

ocorrência de faz de conta, mas não a sua inexistência. 

 Entre as crianças em situação de rua investigadas por Santos (2004), foram registradas 

brincadeiras de faz de conta nos temas relativos a fatos realísticos cotidianos (vivenciados em 

seus ambientes) e realísticos externos (que não fazem parte do ambiente, sendo acessados pela 

TV ou outros meios), porém nenhum tema fantasioso foi registrado. A ausência destes estaria 
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relacionada, entre outras variáveis, à demanda de maior tempo para seu desenvolvimento, o que 

não ocorria já que as crianças tinham necessidades predominantes, inclusive relacionadas à 

garantia de sua sobrevivência e segurança. Esta hipótese segue em debate na literatura, cabendo 

aqui citá-la pontuando a existência de outras em discussão (Santos, 2005). 

 Ainda assim, nas brincadeiras das crianças ribeirinhas da Ilha de Marajó (Dos Reis, 

2007) e da Ilha do Combu (Teixeira & Alves, 2008), indígenas Xocó e quilombolas do 

Mocambo (Bichara, 2003), também se verificou um predomínio de temas realísticos em relação 

aos fantasiosos. Como entre as crianças Xikrin, do Pará, onde as meninas brincavam mais de 

casinha e os meninos de caça. Já entre as crianças indígenas Gavião-Pykopjê do Maranhão, 

onde as crianças têm acesso à TV diariamente, foram representados em suas brincadeiras 

personagens como Dragon Ball Z e Homem Aranha (Reis e Souza, 2009).   

 Gosso, Salum e Otta (2007) encontraram variações nos subtemas do faz de conta das 

crianças dos cinco grupos culturalmente diferentes. No tema ‘transporte’, enquanto os Parakanã 

imaginavam ‘canoas’, as praianas ‘tratores’ e ‘trens’, e as urbanas ‘carros’ e ‘ônibus’ (Gosso, 

Salum & Otta, 2007). Entre as crianças da Ilha de Marajó, também foram encontrados subtemas 

relativos a vida neste contexto especifico, como ‘pescar’, ‘coletar açaí’ e ‘canoa’ (Dos Reis, 

2007), assim como entre as ribeirinhas da Ilha do Combu (Teixeira & Alves, 2008), também no 

Pará, onde as crianças representavam papéis como coletor de açaí, ajudante de coletor e 

vendedor, além de pescador e de barqueiro. 

 Elementos da cultura específica foram representados pelas crianças Xocó que brincaram 

de dançar Toré, ritual característico dos índios nordestinos (Bichara, 2003). Entre os Parakanã 

as meninas foram vistas brincando de pintura corporal e confecção de cestos (atividade 

exclusiva das mulheres) e os meninos brincando de caçar pequenos animais e de Tekatawa, 

reunião diária onde só os homens da aldeia participam (Gosso, 2004). As meninas Xikrin 

também brincam de se pintar, de pintar umas às outras e a bonecas que elas mesmas fazem com 

a argila que pegam na beira do rio. Neste processo, a pintura se realiza seguindo alguns 

procedimentos semelhantes aos adultos, mas também de maneira criativa, de modo que muitas 

vezes produzem desenhos com um motivo diferente em cada lado da face, o que jamais acontece 

quando feito por uma mulher deste grupo indígena (Cohn, 2000). 

 Observar como as crianças manipulam os elementos materiais e simbólicos do seu povo 

de referência, e dos aspectos externos a seu contexto, chama a atenção ao aspecto inovador da 

sua participação no grupo em que se insere. Isto se torna bastante elucidativo ao tratar dos 

objetos e materiais utilizados nas brincadeiras. Os estudos que tratam dos brinquedos registram 

grande diversidade de recursos e técnicas de produção, tanto manufaturados, industriais e 
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artesanais, elaborados por adultos e/ou pelas próprias crianças, como o uso de sucatas e 

elementos disponíveis na natureza (Bichara, 1999). 

 A criatividade das crianças na produção de brinquedos se destaca na literatura disponível 

sobre o tema. Na comunidade ribeirinha da Ilha de Marajó, foram observadas crianças 

produzindo barcos, bonecas, espingardas, gaiolas e jangadas com a palma da folha de Miriti, 

palmeira típica da região. Na Ilha dos Frades, região metropolitana de Salvador, Seixas (2007) 

observou crianças apostando corrida com barcos feitos por elas mesmas com isopor. E entre os 

Parakanã a modelagem de figuras humanas e outros animais, com argila colhida na beira do rio 

(Gosso, 2004). 

 Entre os Guarani, as crianças fazem piões utilizando sucatas e Chipá, um pão de farinha 

com óleo (Oliveira & Menandro, 2011). Entre as crianças indígenas Gavião-Pykopjê, diante do 

fato de não haver bola na aldeia, esta é criada com papéis e sacos e enrolada com barbantes. 

Meninos Gavião são vistos caçando, utilizando Baladeira, brinquedo semelhante a um badogue 

(estilingue) com o qual caçam passarinhos e lagartixas (Reis & Souza, 2009). Entre os Xikrin 

meninos foram vistos construindo pequenos aviões e helicópteros com palha. Revólveres e 

espingardas são esculpidos por eles mesmos, em madeira mole (Cohn, 2000). E, entre as 

meninas, não raro eram vistas a fazer farinha “de brincadeirinha” (Gosso, 2010; Nunes, 2003). 

 Na Ilha de Marajó no Pará, Dos Reis (2007) verificou que em função da religião 

(evangélica) os pais proibiam a brincadeira de bola, ainda assim as crianças criavam estratégias 

para burlar a ordem e jogar, demonstrando que eram ativas em suas escolhas. Por outro lado, 

entre os Parakanã, Gosso (2004) observou tanto os pais confeccionarem arcos e flechas em 

tamanho reduzido para seus filhos, como também os observava orgulhosos flechando pequenos 

animais. Estes registros ilustram como a relação adulto-criança, e a visão que os adultos têm do 

brincar, influenciam na prática desta atividade. Como descrito por Gaskins e colaboradores 

(2006), que sinalizam como culturas que cultivam (apoiam, incentivam), aceitam e/ou 

reprimem as expressões lúdicas infantis. 

 Nunes (2003, p.122) nos leva a refletir: será que podemos aplicar às crianças de distintos 

grupos culturais o mesmo conceito utilizado pela sociedade ocidental? Entre os índios Xavante 

“as nossas brincadeiras” correspondem também aos rituais e cerimônias. Entre os Tremembé, 

do Ceará, o Toré é referido como brincadeira, e ao mesmo tempo, como demarcador da 

identidade do grupo (Oliveira, 1998 apud Sampaio, 2011). Imprescindível ao diálogo é o 

reconhecimento não apenas da semelhança, mas também da diferença, o respeito. Se o brincar 

foi por algum tempo objeto de atenção dos folcloristas dada sua presença como formas de 

expressão cultural (de todas as idades) nas vilas de tempos mais remotos, hoje o focamos não 
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somente enquanto espaço tempo de (re)produção cultural, mas também como lócus da agencia 

infantil, intrinsecamente motivado e motriz de novas ações e compreensões.     

 A caracterização das brincadeiras nos diferentes contextos (urbanos, rurais, periférico, 

étnicos) vem contribuindo para a compreensão do brincar como um fenômeno que se apresenta 

de forma comum e singular aos distintos grupos. Variam e repetem-se os tipos, temas e 

conteúdos, ajustados aos contextos, aos pares. Com a televisão, a internet, ícones globais têm 

acessados os cantos mais remotos do país, e em todo o planeta. Esta conectividade entre local 

e global, entre história passada e presente, entre o antes e o depois, emerge no agora, intenso e 

transcendente ato de brincar. Seu estudo constitui uma forma também ‘curiosa’, inovadora e 

transformadora de conhecer como os grupos de pares tem criado e recriado cultura em variados 

contextos, como são, também as crianças, agentes da história, das suas próprias histórias e, por 

que não (?) das sociedades em que se situam. 

 Com o estudo da diversidade torna-se possível contribuir para a produção de 

conhecimento teórico, fornecendo dados para subsidiar políticas públicas, além de fundamentar 

propostas de intervenção específicas e mais eficientes para uma determinada região (Lordelo, 

2002; Seidl de Moura, 2005). Por outro lado, é importante atentar para o fato de que estudos 

realizados em diferentes contextos devem ser pautados em uma avaliação sensível (Carvalho e 

Lordelo, 2002), e respeitosa para com as comunidades e indivíduos envolvidos, seus 

interlocutores, em especial quando crianças. Atualmente, apesar do consenso ético, ainda se 

torna necessário pontuar que cabem às pesquisas buscarem resultados que promovam impactos 

positivos não somente na produção científica, mas que contribua para a efetiva melhoria da 

qualidade das condições de vida dos grupos estudados, estas sempre pautadas em seus próprios 

conceitos e definições, interesses e prioridades. 

 O perfil pluricultural do Brasil é, ainda hoje, uma característica pouco explorada e que 

deve ser valorizada, podendo ser investigada de forma sistemática (Dessen & Torres, 2002), 

desde que resguardados os princípios de autodeterminação. Ao abordar tais grupos é preciso, 

antes, respeitar sua autonomia, sabê-los parte de um processo histórico de intercâmbios 

estabelecidos nas relações coloniais, pós-coloniais e suas implicações ainda vigentes. Processos 

globalizantes que resultam em ações/reações, resistências e subversões. Tal qual a ciência que 

se dispõe a traduzi-los, a transcrevê-los sob modelos externos, principalmente a psicologia cuja 

inserção na temática indígena apesar das investidas é ainda incipiente (Vitale & Grubits, 2009). 

 A necessidade de se exercitar um olhar através do qual se possa conhecer a infância e 

os vários contextos onde ela se constitui (Quinteiro, 2002), focalizando os aspectos 

socioculturais e ecológicos em diferentes grupos (Kobarg, et. al, 2008; Gosso, 2004), é um 
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ponto de intercessão entre a Psicologia do Desenvolvimento, a Sociologia da Infância e a 

Antropologia da Criança. Talvez, paradoxalmente, um ponto no qual cada campo observa 

distinto ângulo, ainda fragmentado, condicionado por teorias e metodologias próprias. 

 Em resposta aos obstáculos que aí se colocam, o Sistema Conselhos de Psicologia 

passou, desde 2004, a apoiar e promover discussões no sentido de embasar as práticas e as 

concepções de trabalho com estes Povos, tendo em vista assegurar um diálogo interdisciplinar 

e intercultural que resguarde o respeito à integridade étnica e cultural destas populações. A 

sistematização dessas reflexões coletivas, tecidas pela interlocução com as lideranças e 

representantes locais, e as recomendações para atuação dos psicólogos junto às comunidades 

indígenas foram publicadas (CRPSP, 2010) e a proposta de um debate permanente se mantém. 

 Sabe-se que os povos indígenas, entre outros grupos, possuem regimes próprios de 

conhecimento, em que a construção da pessoa humana é concebida de diferentes maneiras. 

Noções que não correspondem aos modelos teóricos generalistas, às fases e estágios 

desenvolvimentais universais, definidos por uma psicologia ocidental hegemônica que, por 

desconsiderar essa diversidade, acaba por fracassar enquanto tentativa de unificação do 

humano, segregando ainda mais essa humanidade. Para seguir torna-se imprescindível 

reconsiderar (muitas) questões. A afirmação e efetivação da presença ativa dos diversos Outros 

com quem se compartilha um mundo em comum precisa se evidenciar, a partir do fazer 

acadêmico e através da escritura, transmitindo as marcas singulares, assim como as 

consonâncias dos múltiplos discursos, das agências (Caiafa, 2007). Um desafio contemporâneo 

que se coloca para todos, requerendo investigações atentas a pontos de vista outros. 

 
Ilustração 4: Fotografia de criança Kaimbé dando água a outra menor durante a Feira de Cultura 
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4. ENTRE OS ÍNDIOS DO NORDESTE, OS KAIMBÉ DE MASSACARÁ 

 Vivem atualmente na região nordeste do Brasil, conforme indica o Censo de 2010 

(IBGE, 2012), aproximadamente 232 mil índios autodeclarados, cerca de 25% da população 

indígena total no país, que é de mais de 800 mil indivíduos autodeclarados (0,4%). Deste total 

nacional, cerca de 36% possuem idade entre 0 e 14 anos, são crianças e adolescentes que hoje 

encontram uma realidade bem diferente daquela experienciada por seus pais e avós e pelo grupo 

étnico com quem compartilham, no presente, uma comunidade e uma história. 

 Os grupos indígenas no Brasil, como em toda América Latina, são descendentes dos 

povos pré-coloniais, populações originárias que povoaram o continente há pelo menos 12.000 

anos, e que devido às implicações da “conquista europeia” foram afetados em múltiplos 

aspectos, intensidades e tempos. Apesar de integrarem uma categoria única e genérica - Índios, 

correspondem a grupos distintos com cosmologias e modos de viver e conceber diversos. Povos 

que passaram por processos particulares de contato com a sociedade envolvente, através dos 

quais influenciaram e foram influenciados de maneira diferenciada. 

 Em geral, por relações conduzidas de modo consoante às conformações regionais de 

expansão territorial, caracterizadas pelas configurações geopolíticas, pelas formas de 

vinculação estabelecidas nos períodos históricos (exploração da mão de obra e das terras, 

pesquisa, proteção, assistência), e políticas subsequentes. Trajetórias que foram intensamente 

marcadas pelos mecanismos de dominação e integração sociocultural resultantes dos modelos 

de colonização e seus processos globalizantes, regimes altamente homogeneizadores, mas 

também passíveis de resistência, pontos de vista nem sempre legíveis na estória oficial. 

 Na região nordeste do país, os grupos indígenas passaram por significativas rupturas em 

seus padrões de organização social e de manejo dos recursos naturais, e tiveram que se adaptar 

a um espaço reduzido e ecologicamente desequilibrado (Oliveira, 1995). Sucessivas gerações 

foram impactadas na continuidade da transmissão dos conhecimentos e práticas ancestrais e 

ainda que lutassem contra as formas simbólicas e concretas de invasão que experienciavam, 

tanto pessoalmente como por suas famílias, parentes e pela comunidade de referência, muitas 

vezes foram impedidos de ocupar os espaços em que tradicionalmente viviam, dos quais 

dependiam para subsistência e manutenção do grupo, além dos lugares considerados sagrados, 

habitados pelos encantados como as tocas (grutas) e os pontos d'água. 

 Assim, tiveram suas terras e vidas intruzadas, e daí advém suas lutas em retomadas, 

uma das formas de des/colonização. Muitas perdas foram irreparáveis, outras foram e 

continuam sendo retomadas. Isto vem se dando desde os aldeamentos missionários, de onde 
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procedem muitas de suas denominações e rituais que reelaboram, passando por governos 

provinciais que através de uma política assimilacionista declararam como extintos vários destes 

aldeamentos (Sampaio, 2011; Oliveira,1995; Carvalho, 1994). Até “antes do final do século 

XIX, já não se falava mais em povos e culturas indígenas no Nordeste”, sendo estes indivíduos 

referidos como "remanescentes", “misturados” (Oliveira, 1998, p. 52). 

 Como reflexo, foram agregados uma série de atributos negativos que afastavam estes 

povos da imagem de índios 'puros', idealizada em uma visão romântica. Tornaram-se 

‘caboclos’, “sertanejos pobres e sem acesso à terra, bem como desprovidos de forte 

contrastividade cultural” (Oliveira, 1998, 52). Nesta época prevalecia uma dissuasão da 

identidade indígena na medida em que secundarizavam, ou mesmo omitiam sua origem, por 

motivo desta ter sido associada, em nível regional e nacional, à um estrato inferior da sociedade, 

estigmatizados como selvagens, primitivos, brutos, ingênuos. 

 Porém, a mesma “indianidade” que neste momento constituía um obstáculo à 

'emancipação social' do grupo na medida em que limitava a possibilidade de ascensão ou 

mesmo reconhecimento social dos seus descendentes, tornou-se, posteriormente, uma 

alternativa viável para se obter as garantias que até então lhes haviam sido negadas. Os índios 

do nordeste, e os Kaimbé em particular, passaram a assumir sua identidade étnica específica 

para legitimar suas reivindicações e fundamentavam sua alteridade no fato de serem 

descendentes dos 'primeiros habitantes do Brasil', afirmando-se detentores de 'direitos 

primordiais' sobre o território imemorial de seus antepassados. 

 Por muito tempo, tais grupos indígenas 'nordestinos' não foram objeto de interesse dos 

etnólogos brasileiros, e somente na década de 70, os antropólogos passaram a estudar e 

ampliaram o “conhecimento empírico sobre as condições de existência da população indígena 

do estado” (Oliveira, 1995, p. 15). Constituiu-se então como um "conjunto étnico e histórico", 

os "índios do nordeste", uma unidade integrada pelos "diversos povos adaptativamente 

relacionados à caatinga e historicamente associados às frentes pastoris e ao padrão missionário 

dos séculos XVII e XVIII" (Dantas, Sampaio & Carvalho 1992, p. 79). 

 Refere-se ao fenômeno da “etnogênese” para descrever a trajetória mais recente destes 

povos que diante de determinadas circunstâncias deixaram “de assumir sua identidade étnica 

por razões também históricas”. Na tentativa de compreende-los em sua dinamicidade e 

multidimensionalidade existencial, jurídica, conceitual, foram designados como índios 

“emergentes”, “ressurgidos”, “regimados” (Oliveira, 1998; Carvalho, 1994). Hoje, seguem 

reconstruindo uma coletividade étnica de pertencimento (Bartolomé, 2006), e se auto afirmam 

índios resistentes (CIMI, 2004). Diríamos, também, índios agentes em sua história, que foram 
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por muito tempo silenciados, mas que não se permitiram calar. 

 Porém, haveria ainda um longo caminho pela frente e muitos desafios a transpor, em 

especial no enfrentamento dos conflitos fundiários e no respeito à autonomia político-cultural 

de seus territórios. Se estes grupos sempre se souberam diferenciados etnicamente, foi a partir 

da luta pela preservação das fronteiras territoriais que suas identidades precisaram se tornar 

ainda mais visíveis. E para isto mobilizaram uma bagagem cultural que já dispunham. 

 Se estes grupos sempre se souberam diferenciados etnicamente, foi a partir da luta pela 

preservação das fronteiras territoriais que suas identidades precisaram se tornar ainda mais 

visíveis. A articulação indígena se dá a partir da atualização de um pertencimento que lhes 

agrega individual e coletivamente, no campo dos conflitos e embates diretos e na arena política, 

mas também dos costumes e tradições, das redes de convenções e rotinas (Hobsbawn e Ranger, 

1984), enquanto comunidade de direitos, mas também de desejos. 

 Mobilização que se dá inicialmente pela luta por terra e posteriormente também por 

saúde, educação e sustentabilidade. Reivindicação que remete a contestação coletiva de posse 

imemorial dos seus territórios, parte de um conjunto de tentativas de reconhecimento e respeito. 

Movimentos contra hegemônicos até então disperso em distintos pontos da 'nação brasileira', 

reiniciados na década de 40 do século XX a partir dos graves conflitos fundiários, e de maneira 

mais acentuada na década de 70 reunindo vários povos de todo o país, resultando em 

importantes conquistas, tendo seus direitos específicos incluídos na Constituição de 1988.     

 Direitos ratificados em 2003 quando o Brasil aderiu à Convenção 169 da OIT, que define 

os povos indígenas como “segmentos nacionais com identidade e organização próprias, 

cosmovisão específica e especial relação com a terra que habitam” (OIT, 2009, p.10). Seu 

'território', entendido em um sentido físico, material, como algo inerente ao próprio organismo, 

que se justifica pela necessidade de seus recursos para sobrevivência. Mas que inclui uma 

ligação afetiva, emocional do ser humano com seu meio, uma apropriação simbólica do 

ambiente, “especialmente através das identidades territoriais, ou seja, da identificação que 

determinados grupos sociais desenvolvem com seus espaços vividos” (Haesbaert, 2002, p.120). 

 Onde e quando são entrelaçadas relações, sejam familiares, comunitárias, ancestrais 

e/ou espirituais. Vínculos que se formam por descendência e/ou por afiliação, estabelecidos e 

continuamente retroalimentados nas interações entre os diversos outros, pelas crenças e práticas 

reproduzidas nas condições concretas de existência. Uma construção partilhada, sendo a 

identidade étnica compreendida como percepção de uma continuidade, um fluxo-processo 

como nos sinaliza Côrtes (2001). Um saber-se no mundo, parte de uma história, pertencente a 

um grupo, compartilhando um passado e um projeto de futuro (Arruti, 2006). 
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4.1 O Povo Indígena Kaimbé 

Entre os índios do nordeste do Brasil, encontram-se os Kaimbé de Massacará, uma das 

14 etnias do estado. São 829 indígenas, sendo aproximadamente 412 crianças e adolescentes 

(dado da Escola Estadual Indígena Kaimbé Dom Jackson Berenguer Prado para o Observatório 

da Educação Escolar Indígena Yby Yara, 2012)6 vivendo em oito localidades do seu Território, 

e possivelmente alguns outros em trânsito ou habitando fora da área. Um grupo étnico 

específico, uma coletividade, indivíduos auto definidos e reconhecidos uns aos outros como 

Kaimbé. Olhar para eles é também percebê-los neste fluxo-processo (Côrtes, 2001), com uma 

longa trajetória histórica de intenso contato, um passado recente de lutas e retomadas e um 

momento presente de organização e iniciativas. 

 Esse povo, como outros da região semiárida do Brasil, convive historicamente com 

aspectos físico-climáticos da seca, agravados por um contexto agrário e sociopolítico de 

dominação e concentração fundiária (Côrtes, et al, 2006). Na Bahia, iniciada no século XVI, a 

colonização se deu em inúmeros pontos de sua costa, inicialmente no litoral e em seguida no 

interior. Na região norte do estado, o avanço da atividade agropastoril e expansão territorial da 

Casa da Torre, comandada por Francisco Dias D’Ávila e sucedida por seu neto, aniquilavam ou 

incorporavam como vaqueiro os indígenas, provocando também séria degradação dos bens 

ambientais e culturais no âmbito material e espiritual. Poderíamos nos remeter a este período 

como uma “guerra de conquista” (Souza, 1996). 

 Os povos que aí viviam foram exterminados, dispersados, expulsos de suas terras 

nativas, catequizados e reunidos em distintas Missões. Entre estas a Missão da Santíssima 

Trindade do Massacará que data do século XVII. Uma das mais antigas do nordeste 

possivelmente fundada no ano de 1639, próximo ao Arraial de Canudos. Administrada 

inicialmente por jesuítas e depois transferida aos franciscanos, até 1758 quando a reforma 

pombalina ocasionou a retirada das missões no Brasil (Souza, 1996, Sampaio, 2011). 

 De acordo com Jorge Bruno de Souza, que estudou a etnicidade entre os Kaimbé (1996), 

este povo descende dos grupos historicamente aldeados nesta Missão (Kariri, Orí, Catrimbós, 

Massacará). Os índios bravos, que antes exerciam atividades coletoras e de caça em uma 

extensa área por onde perambulavam e dispunham dos recursos necessários à sua 

                                                 
6
. Outros dados populacionais obtidos informam um contingente populacional total de: 1.016 pessoas indígenas 

de acordo o Censo 2010 (IBGE, 2012); também conta o registro de 1.080 indígenas (dado do Posto Local de Saúde 

- SIASE/SESAI – 2012); e 999 indígenas Kaimbé (FUNASA, 2010). 
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sobrevivência, possivelmente um subgrupo da família linguística Kariri. Apesar dos registros 

documentais não serem suficientes para se reconstituir com precisão a situação sociocultural 

dos Kaimbé, nesta época e nos períodos que se seguiram, as informações disponíveis “fornecem 

provas irrefutáveis da persistência daquele grupo, bem como de sua contínua luta em defesa de 

seu território” (Souza, 1996, p.56). 

 Luta que pode ser também entendida como ação no mundo, uma vez que não havia 

como permanecer passivo às extensivas pressões coloniais. Em 1888, como parte de uma 

política integracionista, o governador da província da Bahia declarou extintas diversas aldeias 

indígenas, entre estas a aldeia Kaimbé. Em 1910, foi criado o antigo Serviço de Proteção ao 

Índio (SPI). Em 1940, foram iniciadas as primeiras tentativas de reconhecimento oficial junto 

a este serviço, sendo produzida, em 1957, uma declaração da concessão de terras para a Missão 

da Santíssima Trindade, que não se procedeu (Côrtes et. al., 2008). 

 Com o agravamento dos conflitos fundiários e a precariedade das condições de vida da 

população, entre 1970 e 1980 os Kaimbé passaram a se articular junto aos povos da Bahia e do 

Brasil, tendo em vista a reivindicação de direitos específicos. Vivenciaram um período de 

tensões e conflitos com influentes fazendeiros que ocupavam suas terras e redondezas. Na 

década de 80, ocorreram novas disputas envolvendo as terras próximas ao Rio da Ilha e sua 

nascente, as áreas mais férteis da área indígena, lugar que hoje é considerado pelos Kaimbé 

como o “coração da aldeia” (Côrtes, et. al., 2008; Queiroz, 2008). 

 Demarcado e homologado em 1991, através do Decreto N° 395, o Território indígena 

constitui uma área total de 8.020 ha. Situa-se à 32Km da sede do município de Euclides da 

Cunha, à 311 km da capital do estado, região nordeste da Bahia, semiárido brasileiro. Seu 

processo demarcatório teve por base o Alvará Régio de 1.700 que concedia, para os índios 

aldeados, uma légua em quadra - octógono regular de 6.600 m em direção aos pontos cardinais, 

totalizando 12.300 ha, havendo desse modo um trecho ainda reivindicado Kaimbé. 

 São oito localidades dentro do Território, ocupado de forma mais dispersa no Icó, 

Várzea, Saco das Covas, Outra Banda, Baixa da Ovelha, Lagoa Seca e Ilha, e de maneira mais 

concentrada em Massacará, o local central onde reside o maior número de habitantes e onde se 

localizam a sede da escola Kaimbé (estadualizada em 2011), a creche recém inaugurada (2012), 

o Posto de Saúde da SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena, antes gerido pela FUNASA 

- Fundação Nacional de Saúde) e o Posto da FUNAI (Fundação Nacional do Índio), o Centro 

Cultural, e uma casa de farinha da Associação. (Ver Anexo II - Mapa deste TI). 

 Em Massacará se localiza o espaço construído para realização da Feira Cultural Kaimbé, 

além da Igreja da Santíssima Trindade e a Igreja Batista. A presença da igreja Católica dentro 
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dos territórios indígenas, cujas raízes advêm dos aldeamentos jesuíticos, é ainda hoje marcante, 

muito embora se observam mesclagens entre estas tradições e os elementos culturais dos povos 

específicos. Atualmente, as religiões evangélicas estão presentes em muitos territórios, 

inclusive entre os Kaimbé. 

 O acesso ao Território se dá por Euclides da Cunha através da BA 220, ou através do 

Território Kiriri (distante cerca de 42 km de Mirandela), chegando de lá até as cidades de 

Banzaê e Ribeira do Pombal. A infraestrutura em Massacará conta com água encanada 

(poço/bomba), dois telefones públicos e alguns fixos (residenciais) e luz elétrica. Quanto ao 

esgotamento sanitário, a FUNASA (órgão que foi até então responsável pelo saneamento em 

áreas indígenas no país, atualmente é a SESAI) realizou recentemente obras para melhoria no 

sistema local. Em 2008, quando foi concluído um estudo diagnóstico sobre a água e seus 

múltiplos aspectos neste território verificou-se, entre outros problemas, a existência de esgoto 

a céu aberto em alguns pontos, o que segundo informações locais já foi solucionado. 

 As casas que os Kaimbé habitam hoje em sua grande maioria foram construídas pelos 

não indígenas que residiam na área e tiveram que sair depois que o território foi retomado. 

Muitas moradias têm televisão (parabólica), mas não há sinal para celular, e o acesso à internet 

com conexão via rádio foi iniciado recentemente (2011). Existem algumas vendas que 

comercializam alimentos, em geral os produtos que não são encontrados dentro do Território, 

são adquiridos em Euclides da Cunha. A feira que antes havia em Massacará, não mais ocorre 

e as famílias costumam frequentar a feira na sede do município. 

 A organização social Kaimbé é por núcleo familiar, e a política comunitária inclui 

caciques e conselheiros. Algumas pessoas trabalham como professores dentro do território, e 

ainda hoje é comum a saída, em especial de jovens, para cidades próximas ou do sudeste do 

país, em especial São Paulo em busca de trabalho. Os Kaimbé vivem da agricultura de 

subsistência (sequeiro), as ‘roças’ de mandioca, milho e feijão, além de abóbora e batata. A 

criação de animais desenvolvida pelos Kaimbé é basicamente de subsistência e envolve poucas 

cabeças de gado, caprinos, porcos e galinhas (Côrtes et. al., 2008). 

 Na década de 80, e um pouco antes disso, produziam arroz na Várzea e Lagoa Seca, mas 

abandonaram esta prática por conta de uma seca que houve seguida da não continuidade do 

cultivo pelos mais jovens, conforme relatam (Côrtes et. al., 2008). Atualmente, observa-se um 

movimento de organização interna orientada para o enfrentamento coletivo das adversidades 

físico-ambientais e sociopolíticas que incidem na qualidade de vida do grupo. Em busca de 

alternativas produtivas existem hoje três associações comunitárias, a Associação Massacará - 

Kaimbé que desenvolve um projeto de horta, e Associação Kaimbé Várzea - AKAVA, um 
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projeto de produção de mel (consumo/comércio), e a Associação da Lagoa Seca. 

 Algumas mestras e jovens Kaimbé fabricam, e eventualmente comercializam artesanato 

com sementes e palhas nativas (principalmente o Caruá, mas também a pindoba, da qual se 

extrai a fibra chamada Imbé), como colares, brincos, pulseiras, braceletes, tornozeleiras, 

pequenos cestos, bolsa, rede e peças do vestuário como a cataioba (saia) e o bustiê. Algumas 

pessoas ainda fiam algodão, fazem cerâmica, vassoura, mas, como informam: “são poucas que 

ainda fazem”. Por iniciativa da escola local (cujo quadro de pessoal é composto por indígenas 

e algumas poucas não indígenas) foram iniciadas aulas de “cultura”, quando são trabalhados 

conteúdos relativos aos saberes e fazeres tradicionais do grupo, entre estes o artesanato. 

Também por iniciativa local foi criado um grupo de artesanato Kaimbé, que mais recentemente 

foi contemplado por um projeto pelo Instituto Mauá. 

 Os Kaimbé falam uma variante da língua portuguesa, e revelam grande desejo em 

reavivar sua língua (Côrtes, et. al., 2008). Este povo encontra-se em intenso processo de 

afirmação étnica e revitalização cultural. Utilizam a cataioba, o cocar e adereços 

cotidianamente, mas não por todos os indivíduos, sendo este uso acentuado em situações de 

encontro, como durante a Feira de Cultura Kaimbé ou em Salvador, quando representam o 

Povo. Como sinalizou Souza (1996), “os Kaimbé representam um caso típico do processo de 

emergência étnica no Nordeste brasileiro” (Souza, 1996, p. 149). 

 Sua trajetória nos lembra que as tradições constituem produto de uma construção social, 

que “o significado de um signo não é intrínseco, mas função do discurso em que se encontra 

inserido”. Assim, portanto, são “elementos culturais que, sob a aparência de serem idênticos a 

si mesmos, ocultam o fato essencial de que, fora do todo em que foram criados, seu sentido se 

alterou" (Carneiro da Cunha, 1992, p.47). Configuram-se como sinais diacríticos que 

promovem o reconhecimento de sua alteridade (Souza, 1996). 

 O Povo Kaimbé dispõe de diferentes manifestações culturais, assim como utiliza, e 

ressignifica, variados elementos nestas tradições. O jogo de Zabumba se assemelha ao pífano 

regional, é composto por duas gaitas (flautas) e duas zabumbas (caixas). É tocada por homens 

adultos e jovens, em momentos específicos de celebração do Território. É assim que a zabumba 

sai em cortejo pelas ruas de Massacará até a Igreja, onde, em uma sincronicidade singular, 

compõe com o toque dos dois sinos, o Pé de Sino, um rito Kaimbé. 

 Com três séculos de história, a Festa da Santíssima Trindade é realizada anualmente e 

constitui um significativo processo cultural da tradição deste povo. Antes organizada pelos não 

índios que ocupavam a área, somente o ‘sábado dos caboclos’ ficava sob responsabilidade dos 

indígenas. Desde 1999, passou a ser organizada exclusivamente pela comunidade. Nesta festa 
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“as tradições Kaimbé permeiam um ritual predominantemente católico, o que o torna diferente 

de festas religiosas da mesma natureza na região” (Côrtes & Tarqui, 2008). 

 Diversos elementos culturais se entrelaçam nesta festa, entre estes a Bandeira, que é 

considerada um marco na Festa “ela produz uma contínua participação desde as primeiras 

décadas de 1900, iniciada pelos caboclos velhos”; as Lanternas, pequenas caixinhas de madeira 

enfeitadas com papéis coloridos e que são levadas pelas crianças em cortejo acompanhado pela 

zabumba com uma vela fixada ao centro e acesa, “para abrilhantar a noite” (Gonçalves, Jesus, 

Silva, Marcedo, Pereira, e Dias, 2011). No período da Festa da Santíssima, não índios podem 

instalar temporariamente barracas (bebidas/alimentos) em Massacará, no entorno do palco que 

é montado para as apresentações artísticas da região, quando também é instalado um parque 

provisório na quadra, com brinquedo inflável (escorregador) e pula pula. 

 Uma importante iniciativa Kaimbé é a Feira Cultural que se realiza anualmente e se 

encontra em sua nona edição em 2012. Este evento surgiu como uma atividade local organizada 

pelo professor Kaimbé do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e desde então 

ganhou novas proporções, inclusive não mais existem turmas do PETI em Massacará, ao passo 

que esta Feira continua sendo realizada e seus idealizadores têm se articulado interna e 

externamente ao território, conseguindo apoio de órgãos federais, estaduais e municipais (como 

a FUNAI, FUNASA, CAR, SJCDH, SECULT, etc.). Esta Feira envolve a exposição em 

barracas temáticas das comidas, da agricultura, artesanato, da saúde, da escola Kaimbé, e em 

cada uma se pode encontrar as referências do que é ser Kaimbé hoje. 

 Interessante também que neste evento são realizados intercâmbios com povos indígenas, 

incluindo os Kiriri, povo vizinho ao Território, os Tuxá, Pataxó, Pankararú (PE) e visitantes e 

grupos não indígenas. As outras etnias também dispõem de barraca para exposição dos produtos 

que trazem e apresentam sua zabumba, seu Toré, este muitas vezes dançado junto, com 

integrantes dos diversos grupos presentes. Os Kaimbé também praticam o Toré, dança 

ritualística relacionada aos índios nordestinos. O Toré e sua ciência emerge entre os índios do 

nordeste hoje exercendo múltiplas funções, desde sua liberdade lúdica enquanto dança, 

comunhão, celebração, à sua função ritualística de ligação com o sobrenatural. Mas também 

uma função política, quando demarca fronteiras entre “índios” e “brancos”, e uma função social, 

de reprodução da vida no grupo, marcação dos tempos, do ritmo. Assim, ao mesmo tempo em 

que se difunde no nordeste tornando-se um denominador comum aos diferentes povos, torna-

se um novo Toré em cada grupo, que o reelabora de maneira singular (Oliveira, 1998). 

 Presente na Feira Cultural e em outros momentos de celebração no Território, a Dança 

do Boi do Araçá apresenta uma estrutura que se assemelha a uma ciranda. Nela, ao mesmo 
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tempo em que se formam e se desfazem os pares, a medida em que os braços se cruzam e trocam 

no ritmo dos passos, se forma um grande círculo. Todos embalados pelo canto de uma mestra 

Kaimbé. Enquanto ela (ou outra pessoa por ocasião de sua ausência) puxa os versos, as outras 

cantam o refrão enquanto dançam. Sua origem foi declarada desconhecida pelos Kaimbé, mas 

sua continuidade parecer ser de interesse dos Kaimbé, uma vez que criaram um grupo do Boi 

do Araçá, que realiza ensaios. Também para esta manifestação os Kaimbé se mobilizaram a 

buscar meios de promovê-la, escreveram um projeto e conseguiram os recursos com que 

fizeram roupas para as apresentações desta dança (Côrtes, et. al., 2008). 

 Atualmente, os Kaimbé exercitam sua autonomia e buscam meios de resguardar seus 

direitos coletivos. Um dos caminhos encontrados foi a organização, em rede colaborativa, do I 

Fórum Kaimbé de Sustentabilidade que reuniu em 2008 representantes de órgãos federais, 

estaduais e municipais em Massacará, para discutirem em grupos temáticos e em plenária, os 

problemas e alternativas identificadas e sistematizadas de maneira participativa como parte de 

um diagnóstico prognóstico participativo (Côrtes et. al., 2008). Desde esse momento houve um 

comprometimento institucional em mapear os programas e projetos já existentes e que poderiam 

corresponder às demandas especificadas. Além disso, durante as discussões novos caminhos 

foram propostos, o que possibilitou um diálogo mais próximo entre comunidade e instituição, 

entre sociedade civil e técnicos governamentais. 

 Uma experiência inovadora que, em seu conjunto, com os demais estudos e ações neste 

contexto, têm se constituído como uma importante referência no âmbito da construção e 

controle social de políticas públicas para os povos indígenas na Bahia. Trabalhos que tiveram 

continuidade através do Grupo CISAIS - Culturas e Interculturalidades (Côrtes, et. al., 2011), 

envolvendo diretamente as lideranças, professores/as e estudantes Kaimbé. Como também vem 

acontecendo com o Observatório de Educação Escolar Indígena - Yby Yara, que em 2010 

iniciou um diagnóstico coautoral da educação indígena no estado, e cujos direcionamentos 

adotados em sua formulação e execução (aportes teórico-metodológicos) tornam esta 

experiência uma iniciativa inovadora no país. 

 A criação de um Núcleo local do Observatório em Massacará, como nos outros povos 

da Bahia, vem se dando a partir das prioridades definidas pelos próprios índios, tanto na escolha 

do modo de funcionar, seus objetivos, suas atividades, envolvendo a participação direta dos/as 

professores/as nesse processo. Um Núcleo ajustado ao compromisso maior do Observatório que 

é desenvolver diálogos interinstitucionais e interculturais orientados a criar um espaço para 

mobilização e produção de conhecimentos e práticas no contexto da EEI. Um exercício 

colaborativo para encarar juntos os desafios de uma educação diferenciada. 
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4.2 As Crianças de Massacará 

 Em muitas áreas indígenas do Brasil verifica-se um aumento da população infantil, 

como também se observa neste Território. Ainda assim, “são poucos e recentes os estudos sobre 

infância indígena” no PAIS (Tassinari, 2007, p.13), sendo escassa a literatura sobre os Kaimbé, 

principalmente sobre suas crianças. Nenhum dos estudos encontrados sobre este povo aborda 

especificamente este grupo etário (Côrtes, et. al., 2010; Côrtes, et. al., 2008; Queiroz, 2008; 

Souza, 1996). Desse modo, não é possível precisar com maiores detalhes sua rotina ou como 

os adultos concebem as crianças enquanto membro desta comunidade, embora alguns dados 

informem sobre a infância neste contexto, no passado e no presente. 

 Em sua dissertação de mestrado, Souza (1996), tratou da etnicidade entre os Kaimbé, 

fazendo algumas referências aos infantes. Naquela ocasião, as crianças frequentavam as escolas 

até a quarta série, depois, continuavam os estudos em Euclides da Cunha, o que raramente 

acontecia, de maneira que muitas pessoas não chegavam a concluir o primário. Hoje, as crianças 

Kaimbé frequentam a escola dentro da área (até a oitava série/nono ano), dando continuidade 

aos estudos em Euclides da Cunha. Há neste T.I. turmas dos programas e educação para jovens 

e adultos. O deslocamento para as aulas é realizado através do transporte escolar municipal. 

 A escola Kaimbé recentemente estadualizada (2011) atua em consonância com a 

Constituição Federal que assegura às comunidades indígenas o direito a uma educação escolar 

diferenciada, desenvolvendo um Projeto Político Pedagógico Indígena (PPPI), orientado pelo 

Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI). Existem atualmente no 

território quatros prédios escolares. O Centro Educacional Indígena Dom Jackson Berenguer 

Prado foi inaugurado em dezembro de 1968, antes havia no local um prédio escolar não 

indígena. Localizado em Massacará este centro coordena os demais anexos: a Escola Municipal 

Indígena João Olavo de Souza na localidade do Icó Várzea, começou a funcionar em 1974; a 

Escola Municipal Indígena São Luiz na Lagoa Seca, de 1987; e a Escola Municipal Indígena 

São Roque na Baixa da Ovelha, de 1992 (Dados da Escola - Projeto Observatório Yby Yara). 

 A relação do povo Kaimbé com outros povos indígenas também se deu no âmbito 

escolar. Desde o período inicial destas escolas, lecionam professoras e professores Kaimbé e de 

outras etnias, Fulniô, Tuxá Rodelas, Tuxá Ibotirama e Pankararú. Os/as professores/as Kaimbé 

vem se engajando nos cursos de formação e alguns/as cursaram o Magistério Indígena e/ou 

participam atualmente da Licenciatura Indígena - LICEEI. Como nos demais contextos rurais, 

o acesso ao ensino superior é ainda incipiente, mas já começa a dar sinais de mudança, havendo 

um crescente de jovens Kaimbé estudando fora (Feira de Santana, São Paulo). 
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 O estudo de Souza (1996) foi realizado na década de 90, ou seja, no período da 

demarcação do Território (em 1991), quando ainda havia não índios morando na área. A saída 

dos não-índios começou em 1999 e foi totalmente concluída em 2001. Conforme ele descreveu 

em sua dissertação, nesta época, os Kaimbé apresentavam-se dispostos “a construir um novo 

signo de sua alteridade: crianças que se vestem em ocasiões especiais com plumas e cocares, o 

desejo de aprenderem o Toré”. O que ocorria durante a Festa da Santíssima Trindade, na noite 

dos ‘caboclo’, quando ocorria de “vestirem algumas crianças com roupas ‘indígenas’, saiotes e 

cocares de penas, especialmente confeccionados para essa ocasião” (Souza, 1996, p. 121, 134). 

  A organização da Festa neste período ficava sob responsabilidade dos não índios que 

residiam no Território, e somente no sábado dos caboclos os índios eram os responsáveis pela 

‘noite’, como já relatado acima. Atualmente, as crianças desempenham o importante papel de 

carregar as luminárias feitas especialmente para este momento, uma menina leva os Ramos, e 

seguem em cortejo da casa da família da ‘noite’ até a igreja. Após a missa ocorre o Pé de Sino 

(Repique dos sinos) e a queima de fogos, e então voltam novamente levando as lanternas e os 

ramos até a casa do ‘dono da noite’ seguinte. 

 O uso de saiotes e cocares de penas, como observando por Souza, no início da década 

de 90, não foi observado em pesquisas mais recentes (Côrtes, et. al., 2010; Côrtes, et. al., 2008; 

Queiroz, 2008). As vestimentas utilizadas atualmente, cataioba (saia) e cocar, são produzidas a 

partir do trançado da palha de Imbé retirado da pindoba (planta nativa da região), 

complementada pelo uso de adereços (colares, pulseiras, braceletes, tornozeleiras) feitos com 

sementes, palhas, e em alguns casos com ossos e dentes de animais como tatu, cobra e caititu.  

No estudo de Souza (1996) não constam referências à pintura corporal, sugerindo que esta 

prática não foi observada no período daquela pesquisa. Hoje, os Kaimbé recriaram uma pintura 

corporal própria, cujos traços marcam na pele um significado particular para o grupo. São feitas 

com tintura de jenipapo e cobrem a face, os membros e o tórax/costas. São feitas, em especial, 

nos momentos de celebrações e reivindicações, mas também em outras situações, inclusive 

cotidianas, sendo praticadas principalmente nos jovens e infantes. 

 As crianças Kaimbé, desde muito pequenas, circulam por Massacará em companhia de 

outras crianças, e permanecem brincando nas calçadas e ruas próximas de suas casas ou de 

parentes. Acessam o campo onde jovens e adultos costumam jogar futebol e realizar torneios 

com comunidades vizinhas, acessam também a quadra, o Centro Cultura e a Igreja. É comum 

a presença de crianças em reuniões sobre questões comunitárias diversas, bem como nas 

atividades especificas da cultura indígena Kaimbé. Elas participam nos diversos momentos em 

que a Zabumba toca, seja na sala das casas ou pelas ruas. Algumas crianças, por volta de dez 
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anos, tocam zabumba e recentemente foi criado um grupo de zabumba jovem. 

 Durante a Feira de Cultura Kaimbé, as crianças participam no desfile da escola que 

segue em cortejo pelo território e culmina em apresentações no espaço da Feira. Os Jogos 

Indígenas, realizados neste evento, contam com a participação de jovens (adolescentes) e 

adultos, a exemplo dos Kaimbé, Kiriri, Tuxá e Pankararú (PE), presentes em 2010 e 2011. Entre 

as modalidades constam corridas - de bicicleta, maracá e tora, arco e flecha e torneio de futebol. 

Em outros momentos, as crianças ajudam na arrumação do espaço, colaboram nas barracas 

(alimentação, saúde, artesanato, escola, entre outras), e circulam livremente, apropriando-se dos 

elementos aí colocados neste período. 

 Nos ensaios e apresentações do Toré, as crianças Kaimbé participam ativamente. 

Também na Dança do Boi do Araçá, que se caracteriza por uma ciranda puxada por uma índia 

(mestra) Kaimbé, as crianças se engajam e juntamente com os dançarinos em círculo, vão 

trocando os pares e cantando o refrão da música. O acesso destas crianças aos conhecimentos 

culturais de seu povo tem se dado também em espaços formativos formais como através da 

escola local e seu currículo diferenciado, bem como através da participação no grupo de 

artesanato recentemente criado na comunidade. 

 As crianças que vivem neste Território nascem e crescem sabendo-se Kaimbé, são filhos 

da retomada, realizam sua experiência desenvolvimental em um período singular na história 

deste povo. Sua terra já havia sido decretada Kaimbé (em 1991), havia os últimos não índios 

morando na área (1998), ou encontraram um território totalmente desintrusado (desocupado 

pelos não índios). Uma época de intensa revitalização sociocultural, compreendida em um 

contexto particular de emergência étnica. Um momento em que os horizontes da comunicação 

se ampliam com as possibilidades da TV há mais tempo, e da internet que passou a ser acessada 

de dentro da aldeia a partir do final de 2011. A cada momento novas informações, oriundas do 

mundo dos adultos Kaimbé, externos à aldeia, encontrados nos livros da escola, nos programas 

da televisão e compartilhadas nos grupos de brincadeira.  

 
Ilustração 5: Desenho da aldeia com o Toré, feito por criança Kaimbé 
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5. OBJETIVOS 

 Abordar a ludicidade como uma sensível forma de criatividade nos leva a seguir ao 

encontro das crianças em seus momentos de interações livres, e nos traz a uma investigação das 

expressões infantis em seu contexto específico de desenvolvimento. Aqui, as meninas e 

meninos Kaimbé em sua aldeia indígena, onde habita seu Povo, onde foram por muito tempo 

silenciadas e atualmente estão sendo reavivadas suas referências étnicas: Como brincam as 

crianças Kaimbé hoje? Como concebem e atuam em seu espaço tempo de vida através da 

brincadeira? Como produzem e reproduzem culturas ao brincar entre pares em seu Território 

Indígena situado na região semiárida da Bahia, nordeste do Brasil?  

 

5.1 Objetivo Geral  

  

Investigar as brincadeiras das crianças Kaimbé na Área Indígena Massacará. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

  

1. Caracterizar as brincadeiras, brinquedos e lugares de brincar das crianças indígenas 

Kaimbé nas áreas abertas e coletivas da aldeia Massacará; 

 2. Identificar e discutir a ocorrência de Reprodução Interpretativa nos episódios de 

brincadeira registrados cursivamente a partir da observação naturalística dos grupos de pares; 

 3. Refletir sobre as relações entre brincadeira, ambiente, cultura e desenvolvimento, 

considerando a presença criativa dos infantes em seu contexto étnico específico. 

 
Ilustração 6: Fotografia de um menino Kaimbé brincando de modelagem de terra em uma rua de Massacará 
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6. MÉTODO 

 Esta pesquisa constitui um exercício exploratório e descritivo comprometido com o 

respeito, reconhecimento, registro e valorização da diversidade étnico-racial, de gênero e 

geracional. Parte do entendimento de que as teorias refletem as sociedades que as produzem, 

inclusive na importância que conferem ao brincar (Bronfenbrenner, 1995), ao protagonismo das 

crianças na participação comunitária, escolar e, em especial, nas investigações que as abordam. 

 A necessidade e pertinência de se reconsiderar a presença e agencia infantil, constitui 

um desafio comum aos pesquisadores contemporâneos, ainda que reelaborado e assumido de 

diferentes maneiras. Para avançar, sabê-las parte ativa nas relações entre pares e nos grupos 

mais amplos que integram, inclusive aqueles ditos minoritarizados, ou seja, não hegemônicos 

nos contextos locais, regionais, nacionais e global. Atentar para estas perspectivas Outras, por 

muito tempo e de distintas maneiras silenciadas nos processos coloniais, pós-coloniais e seu 

legado ainda vigente, nos leva a assumir um recorte teórico-metodológico dedicado a 

reconhecer a ludicidade como uma forma de expressão criativa, motriz de novas ações e 

compreensões. Um desenho orientado pelo entendimento do brincar como um comportamento 

intrinsecamente motivado e, há um só tempo, mobilizador de novas interações. 

 Investiga-se o brincar como “lócus privilegiado do processo desenvolvimental” 

(Lordelo, 2006, p. 99), como espaço primordial de produção e reprodução de saberes fazeres, 

de transmissão, manutenção e consolidação das aprendizagens culturais, ambientais e cidadã. 

Fenômeno complexo, permeado de im/possibilidades inerentes ao seu estudo e registro. Buscar 

compreendê-lo requer destituir-se de um viés adultocêntrico, reaproximando-se de um ponto de 

vista infantil. Consoante com esta perspectiva, como tentativa de apreender o que dizem, seus 

gestos, objetos e formas próprias de viver, conceber e lidar com seu contexto específico, 

histórico e cotidiano, material e simbólico, propôs-se esta pesquisa. 

 Sua escrita resulta da participação da autora como pesquisadora associada a um conjunto 

mais amplo de investigações articuladas em rede colaborativa. Um percurso iniciado em 

Projetos anteriores (Côrtes, 2011; Côrtes, et. al., 2010; Côrtes, et. al., 2008), e seguindo com o 

Grupo CISAIS – Culturas e Interculturalidades (Côrtes/IHAC/UFBA); o Observatório da 

Educação Escolar Indígena Yby Yara – Núcleo Local do Território Etnoeducacional Nordeste I 

(César/PÓSAFRO/CAPES/INEP/SECADI); com o Projeto Brincadeiras de Faz de Conta: um 

estudo sobre estrutura, regras e processos de reprodução interpretativa em diferentes contextos 

na Bahia (Bichara/POSPSI/UFBA); e, em especial, com o Povo Kaimbé. 

 Sua realização, através da Linha de Pesquisa Infância e Contextos Culturais, vinculada 
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a Área de Concentração Psicologia do Desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da Universidade Federal da Bahia (POSPSI/UFBA), contou com o apoio da 

comunidade e lideranças Kaimbé e dos referidos Projetos, e com bolsa de estudos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Caminhos trilhados 

no ir e vir entre a universidade e o campo, com professores, estudantes, pesquisadores, 

colaboradores e, principalmente, com as crianças indígenas Kaimbé. 

 Trata-se, portanto, de uma pesquisa marcada pela confluência e ajustamento dos 

diferentes "olhares", referenciais e experiências compartilhadas nesta trajetória. Uma 

configuração continuamente reformulada pela interlocução interdisciplinar e intercultural que 

fomentou e subsidiou sua proposição, seu delineamento pela vereda qualitativa no campo da 

Psicologia do Desenvolvimento, em diálogo com a Sociologia da Infância e a produção 

antropológica, particularmente a Antropologia da Criança e a Etnologia Indígena Brasileira. 

 Imersa nesta trama epistemológica, busca-se inspiração nas crianças que ao brincar livre 

entre pares demarcam posicionamentos e transitam com autonomia e flexibilidade entre os 

múltiplos aspectos de uma mesma e diversa humanidade. Esse exercício de reflexividade traz, 

inevitavelmente e, talvez, como principal contribuição, a ressonância dos des/encontros, das 

incompletudes e complementaridades. Uma síntese das intersubjetividades que constituem o 

conhecimento, sempre coletivo, (com)partilhado. 

 Nesta pesquisa, ecoam-se os por quês? emergentes nas vozes infantis, nos enredos que 

criam ao experimentar e recontar o mundo, como autênticos interpretes de suas próprias 

histórias e, também, das sociedades em que (com)vivem. Então, visando registrar o conjunto 

de elementos relacionados ao ato de brincar, optou-se por adotar um método centrado na 

observação direta de comportamento em situação de interações espontâneas. Ou seja, na coleta, 

sistematização e discussão de dados cursivos e imagéticos (fotografias) registrados a partir da 

observação naturalística de grupos de pares Kaimbé brincantes nas áreas abertas e coletivas da 

aldeia Massacará, em seu Território Indígena (Decreto nº 395/91), situado na região semiárida 

da Bahia, nordeste do Brasil. 

 Os dados audiovisuais (vídeos) registrados neste processo foram incluídos neste texto 

na condição de informações complementares, apenas com fins ilustrativos, não sendo 

considerados objeto de análise. Como também foram abordados os dados produzidos a partir 

das visualizações de brincadeiras e brinquedos realizadas ao longo do trabalho de campo e as 

informações resultantes das atividades acompanhadas pela autora no âmbito dos Projetos mais 

amplos citados acima (como desenhos, entrevistas, percursos guiados, entre outros). 
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6.1 Participantes 

Foram considerados Participantes Diretos desta pesquisa as crianças indígenas 

Kaimbé de ambos os sexos, com idade entre dois (02) e doze (12) anos, envolvidas na condição 

de brincante nos episódios de brincadeira registrados cursivamente (e, quando possível, em 

fotografia) através das sessões de observação naturalística realizadas predominantemente em 

áreas abertas e coletivas de Massacará, neste Território (Decreto nº. 395/91). A seguir, o Quadro 

01 apresenta a distribuição por idade e sexo destas crianças: 

   Quadro 01. Distribuição, por Idade e Sexo, das Crianças Participantes Diretas na Pesquisa 

Idade/Sexo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Feminino X - X X X X X X X X - 

Masculino X - X X X X X X X X X 

 Tendo em vista um maior detalhamento desta amostra, alguns aspectos merecem ser 

especificados: 1. A condição de “participante direto da pesquisa” foi definida pela presença 

como brincante em um ou mais episódios de brincadeira registrados cursivamente através das 

sessões de observação naturalística em Massacará, independentemente da forma/modalidade de 

interação/duração do engajamento na atividade; 2. Como foram realizadas coletas de dados em 

períodos espaçados de tempo, houve mudança de idade de alguns destes participantes durante 

o período de realização do estudo; 3. Houve variação na frequência de participação de cada 

criança no total das observações, enquanto algumas estiveram presentes em diferentes sessões, 

outras em apenas uma sessão. 

 O presente estudo contou também com a colaboração dos Participantes Indiretos. 

Entre estes incluem-se duas professoras pertencentes à etnia Kaimbé, residentes no Território e 

estudantes do curso de Licenciatura Intercultural em Educação Escolar Indígena 

(LICEEI/UNEB). Ambas participavam do Observatório Yby Yara e do Grupos CISAIS, 

demonstraram interesse nesta pesquisa, se ofereceram para ajudar e se mantiveram em contato, 

dialogando com a pesquisadora ao longo de todo este trabalho. Elas acompanharam as sessões 

de observação e contribuíram confirmando as idades e etnia das crianças observadas, bem como 

forneceram informações gerais sobre seu Povo, sua história e contexto. 

 Foram participantes indiretos, através da interlocução, autorização e apoio concedido, 

as Lideranças locais e a Comunidade Kaimbé, que contribuíram nas diversas etapas desta 

investigação, em especial na fase inicial quando aceitaram e ofereceram todo suporte para esta 
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realização. Bem como ao longo do trabalho de campo e no momento de conclusão da pesquisa, 

quando se fizeram presentes nas apresentações dos resultados e quando procederam, em grupo, 

a leitura e validação da versão final deste texto dissertativo. 

 Os estudantes, professores/as, lideranças e mestres/as Kaimbé envolvidos nestas 

atividades e nas demais ações realizadas pelos Projetos mais amplos neste Território Indígena 

(observatório Yby Yara e Grupo CISAIS), foram considerados importantes colaboradores nesta 

pesquisa, sendo referidos como Participantes Indiretos devido ao fato das informações oriundas 

desta interlocução não se constituírem material de análise. Tal como foram definidas as crianças 

e adolescentes presentes nas diversas situações de visualização de brincadeira e brinquedo em 

Massacará, ocorridas nos demais períodos em que a pesquisadora permaneceu nesta aldeia, 

mais precisamente nos momentos do trabalho de campo em que não foi realizado o registro 

cursivo através de sessões de observação naturalística. 

 Tais cenas foram apenas visualizadas e em alguns casos fotografadas, por isso optou-se 

por incluí-las de maneira complementar, tomando-se cuidado para não abordar tais informações 

como objeto de análise. Os registros produzidos nestas situações de visualização de brincadeira 

e brinquedo ocorreram nos diversos momentos da aldeia, inclusive nas épocas de festa e 

iniciativas locais, como durante a Festa da Santíssima Trindade e a Feira Cultural. Nestas 

ocasiões o Território é visitado por parentes e amigos, em especial os Povos indígenas Kiriri, 

Tuxá e Pankararú (PE), entre outros, sendo intensificado o fluxo de pessoas na aldeia, sejam 

estes índios e não índios. 

 Desse modo, ao contrário dos Participantes Diretos, que correspondem especificamente 

as crianças indígenas Kaimbé presentes nas sessões de observação naturalística, é possível que 

entre os Participantes Indiretos estejam, além destas e das demais crianças integrantes deste 

Povo (que não participaram em nenhuma sessão de observação), algumas meninas e meninos 

de outras etnias ou mesmo não indígenas. Nestes casos, o critério estabelecido se deu pelo fato 

destas crianças estarem envolvidas em alguma situação de brincadeira visualizada em 

Massacará. A presença de crianças de outra etnia ou não indígena nas situações de visualização 

de brincadeira pode ter ocorrido, mais precisamente, na época das festividades locais, 

praticamente não se aplicando ao demais períodos. 

 Entre os Participantes Indiretos foram incluídas as duas pesquisadoras especializadas no 

tema brincadeira e desenvolvimento humano, sendo uma professora universitária/doutora, e a 

outra especialista/mestranda. Esta colaboração aconteceu no momento em que os dados 

começaram a ser analisados, sendo confirmada ou refutada por elas a classificação dos registros 

cursivos, feita inicialmente pela autora. Isto abrangeu tanto a definição dos episódios de 
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brincadeira, como dos tipos, temas e conteúdos, conforme as categorias indicadas na literatura 

e adotadas neste trabalho. 

 A escolha e detalhamento deste conjunto de critérios e a opção por descrever todos os 

envolvidos, de modo geral, como Participantes, visa evidenciar o reconhecimento de um 

caráter polifônico inerente à produção do conhecimento, mesmo quando se procura resguardar 

as condições básicas de neutralidade e rigor. Se por um lado já não é possível negar a 

contribuição destes interlocutores e, por outro, ainda não lhes foi permitido adentrar 

deliberadamente este saber fazer científico, ao menos torna-se imprescindível enunciar suas 

presenças (negações e ausências), destacá-las garantindo-lhes o direito de resistir, para além da 

condição de autor, como parte atuante no todo que se apresenta por meio desta escritura. 

 Ciente destas questões procurou-se relatar as distintas formas de engajamento dos 

Participantes na pesquisa (Diretos e Indiretos), relacionada aos procedimentos adotados na 

produção dos dados (observação naturalística de comportamento ou visualização, envolvimento 

nos Projetos parceiros e colaboração na validação dos dados), e ao subsequente uso das 

informações geradas neste processo (levantamento e análise de dados empíricos ou informações 

complementares incluídas com o propósito ilustrativo e que não constituem objeto de análise). 

Sobre isso ver o Quadro 02. Detalhamento dos Participantes Diretos e Indiretos nesta Pesquisa 

no Anexo IV – Detalhamentos Metodológicos da Pesquisa. 

 6.2 Instrumentos e Materiais  

Para as Sessões de Observação Naturalística, optou-se pelo uso de um caderno para 

registro cursivo, sendo informados os seguintes dados a cada início (e sequência) de sessão de 

observação: local, horário, composição do grupo de crianças participantes na cena focalizada 

(sexo, idade) e composição do cenário da brincadeira (objetos e materiais, disposição e usos). 

Outros detalhes relacionados ao episódio observado também foram anotados em sequência, 

visando registrar a maior quantidade possível de informações sobre a cena. Como, por exemplo, 

quando um grupo brincava de jogar capoeira e uma das professoras colaboradoras que 

acompanhava a observação comentou sobre a realização de aulas de capoeira na escola local, 

informando que ocorreria naquele dia e que já estava para iniciar. 

 Utilizou-se máquina fotográfica e aparelho celular (simples) para registro em 

imagem/vídeo das brincadeiras, brinquedos e dos espaços utilizados pelas crianças Kaimbé para 

brincar. Esta associação de instrumentos visou possibilitar um maior acesso aos temas e 

conteúdos das brincadeiras nos episódios observados e a caracterização da multiplicidade de 
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variáveis que são articuladas e configuram o ato de brincar, tendo em vista registrar em detalhes 

a ocorrência deste fenômeno neste contexto étnico específico. 

 Foram consideradas Informações Complementares neste trabalho todos os registros 

produzidos durante as situações de visualização de brinquedos e brincadeiras, bem como nas 

atividades de pesquisa e dos Projetos mais amplos (Observatório Yby Yara e Grupo CISAIS), 

quando também foram utilizados caderno para anotações, máquina fotográfica e aparelho 

celular (simples), além de papel, lápis, lápis de cor e hidrocor. Conforme dito anteriormente, o 

conjunto de dados oriundos destes procedimentos não constituem objeto de análise nesta 

pesquisa, sendo incluídos apenas de modo ilustrativo. Desse modo, toma-se o cuidado de assim 

identificá-los sempre que citados e organizá-los em itens específicos no corpo do texto. 

6.3 Procedimentos 

 Durante as Sessões de Observação direta de comportamento em ambiente natural 

utilizou-se a técnica de registro cursivo focado no grupo de brinquedo. Este tipo de registro 

inclui a descrição das cenas de brincadeiras observados com anotação de todos os 

comportamentos apresentados, desde os movimentos corporais e circulação no espaço, às 

verbalizações e vocalizações, além de informações acerca do local, horário, quantidade e sexo 

das crianças presentes no grupo de brincadeira (Pontes, Bichara & Magalhães, 2006). 

 O tempo de observação para cada sessão foi estabelecido em 10 minutos, sendo 

eventualmente reduzido ou estendido até que o episódio de brincadeira fosse encerrado, pela 

interrupção total ou parcial da cena. Assim, foram registradas sessões de observações que 

variaram entre 05 e 30 minutos. Os registros iniciados, porém interrompidos em um tempo 

inferior a quatro minutos foram incluídos na condição de brincadeiras visualizadas. 

 Os registros cursivos (escritos à mão) foram digitados e sistematizados em uma primeira 

classificação, sendo definidos os episódios de brincadeira e identificados os respectivos tipos, 

temas e conteúdos predominantes. Em seguida, este arquivo inicialmente analisado pela autora 

foi compartilhado com as duas pesquisadoras especialistas na temática, colaboradoras nesta 

pesquisa, que confirmaram ou ratificaram a classificação inicialmente adotada. Somente após 

este procedimento o material foi submetido à análise. 

 Como Informações Complementares, abordadas exclusivamente de maneira 

ilustrativa, foram incluídas as visualizações de brincadeira e brinquedo, correspondentes aos 

registros (anotações, fotografias, vídeos) ocorridos nos demais momentos em que a 

pesquisadora permaneceu em campo, mais precisamente aqueles que não foram obtidos através 
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das sessões de observação naturalística, sendo produzidos enquanto a pesquisadora circulava 

pela aldeia ou acompanhava alguma manifestação cultural Kaimbé. Dada sua riqueza, optou-se 

por citá-los mesmo que sem abordá-los na condição de dados empíricos. 

 Entre as atividades realizadas através do Grupo CISAIS e pelo Observatório Yby Yara, 

constam ações de planejamento, reuniões, registros, oficinas e ações formativas neste TI. Estas 

iniciativas antecedem e transcendem os objetivos e temática desta dissertação, e correspondem, 

de modo geral, aos desdobramentos de outras investigações anteriores. O envolvimento da 

autora como pesquisadora associada a estes Projetos, encaminhando estas experiências em 

campo, antes e após o início da presente pesquisa de mestrado, fomentou um acesso direto aos 

dados aí gerados. Ainda assim, apesar deste material ser aqui explorado em alguma medida, 

considerou-se pertinente não proceder qualquer tipo de análise dos mesmos. 

O Trabalho de Campo 

 Em todas as fases do estudo optou-se por uma atitude de cautela, cordialidade e respeito. 

Logo que esta pesquisa foi aprovada na seleção do mestrado (POSPSI/UFBA), em fevereiro de 

2010, as lideranças, professores e outros integrantes da comunidade, bem como o Chefe do 

Posto local da FUNAI, foram consultados e afirmaram concordar com sua realização. Antes do 

início do trabalho de campo, em outubro de 2010, a aceitação da pesquisa foi reafirmada, sendo 

oficializada uma declaração de autorização, tendo como base um consentimento informado por 

parte das lideranças Kaimbé, os caciques locais (Anexo III - Declarações). 

 Neste momento, ficou combinado que somente após a finalização da etapa de coleta dos 

dados, através das sessões de observação naturalística, é que seria feita uma apresentação oficial 

do projeto à comunidade, para que não influenciasse ou mesmo comprometesse o conteúdo dos 

registros a serem efetuados. Então, foram definidos os seguintes encaminhamentos a serem 

realizados após as etapas de coleta e análise: uma apresentação no Centro Cultural; a 

disponibilização de cópias digitais e impressas para a Escola Kaimbé, lideranças e professores; 

realização de oficina de brincadeira e outras possibilidades nesta temática, conforme discutidas 

no Núcleo local do Observatório Yby Yara. 

 Durante a realização deste estudo a pesquisadora esteve por sete (07) vezes no Território 

(Quadro 03. Detalhamento das Etapas do Trabalho de Campo no TI Kaimbé no Anexo IV – 

Detalhamentos Metodológicos da Pesquisa). A primeira viagem ocorreu em fevereiro de 2010 

(25 a 26 - quinta e sexta), quando houve a proposição do estudo, e a segunda em outubro do 

mesmo ano (15 a 17 - sexta, sábado e domingo), durante a Feira Cultural, quando foram 



67 

 

  

registradas algumas visualizações de brincadeira. Para coleta de dados foram realizadas quatro 

etapas de campo, sendo três momentos em 2011, nos meses de maio (28 e 29 - sábado e 

domingo), quando foram efetuados os primeiros registros cursivos de episódios de brincadeira; 

outubro (22, 23 e 24 - sábado, domingo e segunda), durante a Feira Cultural Kaimbé; e 

novembro (26 e 27 - sábado e domingo). Uma última coleta ocorreu em 2012, no mês de junho 

(02 e 03 - sábado e domingo), especificamente no período em que acontecia a Festa da 

Santíssima Trindade do Massacará. 

 A última ida a campo aconteceu após a defesa desta dissertação, em novembro de 2012 

(10, 11, 12 e 13 - sábado, domingo, segunda e terça-feira), durante a IX Feira Cultural, quando 

foi realizada uma apresentação pública desta pesquisa durante este evento e também junto às 

crianças participantes. Além disso, foi iniciado o planejamento e efetivação de atividades de 

feedback envolvendo as crianças e professores Kaimbé, conforme acordado antes do seu início. 

Este procedimento constitui uma importante etapa da pesquisa científica na medida em que 

corresponde ao compromisso ético-político que todo trabalho acadêmico precisa atentar. Desta 

forma, após a conclusão desta pesquisa de mestrado, as ações de feedback tiveram continuidade 

através da articulação colaborativa com o Observatório Yby Yara e o Grupo CISAIS. 

 Quanto aos registros produzidos durante o trabalho de campo propriamente dito, as 

viagens contemplaram diferentes períodos do ano, mais precisamente entre 2011 e 2012, 

ocorrendo principalmente nos finais de semana. A coleta se deu em distintos pontos de 

Massacará, aldeia central deste Território Indígena. Em alguns destes locais foram realizadas as 

sessões de observação naturalística com registro cursivo e fotográfico (ver Capítulo 9. Espaços 

de Brincadeira, e Anexo V - Descrição dos Locais de Observação). Em outros locais foram 

realizadas apenas visualizações, a exemplo do espaço da Feira Cultural e da Festa da Santíssima 

Trindade, onde não foram realizadas sessões de observação, mas registrada a ocorrência de 

brincadeiras e brinquedos, ou presenciada a participação das crianças nas manifestações 

culturais Kaimbé. 

 É importante ressaltar que não chegaram a ser investigados locais de brincadeiras nas 

outras sete localidades desta área indígena, isto ocorreu em parte devido à dificuldade de 

deslocamento, mas também a escassez de tempo durante o trabalho de campo, e o recorte 

metodológico proposto. Estas aldeias (Icó, Saco das Covas, Outra Banda, Icó Várzea, Ilha, 

Baixa da Ovelha e Lagoa Seca) se caracterizam pela predominância de casas dispersas, havendo 

três anexos escolares vinculados a Escola Estadual Indígena Dom Jackson Berenguer Prado, a 

matriz em Massacará. Pesquisar o brincar no TI Kaimbé como um todo, incluindo as moradias 

e escolas, além das outras localidade e roças, as festas, ritualísticas, e memórias dos mais velhos, 
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constitui um interessante tema a ser aprofundado em novos estudos. 

 No presente trabalho, optou-se por realizar observações apenas nas áreas abertas e 

coletivas da aldeia Massacará. A escolha dos locais para observação ocorreu na medida em que 

era avistada a presença dos brincantes, o que ocorreu a princípio na mediação dos pontos já 

frequentados pela pesquisadora durante participação em atividades dos demais Projetos em 

curso. A maior parte das sessões foi efetuada em companhia de uma das duas professoras 

Kaimbé colaboradoras nesta pesquisa. Estes critérios foram adotados com o objetivo de facilitar 

a entrada no campo, visando atenuar o estranhamento das crianças e dos adultos em relação à 

presença da observadora no momento da coleta. 

 Assim como a escolha do local de observação, o momento de início do registro também 

foi condicionado por diversos fatores, sempre visando resguardar maior validade empírica aos 

dados. Neste ponto cabe uma ressalva, não estamos a tecer reflexões sobre como tornar a coleta 

isenta de qualquer impressão, uma vez que estas sempre farão parte da compreensão humana, 

mas sim a distinguir uma neutralidade ativa (escrever o mais próximo possível do que se vê e 

quando, por exemplo, se ganha uma acerola, sorri, aceita e agradece), de uma neutralidade 

formulada a partir da abstração máxima do positivismo (fingir que não vê, não ouve e que não 

está, mas estando, com olhos arregalados e uma postura rígida). Por outro lado, em outro 

extremo seria uma etnografia ou mesmo a perspectiva interpretativa interativa realizada por 

Corsaro (2009) que também brinca, pergunta e provoca. 

 Neste estudo, para a coleta dos dados empíricos que constituem objeto de análise, 

realizaram-se sessões de observação naturalística, um recorte metodológico que permitiu 

produzir um conjunto de dados registrados cursivamente, complementado por fotos e vídeos 

curtos. A ideia inicial da pesquisa previa a filmagem integral das sessões de observação, a 

realização de uma coleta por mês durante um ano e em cada uma das oito aldeias deste TI. 

Entretanto, por circunstâncias imprevistas e visando resguardar sua viabilidade e validade, tais 

planos precisaram ser redesenhados, ajustando-se às im/possibilidades próprias ao contexto e 

às pesquisas dessa natureza. 

 Ciente da influência que a presença da observadora gerava, assim como o uso dos 

equipamentos (máquina fotográfica, celular), foram adotados alguns cuidados. Entre a chegada 

ao local da observação e o início do registro optou-se por primeiro chegar, permanecer um 

tempo próximo à professora acompanhante ou algum adulto presente (caso houvesse), e 

começar a escrever ou desenhar no caderno, de maneira que o início do registro cursivo não 

fosse tão evidente (chegar sem falar nada, sentar, olhar e escrever sem parar). Ao contrário, 

exercitou-se uma presença sutil, um olhar não invasivo. O posicionamento do observador 
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também se buscou ser confortável, sentada a uma distância que permitisse tanto uma visão 

privilegiada do grupo, como a escuta das falas das crianças.   

 Em algumas situações, esta maneira de aproximação foi avaliada como favorável, ao 

menos para um primeiro momento, pois logo aconteciam os olhares desconfiados, os cochichos 

e risos. Também foram verificadas situações em que ocorreram referências à pesquisadora e 

tentativas de interação, além da contaminação do conteúdo da brincadeira (por exemplo a fala: 

“agora eu vou tirar foto”, após a observadora fotografar). Entre estas interferências destacam-

se também a aproximação corporal, as afirmativas e perguntas (cê escreveu um bocado!’ É pra 

quê isso?) e muitas vezes a dispersão da brincadeira (para outra ou se encerrando ali).   

 Como o uso dos equipamentos para registro em imagem causava muita mobilização nas 

crianças durante as sessões de observação, optou-se por somente utilizá-los após um período de 

registros. Como as crianças passaram a insistir para também fotografar e filmar com o celular, 

a pesquisadora incluiu esta demanda entre as atividades do Observatório Yby Yara e os registros 

produzidos na experiência daí resultante foram incluídos nesta pesquisa como dados 

complementares. Certa vez um menino Kaimbé pegou a máquina emprestada e saiu a fotografar 

sumindo do campo de visão da pesquisadora que estava reunida com um grupo no Centro 

Cultural. Um tempo depois foi preciso pedir a outro garoto para ir chamá-lo de volta. Todas as 

imagens feitas pelas crianças nesta condição foram assim identificadas. 

 O manuseio da máquina fotográfica e o celular eram condições que requeriam da 

pesquisadora uma negociação explícita, com definição de limites claros do tipo, “agora não 

posso emprestar”. Por outro lado, o olhar e a postura corporal constituíam aspectos 

imprescindíveis na tentativa de suavizar a presença, haja vista assim eram feitas negociações 

implícitas através das quais as crianças autorizavam, ou não, a observação. Ciente disso, 

buscou-se também estar atenta e respeitar quando as crianças expressavam incômodo, algo 

bastante subjetivo, mas em parte também perceptível pela esquiva sem riso, pelo abandono da 

cena de brincadeira sem porquê. 

 No trabalho de campo, sempre que identificado um grupo de brincantes a aproximação 

seguida pela observação naturalística era iniciada, porém quando isto não se efetivava por 

qualquer motivo, as cenas de brincadeiras e brinquedos visualizadas foram, conforme as 

possibilidades, fotografadas e logo em depois descritas no caderno, sendo incluídas neste estudo 

como informações complementares. Nestes momentos, buscava-se não ser invasiva, 

exercitando uma distância ótima como propõe Pichon-Rivière (1998), nem tão perto que não se 

perceba a diferença, nem tão longe a ponto de nem se reconhecerem. 
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E foram diversas as reações das crianças a um ser que não era da comunidade, não era 

parente de ninguém, não era indígena, que surgia um dia e sumia no outro. Para alguns, um 

rosto já conhecido, uma lembrança compartilhada por aqueles que haviam participado nas 

atividades das pesquisas desenvolvidos anteriormente, iniciadas em 2004, e que se sucederam 

até o presente, porém nos últimos anos com menor frequência de viagens ao Território. 

 
Ilustração 7: Fotografia de menina Kaimbé mirando com o estilingue em direção à foto 

 
Ilustração 8: Fotografia da pesquisadora com as crianças Kaimbé 
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 A participação como pesquisadora associada ao Grupo CISAIS e ao Observatório da 

Educação Escolar Indígena Yby Yara tornou possível a colaboração em atividades que 

contavam com a participação direta dos integrantes desse Povo, favorecendo a aproximação e 

o diálogo. Entre estas, algumas envolveram diretamente as crianças e/ou o tema brincadeira, 

como a realização de oficinas de desenhos, percursos guiados, e entrevistas com jovem, artesã 

e contadora de história Kaimbé, entre outras. Como as oficinas de finalização do livro Água no 

Pote e a Cobra Verde na Fonte (no prelo, EDUFBa), que apresenta uma etnoclassificação das 

águas Kaimbé através de narrativas e representações gráficas elaboradas pela interlocução entre 

os estudantes e os mestres locais (CISAIS/IHAC/UFBA).   

 
Ilustração 10: Fotografia da pesquisadora com crianças Kaimbé 

 
Ilustração 9: Fotografia de uma atividade do Observatório Yby Yara neste TI 
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 A imagem da observadora foi relacionada também, e em especial, aos seus filhos (em 

2012, menina 6 anos e menino 11 anos). Eles já haviam visitado o Território inúmeras vezes 

antes (desde 2005) e duas vezes durante este estudo (na Feira de Cultura e Festa da Santíssima). 

  

A relação entre a pesquisadora e as crianças Kaimbé passava inevitavelmente pelas 

relações que eles estabeleciam entre si, “seu filho veio?”, “Traga ele pra nóis brincar!”. Esta 

vinculação foi acolhida com carinho, mas também com cuidado. Para que não comprometesse 

os dados, considerando os objetivos e o método escolhido, adotou-se como critério não levar 

brinquedos na viagem e realizar as sessões de observação em pontos diferentes da aldeia, em 

 
Ilustração 12: Fotografia da filha da pesquisadora com menina Kaimbé em Massacará, 2011 

 
Ilustração 11: Fotografia do filho da pesquisadora brincando com crianças Kaimbé durante trabalho de campo de 
projeto anterior, em 2005 
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que eles não estivessem presentes (a pesquisadora ficava em um local e seus filhos em outro, 

geralmente revezando entre a mediação da casa de hospedagem e professoras colaboradoras). 

Assim, diversos aspectos foram significativos na construção de um reconhecimento e aceitação 

da pesquisadora por parte das crianças, o que de alguma forma amenizava o impacto da sua 

presença (do olhar, das anotações) durante as sessões de observação naturalística.  

Um fato inusitado foi decisivamente marcante para esta identificação. Durante a Feira 

de Cultura Kaimbé, em 2011, a pesquisadora estava fotografando o desfile da Escola Kaimbé, 

no qual estavam presentes praticamente todas as crianças do Território, além dos professores, 

lideranças e comunidade, quando na frente de todos escorregou na lama e na tentativa de 

levantar escorregou outra vez! Desde então, todos sabem quem é a menina que caiu na lama, 

tornaram-se mais próximos, mais à vontade e comunicativos, uma vez que a pesquisadora se 

tornou, em alguma medida, uma pessoa comum, que podia também cair, e que podia inclusive 

rir (com eles) de si mesma. 

6.4 Análise dos Dados 

 A partir do material coletado através das Sessões de observação naturalística focada no 

grupo de pares, procedeu-se uma sistematização dos dados orientada pela literatura sobre o 

brincar que sugere adotar como unidade de análise os Episódios de Brincadeira (Morais e 

Otta, 2003; Carvalho, et al., 2004). Cada “episódio é definido pelo seu conteúdo em termos de 

algum sistema prévio de categorização”, relacionada às características preponderantes como, 

por exemplo, dos ‘episódios agressivos’, ‘episódios de cuidado’ (Pedrosa e Carvalho, 2005, p. 

432). Como estes componentes apresentam-se muitas vezes entrelaçados em uma mesma cena 

observada, Moraes e Otta (2003) sugerem o seguinte critério para classificação: regra > 

construção > turbulência > contingência social > exercício físico. Havendo regras e competição, 

este será preponderante; e havendo faz de conta, prevalece como critério. 

 Os dados registrados cursivamente (e, quando possível, com fotografias) durante estas 

sessões de observação focadas nos grupos de brincadeira Kaimbé foram analisados inicialmente 

pela pesquisadora e, em seguida, por duas pesquisadoras do tema, sendo considerados os 

seguintes aspectos: 1. Definição dos episódios; 2. Classificação por tipo; 3. Identificação do 

tema predominante; 4. Detalhamento dos conteúdos. 

 A partir daí, a análise de dados contemplou a descrição e frequência das brincadeiras, 

classificação e categorização segundo tipos, temas e conteúdos. Os grupos de pares foram 

analisados considerando a idade e sexo dos brincantes. Os arranjos descritos foram: Solitária; 
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Dupla; Trio; Grupo (quatro crianças ou mais); Podendo variar em: Feminino; Masculino; Misto. 

 As informações sobre as brincadeiras e brinquedos utilizados pelas crianças Kaimbé, os 

contextos de brincadeira em Massacará, e as formas de interação das crianças com estes foram 

descritas e discutidas à luz da perspectiva interpretativa consoante com a proposição de William 

Corsaro (2009; 2002). Assim, investigou-se “como as crianças apropriam-se criativamente da 

informação do mundo adulto para produzir a sua própria cultura de pares”, processo definido 

por Corsaro como Reprodução Interpretativa. 

 Quanto aos tipos de brincadeira, foram adotadas as seguintes categorias bastante 

difundidas na literatura especializada (Smith, 2010; Gosso, 2004; e Morais & Otta, 2003, 

adaptados de Parker, 1984): Exercício Físico, que envolvem atividades como correr, pular, 

subir, descer, balançar-se, etc.; Construção, envolve a combinação de materiais para produção 

de um novo produto, modelagem de areia, desenho na terra, confecção de objeto, etc.; 

Contingência Social, que envolvem a produção de respostas contingentes nos outros, bem como 

responder aos outros de forma contingente; Turbulentas, relacionadas à luta, perseguição e fuga, 

desafio de limites, provocação e zombaria; Faz de conta, que envolvem a criação e 

representação de cenas; atribuir nova propriedade aos objetos, diferente da que realmente 

possuem e atribuição de papéis diferentes dos habituais; Jogos de regras, que envolvem jogos 

competitivos, ritualização de papéis e cenas previsíveis e pré-determinada, e que podem ser 

com ou sem bola. 

 As brincadeiras do Tipo Faz de conta foram analisadas e classificadas por tema, 

seguindo as categorias definidas por Moraes e Carvalho (1994): Transporte - relacionado à 

veículos; Cenas Domésticas - família, cuidado, alimentação; Fantasia - uso do objeto de forma 

não habitual ou realístico; Animais - brincar com animais ou imitando-os; Aventura - 

perseguição e confronto entre personagens ou entre objetos representando pessoas, super-

heróis, monstros, etc.; Esportes - incluem jogos como futebol, pescaria, etc.; Construção - 

utilização de peças para criar um novo objeto que pode representar pessoa, animal, imita sons 

e movimentos; Profissões - representam papéis associados ao mundo do trabalho; Outros - 

criança atribui vozes, movimentos, ações ou outras características adultas a brinquedo. 

 Em relação às fontes de conteúdo apresentado nestes episódios, foram adotadas as 

categorias apontadas por Bichara (1999): Realísticos do cotidiano - específicos do contexto 

estudado ou particularidade do município; Realísticos da sociedade externa - que não fazem 

parte do cotidiano da localidade; e Fantasiosos - vinculados direta ou indiretamente ao cotidiano 

das crianças, como livros infantis. Foram também pontuados os referenciais indígena e não 

indígena, em relação aos temas e conteúdos das brincadeiras e brinquedos registrados. 
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 Quanto aos diferentes recursos materiais utilizados pelas crianças Kaimbé em suas 

atividades lúdicas, foram descritos os objetos e estruturas envolvidos nos episódios observados 

conforme seus usos e elementos constituintes. Adotou-se a classificação definida por Striano, 

Tomasello e Rochat (apud Gosso, Morais & Otta, 2006): Elementos naturais - como terra, folhas 

e frutas; Utensílios - objetos variados como tesoura, cadeira, panela; e Brinquedos 

manufaturados - tanto aqueles produzidos industrializados como artesanalmente, sendo 

descritos em destaque aqueles produzidos pelas próprias crianças. Diante dos materiais 

utilizados pelas crianças Kaimbé, foram incluídas ainda duas categorias: Sucatas - pedaços de 

blocos e madeira, pneu usado; e Estruturas físicas - amontoado de blocos como mesa, ferros da 

parte inferior do palco, etc. 

 Conforme citado no Item Procedimentos, neste mesmo Capítulo, alguns dados foram 

produzidos no âmbito das atividades do Observatório Yby Yara e do Grupo CISAIS. Estes 

dados foram incluídos nesta dissertação na condição de Informações Complementares. 

Compõe este material as anotações e imagens (desenhos, fotografias e vídeos curtos - até 15 

minutos) produzidos pela/com a pesquisadora, e integrados ao texto descritivo exclusivamente 

de maneira ilustrativa. 

As entrevistas, desenhos e as fotografias tiradas pelas crianças foram observadas em 

relação ao tema e conteúdo, apresentados e brevemente descritos compondo itens específicos 

(8.2 A Cobrinha de Pindoba Verde e os Brinquedos de Antigamente; 9.1 As Crianças Kaimbé e 

os Espaços Tempos Culturais no Território; e 9.2 Registros Imagéticos do Território Kaimbé 

produzidos pelas Crianças), incluindo aqueles que informam sobre a participação das crianças 

nas tradições culturais Kaimbé também  descritas distintamente. Os registros das brincadeiras 

e brinquedos “visualizados” foram incluídos no corpo do texto sempre tomando-se o cuidado 

de identificar esta condição sempre que citados.   

 Este desenho resulta da necessidade de um recorte metodológico preciso, associada a 

riqueza das interlocuções colaborativas com os outros Projetos em curso neste TI. O 

reconhecimento da natureza distinta destes dados, em parte obtido pela observação 

naturalística, e em outra parte por intermédio das metodologias dialógicas e participantes, 

resultou na configuração de dois grupos de informações visando resguardar a potencialidade 

dos registros obtidos e, principalmente, assegurar a validade das discussões subsequentes. 

 Neste sentido, somente os Episódios de Brincadeiras constituíram-se como objeto de 

análise, sendo os demais dados incluídos na condição de “complementares”, assim identificados 

sempre que citados, o que se faz apenas de modo ilustrativo (sobre isso ver o Quadro 04 no 

Anexo IV – Detalhamentos Metodológicos da Pesquisa).  
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6.5 Questões éticas 

A realização de pesquisas com grupos humanos e, em especial com aqueles 

considerados etnicamente diferenciados como os indígenas do Brasil, suscita questões éticas 

que passam impreterivelmente pelo respeito à pessoa humana, à diversidade sociocultural e 

autonomia dos povos. O estudo envolvendo pessoas culturalmente diferentes constitui uma área 

de vulnerabilidade, na medida em que exige um olhar atento e cuidadoso que orienta a 

fundamentação teórica e empírica do fazer científico. 

 Esta pesquisa se realizou tendo como base os princípios estabelecidos nos Códigos de 

 
Ilustração 14: Fotografia de crianças Kaimbé participando da oficina de desenho do Observatório Yby Yara 

 
Ilustração 13: Fotografia de meninas Kaimbé fotografando durante a Feira de Cultura 
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Ética nacionais e internacionais, como as orientações do Conselho Federal de Psicologia - CFP 

(2005), incluindo as reflexões propostas pelo CRPSP (2010), e da American Psychological 

Association - APA (Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct, 2002). Também 

na Convenção nº 169 sobre povos indígenas e tribais em países independentes e a Resolução 

referente à ação da OIT sobre povos indígenas e tribais (2009). 

 Por se tratar de observação naturalística, o presente estudo fica desobrigado do uso do 

Consentimento Informado, conforme a Resolução nº 016 do Conselho Federal de Psicologia 

(CFP), de 20 de dezembro de 2000, que prevê, no artigo 6º, que o psicólogo pesquisador poderá 

estar desobrigado do consentimento informado nas situações em que: I - envolvem observações 

naturalísticas em ambientes públicos; [...] em que não há risco de violar a privacidade dos 

indivíduos envolvidos nem de causar a eles ou aos grupos e comunidades aos quais pertencem 

qualquer tipo de constrangimento. 

 Porém, como se trata de comunidade indígena, tomou-se o cuidado de solicitar 

autorização às lideranças da comunidade para realizar este trabalho, no caso os caciques 

Kaimbé, que redigiram e assinaram uma declaração na qual afirmam ter conhecimento, 

concordar e autorizar o desenvolvimento desta pesquisa neste Território indígena (vide Anexo 

III). O Chefe de Posto local da FUNAI também foi comunicado antes do início do estudo e 

afirmou estar de acordo. A cada ida a campo, as lideranças e professores Kaimbé, bem como o 

chefe de posto, quando se encontrava no Território, eram contatados e informados sobre o 

andamento do trabalho, sendo nestes encontros reafirmada sua aceitação. 

 Durante atividade de apresentação da dissertação realizada junto às crianças Kaimbé, 

em novembro de 2012, os meninos e meninas participantes desta pesquisa também produziram 

uma autorização consentindo o uso do material produzido por eles. O mesmo foi realizado junto 

às lideranças, comunidade e crianças Kaimbé em relação ao Observatório Yby Yara. Todas estas 

declarações encontram-se no Anexo III. A consulta, acompanhamento e socialização de todo o 

processo de pesquisa junto às comunidades envolvidas é uma atitude de respeito e valorização. 

 Os registros em imagem produzidos neste trabalho foram tratados com total sigilo, sua 

divulgação somente foi realizada após autorização expressa dos envolvidos. Após a conclusão 

deste estudo, realizou-se em grupo, com a participação das lideranças, de professoras/es, 

estudantes e integrantes do Povo Kaimbé, uma leitura e validação das informações registradas 

e encaminhados os possíveis feedbacks a realizar, como oficinas e novos projetos. Também 

procedeu-se uma apresentação pública da pesquisa no Território Kaimbé durante a Feira de 

Cultura em novembro de 2012, e foram disponibilizadas cópias da dissertação, nos formatos 

digitais (CD, por e-mail), ficando de serem entregues a versões revisadas impressas (com CD), 
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tanto para a Escola Kaimbé (Massacará) e seus três Anexos (Icó Várzea, Baixa da Ovelha e 

Lagoa Seca), como para os três caciques, as professoras colaboradoras, e o Chefe de Posto local 

da FUNAI (Vide Anexo VI - Capa e Contracapa desta versão disponibilizada aos Kaimbé). 

 Todo o material produzido ao longo desta pesquisa e durante as atividades do 

Observatório da Educação Escolar Indígena Yby Yara – Núcleo Local do Território 

Etnoeducacional Nordeste I (César/PÓSAFRO/CAPES/INEP/SECADI) foi disponibilizado 

para este projeto, uma vez que esta dissertação se realizou em rede colaborativa com o mesmo. 

Desse modo, o conjunto de textos, fotografias, desenhos e vídeos curtos produzidos integram 

os dados que compõem o Diagnóstico da EEI neste TI e será em breve socializado através de 

publicações (livro, livreto e artigos), bem como em um site que ficará online apresentando ao 

grande público parte do material (o que foi autorizado) e restrito aos povos indígenas (o que foi 

definidos por eles para esta condição, a ser acessado exclusivamente com senha). Este requisito 

foi adotado com vista a resguardar o direito destes grupos sobre os dados produzidos sobre eles, 

e muitas vezes por eles, a partir do engajamento de estudantes e professores como bolsistas do 

Observatório. Critério aqui citado no sentido de evidenciar a importância dos diálogos e 

acordos, do respeito à autonomia e da atenção às questões éticas implicadas no fazer científico. 

 
Ilustração 16: Fotografia de outra apresentação da dissertação para grupo de crianças Kaimbé 

 
Ilustração 15: Fotografia de uma das apresentações da dissertação para grupo de crianças Kaimbé 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Ao estudar as brincadeiras infantis no Território Indígena Kaimbé foram possíveis 

alguns registros que informam sobre as crianças, suas culturas lúdicas e sua participação criativa 

neste contexto étnico específico situado na região semiárida da Bahia, nordeste do Brasil. 

Compõe este material os dados cursivos (textuais) e imagéticos (desenhos, fotografias e vídeos 

curtos - até 15 minutos), coletados pela pesquisadora ao longo das sete viagens a campo 

realizadas entre fevereiro de 2010 e novembro de 2012. 

 Um conjunto de informações produzidas sob diferentes condições e, como 

consequência, abordados distintamente nesta pesquisa. Diante da emergência desta variante, 

optou-se por uma sistematização em duas bases de dados, conforme descrito no Capítulo 

anterior (6. Método): 1. Correspondem aos Episódios de Brincadeira identificados nos registros 

cursivos e fotográficos obtidos exclusivamente a partir das sessões de observação naturalística 

realizadas em áreas abertas e coletivas de Massacará; e 2. Informações complementares, as 

anotações, fotografias, desenhos e vídeos curtos produzidos através das atividades do 

Observatório Yby Yara e pelo Grupo CISAIS, assim como provenientes da visualização de 

brinquedos, brincadeiras e da presença das crianças nas festas e iniciativas locais, ocorridas nos 

demais momentos em que a pesquisadora permaneceu em campo. 

 Nos meses de maio, outubro e novembro de 2011 e junho de 2012 ocorreram as quatro 

idas a Massacará quando foram realizadas 38 sessões de observação naturalística focada no 

grupo de pares, em diferentes pontos da aldeia. A sessão mais longa durou 30 minutos e a mais 

curta 05 minutos, totalizando 458 minutos de duração. Tais registros ocorreram tanto no turno 

da manhã como da tarde e, principalmente, nos finais de semana, e foi acompanhado em sua 

maior parte pelas professoras Kaimbé colaboradoras, que confirmaram as idades e a etnia das 

crianças. A partir da escrita cursiva das observações, foram identificados 52 episódios de 

brincadeira, que foram assim definidos e classificados por tipo, tema e conteúdo predominante 

em consenso com as duas pesquisadoras especialistas na temática. 

 A seguir, abordamos o brincar das crianças Kaimbé considerando os seguintes aspectos: 

1. Sobre os Brincantes (composição dos grupos e formas de participação); 2. Sobre as 

brincadeiras (tipos, temas, conteúdos, regras); 3. Sobre os Brinquedos (tipos e formas de usos); 

4. Sobre o Contexto da brincadeira (os espaços e seus usos); e 5. Integrando os dados, os 

registros das culturas da infância em Massacará. As informações complementares serão 

apresentadas em itens específicos, assim identificados sempre que citados. Entre estas incluem-

se alguns desenhos, fotografias e relatos sobre o brincar Kaimbé. 
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7.1. Os Grupos de Brincadeira 

 Os brincantes de Massacará que participaram nesta pesquisa são as crianças Kaimbé de 

ambos os sexos com idade entre 02 e 12 anos, presentes nos episódios de brincadeira registrados 

durante as sessões de observação naturalista. Esta amostra corresponde aos grupos que 

ocupavam as áreas coletivas do Território no momento do trabalho de campo, considerando que 

a coleta destes dados ocorreu predominantemente em locais abertos como ruas e quadra, e 

apenas duas, de trinta e oito sessões, se deram no quintal de duas casas (das duas professoras 

Kaimbé colaboradoras na pesquisa).  

 A composição dos grupos observados apresenta características típicas dos contextos de 

brincadeira em áreas rurais, são em sua maioria mistos e multietários, e em grande parte com 

relações de parentesco e vizinhança. Esta característica se apresenta consoante a organização 

social dos povos indígenas nesta região, com moradias familiares, distribuídas em diferentes 

aldeias do mesmo Território, e um acesso e ocupação potencializada pelos vínculos 

comunitários. A Tabela 01 detalha os grupos de brincadeira Kaimbé observados nesta pesquisa: 

Tabela 01. Composição dos Grupos de Brincantes Observados 

Sexo/Arranjo Feminino Masculino Misto Total 

Solitária - 1 - 1 

Dupla 1 4 4 9 

Trio - 10 6 16 

Grupo (4 ou +) - 4 22 26 

Total 1 19 32 52 

 
Ilustração 17: Fotografia de um grupo de brincantes Kaimbé 
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 Quanto ao sexo dos brincantes observados, nota-se que as meninas participaram quase 

que exclusivamente dos episódios em que havia também meninos, que por sua vez engajaram-

se nestas atividades lúdicas principalmente em trios (10), mas também em duplas (04) e grupos 

com quatro ou mais meninos (04). A existência de apenas um episódio de brincadeira solitária 

masculina e completa ausência de meninas nesta categoria se deve ao fato de que a presente 

pesquisa realizou uma observação naturalística focada no grupo de brincadeira, ou seja, 

havendo uma criança brincando sozinha em um local e um grupo em outro, optava-se por 

observar o grupo, independentemente do número de participantes. 

 Além disso, observou-se que mesmo quando havia apenas uma ou duas crianças 

brincando, outros meninos e meninas acabavam se engajando em alguma interação lúdica. 

Aqueles que estavam de passagem, por vezes, paravam por um tempo, se envolviam em 

conversas ou entravam na brincadeira em curso. Outros chegavam, iam e voltavam, ou 

permaneciam integrando o grupo. Por outro lado, verifica-se que no total das observações, a 

maior parte dos episódios corresponde a trios (16) e grupos (26), como também foi encontrado 

por Seixas (2007) na Ilha dos Frades/Bahia, reafirmando a rua como um espaço de brincadeira 

que favorece relações entre crianças de ambos os sexos e diferentes idades. 

 O momento de formação dos grupos, dando início à brincadeira, nem sempre puderam 

ser acompanhados. Nas vezes em que isto ocorreu foram registrados convites diretos, 

verbalmente explícitos: “Vamo, umbora brincar”; “você brinca? Você quer brincar?”; “bora 

brincar, né de bater não”; “Umbora homi, tá com medo?”. Em outro episódio foi registrado um 

convite mais sutil, um menino lançou a bola em direção ao outro sentado em uma calçada 

próxima, e assim, ao chutar de volta, teve início o futebol da tarde. 

 A escolha da brincadeira emerge nesta comunicação. Foram muitas as chamadas 

lançadas no circuito grupal. Convites muitas vezes aceitos com euforia, mobilizando recursos 

para sua realização, gerando negociações e ajustes diversos: “F1 - Vamos caminho da roça? M2 

- É mesmo! F2 - Tem que buscar mais cadeira! M2 - Eu vou. M2 corre em direção à casa”; “M3 

- Vamo lata lata? Pegue lá na sua casa”; “F1 - Vamo brincar de quê? M2 - Carneirinho, 

carneirinho! F2 e F1: - Ééééé!”; “F3 - Bora brincar de roda, M1? F3 - Bora, M1... Bora roda! 

Chame F2 pra nós brincar”; “M1 - Bora brincar na calçada. M2 mostra a parte da terra da rua e 

diz: - Bora fazer a estrada aqui óia!”; “M2 - Umbora M1. M1 - Aqui é sua trave. M1 coloca o 

chinelo em dois pontos marcando o gol”. 

 Outras tentativas não passaram de uma proposta: “M1 - Vamos brincar de esconde-

esconde. M2 - Vamo brincar de carrinho? F1 - Vamos de esconde-esconde”; “M1 - vamo, vamo 

soltar bomba! F1 - Aqui não na frente”; “M1 - Vamo lá de novo? M2 - a não! M1 corre sozinho 
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empurrando o pneu”; “M2 - Vumbora brincar de polícia e ladrão! M1 - Quem é polícia levanta 

a mão! M1 - Quem é ladrão levanta a mão! F2 não levanta a mão. M2 - Cê não quer não F2? 

F2 - Não, tô cansada!”. 

 Quando se afirma que a brincadeira constitui um espaço privilegiado de socialização, 

em que as crianças exercitam sua autonomia, negociam regras e gerenciam os conflitos daí 

resultantes (Silva et. al., 2006; Gosso, Otta, Morais, Ribeiro e Bussab, 2005; Reis, 2008), quer 

dizer também que nestes momentos as crianças formam alianças, compartilham seus desejos e 

limites à medida em que formam parcerias. “Vamo brincar de outra coisa, umbora?”; “Vamos 

descansar, eu já tô cansada!”; “F1 - Quero mais não. F2 - Eu também não”; “M1 - Quero não 

mais, vou tomar banho”; “M3 - Não vou mais não, ali foi falta”; “M1 fala para M2 - Dê esse aí 

pra eu coisá. M2 - a não! M1 - Então eu não vou mais não”; “M3 - Eu não vou mais não. M4 - 

nem eu. M1 - Cabô a diversão!”. 

 Assim, combinando entre si o que querem fazer, qual brincadeira decidem brincar no 

momento, cedendo ou não ao apelo do outro, praticam aquilo que o homem faz por toda a vida, 

posiciona-se, escolhe, ainda que na vida adulta o ato de escolher tenha implicações muito mais 

complexas na sociedade em que vive. Ainda assim, ao observar as crianças brincando, notamos 

o quão complexas são também as culturas de pares, e como são importantes espaços como este 

para experiência infantil. 

 Por vezes, foram visualizados diferentes grupos brincando simultaneamente em pontos 

distintos de uma mesma rua, comunicavam-se verbalmente e/ou com deslocamento de crianças 

entre os grupos, aglutinavam-se em um único grupo, voltavam a formar grupos separados, ou 

dispersavam. Esta intensa mobilidade das crianças no contexto da brincadeira, assim como seu 

ir e vir ocupando as ruas da aldeia e os espaços/tempos da Feira Cultural e da Festa da 

Santíssima, nos leva a ponderar como essa liberdade exercitada pelas crianças nestes ambientes, 

se reflete em restrições àqueles que se dedicam a compreender tal fenômeno, o que de alguma 

forma tem sido contornado, mas ainda constitui um desafio aos pesquisadores que acompanham 

e registram esse fluxo sem o uso de filmagem. 

 Pesquisas sobre o brincar realizadas em espaços abertos e públicos como ruas, parques 

e praias suscitam tais desafios, algumas limitações, mas também possibilidades interessantes. 

Assim encaradas, as dificuldades conduzem a estratégias criativas que contribuem para o 

desenvolvimento deste campo teórico e metodológico. Como obter um número preciso de 

participantes em cada sessão de observação se algumas crianças entram e saem da cena? Como 

identificar cada uma das crianças a ponto de não computá-las repetidamente em sessões 

distintas? Ou não o fazê-lo e acabar contando a mesma criança como se fossem várias? 



83 

 

  

 A literatura indica caminhos, formulados, praticados e muito bem pontuados (Brandão, 

2011; Seixas, 2010; Santos, 2004), como o uso da tecnologia que constitui uma alternativa 

disponível. Uma vez gravado em vídeo seria preciso apenas voltar o filme e esclarecer, mas aí 

haveriam outras implicações a lidar nesta pesquisa. Éticas e, como discutido anteriormente, 

contingenciais, correndo-se o risco de influenciar, ainda mais, na brincadeira. Então, os 

instrumentos, procedimentos e análises sugeridos serviram de referenciais, e foram seguidos 

consoantes com as (im)possibilidades em curso na sua realização. 

 Uma destas resultou no registro do número de participantes que a pesquisadora decidiu 

por não afirmar preciso, pois não houve uma identificação prévia das crianças a serem 

observadas nem se efetivou nenhum tipo de controle dos grupos observados, apenas o 

acompanhamento nas sessões (tendo em vista respeitar a fluência livre dos episódios, buscou-

se simplesmente registrar sem intervir no fluxo dos brincantes durante as cenas observadas). 

Além disso, houveram os casos em que ocorreram mudanças de idade no período das 

observações, que se estenderam com visitas pontuais, entre maio de 2011 e junho de 2012. 

 Por precaução, apresenta-se um número aproximado, ponderado com base no registro 

cruzado entre o registro cursivo com as imagens produzidas. Optou-se por não computar os 

participantes nos momentos em que não houvesse confirmação de acordo com este critério e 

não realizar análises que dependessem diretamente desta informação. Nos casos de mudança 

de idade foi definida pela inclusão da idade inicial do brincante. 

 Deste modo, chegamos ao número aproximado (para menor) de 38 crianças, sendo em 

sua maioria meninos (25), mas também meninas (12). Não foi observada nenhuma menina com 

doze anos ou mais, a de idade mais alta contava com onze anos, o que coincide com os dados 

encontrados na literatura que investiga brincadeiras em áreas abertas e públicas, o que sugere 

que elas, assim como em outros contextos investigados, passem a assumir outras atividades 

domésticas nesta fase, além de autores se referirem à existência de uma crença popular de que 

as ruas, e outros locais públicos, serem perigosos para as meninas (Silva, Pontes, Magalhães e 

Bichara, 2006; Bichara, Santos, Lordelo e Pontes, 2012). No TI Kaimbé não foi registrado 

nenhum relato a esse respeito, nem foram realizadas observações nos espaços domésticos que 

pudessem confirmar ou refutar tal hipótese. 

 Quanto a presença de crianças muito pequenas nos contextos de brincadeira Kaimbé em 

Massacará, verificou-se que as duas crianças de dois anos estavam acompanhadas de meninas 

mais velhas (9 anos), que por sua vez exibiam comportamentos de cuidado em relação a estas. 

Também se observou uma mobilização das demais crianças presentes nestes grupos para com 

a criança pequena, que foram envolvidas nas atividades lúdicas tanto na condição de 
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observador, como a partir de um ajuste da brincadeira às suas demandas. 

 As idades predominantes entre os brincantes Kaimbé participantes diretos nesta 

pesquisa, por estarem presentes nos episódios observados nas sessões de observação 

naturalística, foram: entre os meninos, sete anos (5), seguido por dez anos (4) e onze anos (3); 

e entre as meninas, nove anos (4), seguido por oito anos (3). Conforme como pode ser verificado 

na Tabela 02, a seguir: 

Tabela 02. Número Aproximado de Crianças Kaimbé Brincantes nas Sessões de Observação  

Idade/Sexo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Masculino 1 - 2 3 2 5 2 2 4 3 2 26 

Feminino 1 - 1 1 - 1 3 4 - 1 - 12 

Total 2 - 3 4 2 6 5 6 4 4 2 38 

 

 

7.2. As Brincadeiras das Crianças Kaimbé 

 A diversidade de brincadeiras registradas nos 52 episódios analisados ilustra um alto 

nível de engajamento das crianças Kaimbé em atividades lúdicas, principalmente nos grupos 

mistos e multietários. Como sinalizado anteriormente, esta pesquisa apresenta uma amostra 

deste rico universo cultural, portanto, não a sua totalidade. Ainda assim, como veremos a seguir, 

algumas considerações podem ser feitas acerca do brincar no contexto Kaimbé, constituindo 

uma documentação sensível dos saberes e fazeres infantis. 

 
Ilustração 18: Fotografia de um grupo de brincantes Kaimbé no Cruzeiro em frente à Igreja em Massacará 
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 Os dados registrados contemplam todos os tipos de brincadeiras identificados na 

classificação adotada (Smith, 2010; Gosso, 2004; Morais & Otta, 2003, e Parker, 1984), sendo 

os mais praticados os Jogos de Regra Sem Bola (19), Faz de conta (11) e Construção (9), 

seguido por Jogos de Regra Com Bola (5) e Contingência Social (4). Quanto ao tipo de 

brincadeira, verificou-se que nos episódios de Faz de Conta (7), nos Jogos de Regra Sem Bola 

(5), e Com Bola (3) os Grupos Masculinos apresentam-se mais segregados, característica 

marcante nos grupos de brincadeira em diferentes contextos investigados (Oliveira e Menandro, 

2011; Silva et. al., 2006; Gosso, 2004; Bichara, 2003). Vejamos a Tabela 03: 

 

Tabela 03. Caracterização dos Grupos de Brincantes por Tipo de Brincadeira 

 

Tipos de Brincadeira 

Caracterização dos Grupos de Brincantes 

Feminino Masculino Misto Total 

Exercício Físico - 1 1 2 

Contingência Social - - 4 4 

Turbulenta - 1 1 2 

Construção - 2 7 9 

Faz de Conta - 7 4 11 

Jogo de Regra Com 

Bola 
- 3 2 5 

Jogo de Regra Sem Bola 1 5 13 19 

Total 1 19 32 52 

 

 Em relação ao gênero dos brincantes, chama atenção a maior frequência de brincadeiras 

em Grupos Mistos (32) e a quase total inexistência de Grupos Femininos (1), enquanto que os 

Grupos Masculinos (19) apresentaram grande ocorrência. Este dado coincide com aqueles 

discutidos na literatura sobre o brincar em contextos específicos, como encontrado na 

comunidade quilombola do Mocambo, em Sergipe (Bichara, 2003). Porém difere de outras 

áreas abertas onde há predominância de grupos masculinos, como no trecho litorâneo da Ilha 
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dos Frades na Bahia (Seixas, 2007) e nas ruas da periferia de Belém (Silva e Cols., 2006), locais 

que se apresentam mais urbanizados, uma vez que o TI Kaimbé/Ba e o Mocambo/Se, 

caracterizam-se como áreas tipicamente rurais. 

Mas, se também no Território Kaimbé os meninos (26) estão com maior presença nas 

ruas a brincar do que as meninas (12), sinalizando “uma ocupação sexualmente diferenciada da 

rua como um espaço de brincadeira” (Silva e Cols., 2006, p.116), também lá são elas que 

parecem segregar menos, apresentando maior circulação entre grupos e brincadeiras. Além 

disso, pode-se pensar que a grande quantidade de brincadeiras em grupos mistos possivelmente 

tem relação com o fato das meninas incluírem os meninos mais novos, assim elas cuidam e 

brincam ao mesmo tempo. 

 

 
Ilustração 19:Sequência de fotografias que registram a presença de criança pequena no contexto de brincadeira 
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A presença de crianças maiores cuidadoras das menores foi registrada em diferentes 

estudos, como entre as indígenas Guarani, no Espírito Santo (Oliveira e Menandro, 2011; 2008), 

Xocó, em Sergipe (Bichara, 2003), e Parakanã, no Pará, onde foi observado que, desde muito 

cedo, elas passavam a cuidar uma das outras (Gosso, 2004). Entre as crianças praianas da Ilha 

dos Frades (Seixas, 2007), foi observada também a ocorrência de meninos na condição de 

cuidador, o que possivelmente estaria relacionado ao maior número de crianças do sexo 

masculino nas atividades registradas. Entre os Kaimbé, verificou-se que principalmente as 

meninas ocupavam esta função (carregando, ajustando a brincadeira, etc.), e nos casos em que 

os meninos o faziam o cuidado se dava, por exemplo, incentivando a criança menor a brincar 

com outros da mesma faixa etária que estavam próximos ao jogo de futebol em que ele 

participava. Ou orientando-a a voltar para casa, chegando a conduzi-la parte do caminho.  

No entanto, ainda que os grupos observados tenham ocorrido em sua maioria com 

arranjos multietários, e mesmo sendo notada a presença de crianças pequenas em distintos 

episódios (mistos e masculinos), não é possível afirmar, com base nos dados produzidos, a 

ocorrência de modalidades diferenciadas de cuidado entre meninos e meninas. Porém, mesmo 

não sendo uma hipótese inicial neste trabalho, esta questão chamou atenção e, por isso, foi aqui 

citada. Outros estudos têm abordado temáticas relacionadas a gênero e os resultados levantam 

importantes discussões sobre como, desde a mais terna idade, nas diversas sociedades, os 

grupos de brincadeira revelam papéis socialmente definidos e evidenciam uma insistente 

desigualdade em favor dos homens. 

 Quanto ao engajamento das crianças menores nos grupos de brincadeira, como dito 

anteriormente, verificou-se nos episódios observados que seu envolvimento ocorre de 

diferentes maneiras, seja como observadores, seja nas formas brandas (“café com leite”, 

“anjinho”, etc.) ainda que não tenha sido registrada nenhuma verbalização a este respeito. A 

presença de crianças pequenas nos grupos exigia das crianças mais velhas alguns ajustes, uma 

vez que estas não possuíam a habilidade nem o conhecimento das regras que determinadas 

brincadeiras exigiam, por isso sua entrada no jogo implicava muitas vezes na escolha do tipo 

de brincadeira ou, ao menos, em um tratamento diferenciado.  

Isto foi observado quando duas meninas tentavam brincar de Gude, porém o garotinho 

de dois anos pegou as bolinhas repetidas vezes, deu voltas no triângulo desenhado no chão 

acompanhado de outra menina também mais nova, levando as meninas mais velhas a desistirem 

do jogo de Gude naquele momento, optando por todos brincarem de roda. Este seria um grupo 

feminino praticando um jogo de regra sem bola (Gude), tipificado masculino em diferentes 

contextos (Cordazzo & Vieira, 2008), não fosse o garotinho interferindo no seu seguimento e o 
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grupo decidindo por outra brincadeira, tradicional como a gude, porém sem a presença de 

regras, o que facilita a participação da criança menor. O grupo passa a brincar de roda, uma 

modalidade do tipo contingência social, que, conforme relatado na literatura, envolve com 

maior frequência grupos femininos (Gosso, 2004; Santos e Dias, 2010; Morais e Otta, 2003). 

Em Massacará, nesta categoria, foram registrados apenas Grupos Mistos (4). 

 
Ilustração 20: Sequência de fotografias de crianças Kaimbé brincando de gude 
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  Em outro momento, um trio exclusivamente masculino e multietário que inicia a 

brincadeira de modelagem de terra se torna misto com a entrada de uma menina que cuidava de 

outra menor na porta de casa. Enquanto reveza sua atenção entre a garotinha que está sentada 

em um velotrol com uma boneca nos braços e um pirulito na boca, a menina maior interage 

com os meninos e logo se junta a eles. E então, no chão da rua, furam a terra com gravetos, 

cavam, contornam o buraco com murinhos e jogam sementes dentro. Assim, meninos e meninas 

Kaimbé brincam de Construção (9) engajando-se em Grupos Mistos (7). 

Neste TI foram observados apenas dois Grupos exclusivamente Masculinos nesta 

categoria, diferindo daqueles relatados na literatura em que se registra predominância deste tipo 

de brincadeira entre meninos (Santos, 2005). A presença destes garotos Kaimbé sentados ou 

deitados no chão de terra riscando caminhos enquanto deslocam seus ‘carrinhos’ de pedaço de 

pedra ou madeira, e em alguns casos manufaturados industrialmente, se deve a maior incidência 

de Grupos Masculinos (7) nos episódios de Faz de Conta registrados (11). 

 Algumas das brincadeiras observadas apresentam certo grau de tipificação, em especial 

por parte dos meninos, a exemplo do futebol e da pipa, mas de maneira mais flexível pelas 

meninas, que por sua vez também tem suas brincadeiras “femininas”, como a boneca (Silva, et. 

al., 2006). Em duas situações de visualização de brincadeira, meninas e trios femininos foram 

vistas brincando de “boneca” e “panelinha” dentro das casas. 

 Entre os Kaimbé, nos Jogos de Regras Com Bola (5), foi observada maior frequência 

de Grupos Masculinos (3) brincando de futebol, com marcação de uma ou duas traves, a 

depender do número de garotos envolvidos. Os demais agrupamentos registrados nesta 

categoria eram formados por Duplas Mistas (2) em que uma criança chutava a bola para a outra 

sem marcação de trave, mas ainda assim com a demarcação imaginária do campo e o sabor da 

vitória na competição: “Ganhei!”, ao ver a bola passar pelo parceiro de jogo. 

 Nota-se no total das brincadeiras registradas nesta pesquisa uma supremacia dos Jogos 

de Regras Sem Bola (19), principalmente entre os Grupos Mistos (13), sendo o único episódio 

observado de Dupla Feminina uma brincadeira de pega pega. Nestes tipos de brincadeira são 

negociadas regras, mediados conflitos, sendo estabelecidas relações competitivas e 

cooperativas. Assim, as crianças seguem testando limites e habilidades, exercendo lideranças e 

alianças, brincando juntas e separadas, sozinhas e acompanhadas, compartilhando, com as 

marcas do seu próprio grupo, uma cultura lúdica material e simbólica. 

 Também os Kaimbé, como as crianças ribeirinhas de Marajó (Dos Reis, 2008) e 

brincantes de Belém (Magalhães, Souza e Carvalho, 2003), dispõem de um amplo repertório de 

brincadeiras. Uma grande variedade de Jogos de Regra Sem Bola, conforme listado a seguir: 
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Quadro 05. Jogos de Regra Sem Bola 

Brincadeira /     

Composição do Grupo 

 

FF 

 

MM 

 

FM 

 

Total 

Acertar Alvo - 1 - 1 

Bandeirinha - - 1 1 

Caminho da Roça     

(Dança das Cadeiras) 
- - 1 1 

Carneirinho - - 1 1 

Dentro e Fora - - 1 1 

Elástico - - 2 2 

Estátua - - 1 1 

Estilingue (Badogue) - - 1 1 

Grilo - - 1 1 

Gude - - 1 1 

Pião - 2 1 3 

Pega-Pega 1 1 1 3 

Todo mundo em sua casa! - - 1 1 

Capoeira - - 1 1 

Total 1 5 13 19 

 

 Estes dados também oferecem alguns indícios da sazonalidade de algumas brincadeiras, 

uma vez que elástico somente foi observado em maio, gude em outubro, e o pião em novembro, 

quando um garoto comentou: “tá acabando o tempo do pião...”; “tá chegando o tempo da pipa”. 

E em junho, há apenas uma observação de pipa (construção e empinar), possivelmente porque 
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também o seu tempo já devia estar passando. Como também sabiam o “tempo” das “arraias” e 

“periquitos” de papel os meninos que viviam em Novos Alagados na periferia de Salvador na 

década de 70, onde o tempo da infância de Santos (2003) passou, uma aventura com riscos e 

descobertas. E hoje, quando voltou para realizar sua pesquisa de mestrado sobre brincadeiras, 

reencontrou as crianças a fazer e soltar suas pipas. 

 A ocorrência de Grupos e Trios Mistos brincando de pião, estilingue e elástico, 

brincadeiras que apresentam um alto grau de tipificação em diversos contextos, são dados 

interessantes que informam sobre os estilos e preferências destas crianças. Dados que sinalizam 

como demarcam seus domínios, dos universos feminino e masculino no campo das 

brincadeiras. Vejamos o episódio transcrito abaixo, em que uma menina até coloca o pião para 

“rodar”, mas sob o olhar atento de dois garotos e o alerta de que “se embuchar” é porque ela 

“não sabe rodar” (F1 - 9 anos; F2 - 5 anos; F3 - 9 anos; M1 -  7 anos; M2 - 7 anos): 

F1- está com o pião na mão 

F1 - Eu vou rodá! 

M1 - Se embuchar você não sabe roda! 

M1 - Joga aí na frente! 

F2 e F3 estão próximas. M1 e M2 sentados nos pneus observam F1 jogar o pião 

F1 joga e quando o pião pára de rodar F3 pega o pião no chão 

 

 Em outro episódio ocorreu o inverso, três meninos pulando elástico sozinhos, e quando 

uma menina aparece, apenas dá orientações sobre a brincadeira e vai embora, porque não 

“vale”, já que ela “sabe”. Enquanto os meninos brincavam notou-se que exibiam maior vigor 

físico quando comparado às meninas quando pulam, já que eles tomavam distância, corriam e 

pulavam bem alto. Durante todo o episódio os meninos verbalizavam sobre as regras, dizendo-

se não saber como era e, mesmo assim, continuavam a brincadeira, decidindo por ir “até pezinho 

de novo” e então combinando de ir “aquele jeito que a gente não sabe”! (F1 - 9 anos; M1 - 7 

anos; M2 - 7 anos; M3 - 9 anos): 

M2 - Errou!!! Ahahaha! Minha vez! Êta!! 

M3 - Joelho! [...] 

M3 - Tentando! 

M2 - Tentando! 

M2 pula dentro, tenta pisar, pula fora, tenta pisar. Enquanto pula, soletra: Co-Ca-Co-La 

M2 - Eu fui valendo! 

M1 - Não! 

M2 - Foi, aí eu errei, a pessoa pode errar [...] 

M3 - Errou! 

M2 - Não vou falar nada a ninguém 

M3 - pezinho! 

M2 - qui pezinho nada, joelho! [...] 

Chega uma menina 

M3 - não vale não que F1 sabe 
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F1 - não quero brincar não, só vou mostrar (e pula) 

F1 - Cho-co-La-te (mostra duas vezes e sai) 

M1 - não entendi nada 

M2 - assim ó, vai pulando, pula fora e tenta pisar! 

M3 - vamo assim, vai até chegar em coca-cola, até chegar em pezinho de novo, aí aquele que a gente 

não sabe, ai vai pezinho de novo! 

 

 Enquanto as crianças pulam, conversam sobre o jogo, opinam, posicionam-se com 

afirmativas “eu fui valendo!”, e também negativas “não!”, “qui pezinho nada, joelho!”. A 

menina, ciente de que possuem um maior domínio desta brincadeira, se posiciona fora da 

disputa em curso “não quero brincar não, só vou mostrar (e pula)”. E assim os brincantes 

seguem, refletindo sobre questões que tratam da brincadeira, mas que extrapolam este contexto. 

Assim, em meio a uma acirrada competição um garoto reconhece sua condição enquanto pessoa 

humana, no jogo e na vida: “M2 - Foi, aí eu errei, a pessoa pode errar [...]”. 

 Quando a brincadeira de elástico envolvia duas meninas e um menino, também 

verbalizavam bastante, neste caso esclareciam regras “Você errou porque tirou o pé!”, 

negociavam de quem era a vez de pular e de ‘salvar’. Reivindicam a vez pedindo: “deixa eu 

salvar”; impondo-se: “É eu!”; colocando-se no mundo enquanto si mesmo, “eu”, “minha vez”, 

“Eu vou ganhar eu!”. Dessa maneira, se pula, mas também se erra, e “vai ter que dar a vida!”, 

mas pode pegar “carona de novo” com os parceiros de brincadeira, porque no Grand finale 

“Todo mundo junto!”, “Todo mundo salva!”. E assim integrar o eu, o você e nós, “Já me 

salvemos!”. Vejamos trecho deste episódio (F1 -  7 anos; F2 - 8 anos; M1 - 6 anos): 

F2 - Pezinho! 

F2 - Joelho! Pula! (enquanto pula e tenta pisar no elástico) 

F1 - Errou! Eu não salvei nem uma vez F2! Eu quero salvar você F2! 

M1 - É eu! Eu não fui ainda não! 

F1 - Cê deixa eu salvar da outra vez 

F2 pula: - Co - Ca - Co - La 

F1 - É porque eu quero salvar e eu não salvei 

As três crianças pulam ao mesmo tempo no mesmo elástico 

M1 se bate com F1 

F1 - Ele errou! Você deixa eu salvar M1? 

F2 - Ahann! 

F1 pula e pisa nos dois lados do elástico. F1 - Pezinho! Dentro, escala, pisa e sai! 

M1 - Ah! Eu vou ganhar eu! Errou, errou! Vai ter que dar a vida! 

F2 - Você errou porque tirou o pé! 

F1 e F2 pulam juntas no elástico, uma pula e pisa a outra pula e pisa em seguida 

F2 - Eu vou pegar carona de novo 

F1, F2 e M1 pulam ao mesmo tempo no elástico 

F2 - Todo mundo junto! Cho-co-La-te! Todo mundo salva! 

F1 pula e diz: Tô me salvando! Já me salvemos! 

Estas brincadeiras tradicionais constituem um patrimônio cultural, e sua prática não se 

dissocia de seu saber, são transmitidas assim, nas ruas, do país e do mundo, nos grupos, ao 
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brincá-las. Nas periferias das grandes cidades, como Alagados em Salvador (Santos, 2003), 

lugares como Riacho Doce em Belém (Magalhães, et. al., 2003), com suas muitas variantes de 

Pira, como são chamadas nesta região, as brincadeiras de pega pega, que lá, como em toda parte 

onde acontece, envolvem de diferentes maneiras o uso de objetos, estruturas físicas, o espaço 

disponível e o próprio corpo dos brincantes. Como visto entre os Kaimbé, que podiam envolver 

uma árvore, um ônibus escolar estacionado, bem como regras variadas: “Quem esconde do lado 

que tem pedra é quem pega!”. Mas também podiam ser demarcadas por interações turbulentas, 

tanto do tipo agonística pela presença de elementos de luta, perseguição e fuga, como do tipo 

social, pela ocorrência de provocação e zombaria, como no episódio abaixo (F1 -  9 anos; M1 

- 4 anos; M2 - 10 ano): 

F1 vai até perto de M2, bate nas costas dele 

F1 - Tá com podre! Tá com podre! 

M1 tenta bater em F1 mas F1 corre 

F1 bate nas costas de M2 e corre 

F1 - Tá com o podre! Nem sabe! Nem sabe! Nem sabe! 

 Transição que também foi registrada em um episódio no qual três meninos começam a 

brincadeira como uma “guerra de coquinhos” (sementes de Munguba), com regras definidas 

como dois altos para catar as sementes, desdobrando em uma brincadeira turbulenta. Neste 

momento, ainda que estivessem testando seus limites, demonstravam respeito pelos adversários 

e aos acordos (tácitos e verbalizados), porém isto começa a mudar à medida em que dois 

meninos passam atirar em um só, “é dois contra um é?”, e o limite de precaução relativo ao 

risco de alguém se machucar começa a ser ultrapassado, e a brincadeira segue com ameaças e 

cada vez mais uma alteração no tom das vozes (M1 - 7 anos; M2 - 7 anos; M3 - 8 anos): 

M1 sai de trás da arvore e diz: - Dois altos! [...] 

M3 - Pronto, pode meter chumbo! 

M1 atira semente em M3 

M2 atira em M3 [...] 

M3 atira uma semente em M2 e diz: - Toma! 

Risos 

M2 - Eitha! [...] 

M1 - Catá coquinho! 

M2 - Não tem nada no meu!             

M3 atira em M1 

M1 - É dois altos, não vale agora não! [...] M1 atira em M3 

M3 - Não vale atirar de montão! Só de um! [...] 

M3 fica atrás da arvore do meio e M1 e M2 ficam atrás de cada uma das arvores ao lado 

M2 - Valeu! Eles começam a jogar as sementes uns nos outros 

M1 joga em M3 

M3 - Ai! Ai! Ai! Acabou a minha mesmo! 

M2 - Cuidado! 

Risos 
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M1 e M2 ficam jogando em M3 

M3 - É dois contra um é? [...] 

M1 - Dois altos para caçar bala! 

M3 - Não vale não dois altos [...]          

M2 - Ói, eu joguei um coquinho em M3 e pegô na testa! 

M3 - e eu, pegô no coração! 

M1 - Ói, se acertar na cara não tô nem ligando 

M2 - é pra brincar mesmo 

M1 - se inchar o olho 

M1, M2 e M3 ficam jogando sementes uns nos outros e se esquivam atrás das arvores  

M1 - Vamo homi! M1 - pegô bem no meu pé! 

M2 - É tiro agora! Espera aí que cês vão ver! 

M3 - Valeu!    

 A ocorrência da transição entre um tipo e outro de brincadeira, e a superposição de 

brincadeiras de natureza distintas em meio à uma principal (primárias x incidentais) são 

dificuldades que se apresentam à delimitação dos episódios (Seixas, 2007). Nesta pesquisa 

optou-se por computar os tipos de brincadeira conforme as categorias detalhadas no Capítulo 

6, sendo consideradas tanto as situações de transição como superposição, envolvendo um único 

brincante, vários pares ou todo o grupo. Isto se verifica na literatura disponível (Reis, 2008; 

Seixas, 2007) e foi encontrada em grande parte dos registros produzidos neste contexto. 

 

 
Ilustração 21: Fotografias de meninos Kaimbé brincando de "Guerra de Coquinho" 
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 Uma questão que emerge deste debate é o reconhecimento de que a racionalização do 

mundo pelos adultos se dá focado em um ou poucos focos e circunscrito por áreas específicas 

de conhecimento, enquanto que nas crianças, ao brincar, pratica-se uma intensa mobilidade, um 

alto padrão de flexibilidade e associação de ideias. Investigar como isto ocorre se associa ao 

entendimento das relações entre brincadeira, ambiente, cultura e desenvolvimento humano. 

 Pesquisadores de diferentes pontos do Brasil vêm contribuindo para o registro do brincar 

como um processo que é indissociavelmente cultural e desenvolvimental, que se configura pelas 

interações transacionais entre organismos e ambientes. Fenômeno que não flutua isolado no 

universo, mas que é seu próprio espelhamento, uma vez que se trata, justamente, dessa 

confluência dinâmica, dessa multidimensionalidade. O planeta abriga uma ampla diversidade, 

grupos que compartilham cosmologias, maneiras de viver e conceber diversas. Seres 

individuais e necessariamente sociais que através de relações mutuamente transformadoras, 

lidam interpretativamente com o contexto em que realizam sua experiência. 

 Assim, semelhantes e diferentes são os adultos e as crianças, os homens e mulheres, as 

pessoas daqui e de qualquer outro lugar. Todos estão de alguma forma conectados, uns mais 

outros menos, interligados na trama que configura a contemporaneidade. Os brincantes, com 

suas trocas de saberes e ritualização de fazeres, comunicam-se uns com os outros, acessando, 

em um só tempo e espaço, o meio local, regional, nacional e até mesmo o global, em uma 

divertida brincadeira de elástico: “A-Men-Do-Im!”; “Cho-Co-La-Te!”; “Co-Ca-Co-La!”. 

 Ao observar estes meninos e meninas Kaimbé é possível perceber que eles conhecem e 

exercem variadas formas de brincar, que aprendem e ensinam suas regras, ao mesmo tempo em 

que criam suas próprias regras. Eles articulam informações oriundas dos contextos mais amplos 

a aspectos do seu ambiente imediato, fatos realísticos e fantasiosos. Enquanto brincam as 

crianças tudo podem, nos grupos de brincadeiras livres, onde e quando estão por escolha 

própria, por vezes negociando entre pares, elas exercem esse poder de decidir por si mesmas o 

que é, o que não é, o que pode vir a ser, exercendo uma forma particular de autoria/autonomia 

(César, 2002). Ao brincar os infantes retomam o mundo sob um prisma imaginário, acessam e 

reinventam as variáveis contextuais que encontram, as condições concretas e simbólicas que os 

circunscrevem enquanto organismo de relações, indivíduos e grupos sociais. 

 As crianças compartilham os códigos “que plasmam e configuram o real, e da sua 

utilização criativa, constitui a base da especificidade das culturas infantis” (Sarmento, 2003, p. 

4), também neste contexto específico, a aldeia Massacará na área Indígena Kaimbé, no 

semiárido da Bahia, nordeste do Brasil. Um pouco deste patrimônio infantil Kaimbé será 

apresentado a seguir, com breve detalhamento cursivo e fotográfico.   
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7.3. Descrição e Registro Fotográfico das Brincadeiras 

 Durante as sessões de observação naturalística focadas no grupo de pares Kaimbé, 

realizadas em variados pontos das áreas abertas e coletivas de Massacará, foram registradas 

brincadeiras de todos os tipos indicados na classificação adotada. Outras expressões lúdicas 

infantis chegaram a ser visualizadas por ocasião da circulação da pesquisadora nesta aldeia, ou 

foram registradas no curso das atividades do Observatório Yby Yara e do Grupo CISAIS. 

Entretanto, há ainda uma ampla relação de saberes fazeres compartilhados por estas crianças e 

que, por motivos também variados, não chegaram a ser identificados neste trabalho, um esboço 

que se buscou sensível, mas que inevitavelmente constitui um breve recorte descritivo. 

 Na tentativa de aproximar-se de uma visão geral das atividades lúdicas destas crianças, 

ciente de que esta dissertação compõe um desenho mesmo que fragmentado deste universo 

infantil Kaimbé, apresenta-se um detalhamento ilustrado das brincadeiras registradas nas 

sessões de observação naturalística em Massacará. No sentido de complementar este panorama, 

que reconhecidamente não abrange o universo de atividades lúdicas, conhecidas e praticadas 

por estes meninos e meninas indígenas, citam-se também aquelas registradas nas situações de 

visualização, sendo assim referendadas sempre que incluídas no presente texto. 

Jogos de Regras Sem bola: 

Foram encontrados diferentes jogos entre as crianças Kaimbé, entre estes foram 

identificadas brincadeiras tradicionais bastante relatadas na literatura, presentes há muito tempo 

nos mais diversos lugares do mundo. Os Jogos de Regra Sem Bola registrados nos Episódios 

Observados incluem: Gude; Pega-Pega (“Tá com podre!”); Estátua; Elástico e “Caminho da 

Roça” (Dança das Cadeiras). Também Pião, “Acertar o Alvo” (mirar e atirar sementes ou pedras 

em um portão, muro, vasilhas plásticas), com e sem o uso de estilingue (badogue), e “Dentro e 

Fora”, com revezamento de posições ao comando de uma criança, desdobrando-se em outro 

jogo com características novas emergentes no grupo (mudar de casas desenhadas no chão).  

Nestas cenas competitivas e/ou cooperativas notam-se os (des)encontros e as trocas, a 

flexibilização e o ajuste das interações, a regulação dos papéis, a agencia e criatividade infantil. 

Por exemplo, através das sucessivas negociações entre os pares, quando definiam as regras que 

envolviam os alvos, os critérios de distância, a ordem e o número de tentativas. Através dessas 

interlocuções livres, seus saberes fazeres eram trazidos à tona e a brincadeira acontecia, sempre 

mediada por uma forma particular de expressão lúdica, tangencial à comunicação dos 

conhecimentos e à experimentação partilhada do ato de jogar.  
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Gude – Meninas maiores foram observadas tentando brincar de Gude, porém a presença 

de um menino pequeno no grupo impediu a realização do jogo. Elas chegaram a desenhar um 

triangulo no chão da rua e arrumar as Gudes dentro nesta delimitação, mas o garotinho passou 

a pegar as bolinhas, correr e atirá-las “bagunçando” o cenário, cuja disposição inicial 

demonstrou algum conhecimento das regras por parte das meninas. Em outro momento um 

grupo de garotos foi visto jogando gude. 

Elástico – Em uma cena um trio misto pulava Elástico prendendo-o em uma cadeira e 

em um pote. Em outra, um trio masculino revezava-se pulando e segurando o Elástico, até que 

durante o jogo uma menina apareceu, entrou e saiu da brincadeira. Em ambos os episódios 

houveram diversas referências às regras e à vantagem das meninas em relação aos meninos, 

uma vez que esta brincadeira é notadamente tipificada feminina, sendo este fato explicitado no 

segundo episódio quando F1 chegou a pular uma vez, porém “não valeu não que [ela] sabe”. 

 
Ilustração 22: Fotografia do triângulo desenhado no chão para o jogo de Gude 

 

Ilustração 23: Sequência de fotografias de crianças Kaimbé pulando Elástico 
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Pião - Rodar pião no chão, pegando com a mão e passando de um para o outro. Também 

meninas foram vistas jogando pião, mas não demonstrando a mesma habilidade que os meninos 

que pegam o pião do chão com a mão e passam de uma mão a outra, e afirmam, contando 

vantagens, que colocam o pião para rodar “em todos os dedos”, “nas costas” e até “na cabeça”. 

Um termo frequentemente associado a esta brincadeira foi “vai embuchar”, que queria dizer 

que não ia rodar direito. Ou “vai pegar carreira”, quando o pião se desloca enquanto gira. 

 

 

Ilustração 24: Fotografias de crianças Kaimbé brincando de rodar Pião 
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Estilingue (Badogue) – Meninos e meninas Kaimbé da Rua Velha em Massacará foram 

vistos brincando de acertar alvos com seus estilingues. Em uma cena observada um trio misto 

disputava acertar em alvos fixos (não vivos), inclusive posicionando-os a uma certa distância e 

conferindo ao final do jogo: “Ói! Ói! Vou derrubar daqui!”, “amassô!” (referindo-se à uma 

vasilha plástica colocada como alvo). A escolha das pedras a serem atiradas, chegando-se a 

quebrar uma delas para isso, sinaliza um aprimoramento da técnica e um empenho para ser bem 

sucedido na tentativa de acertar o alvo, inclusive aumentando o grau de dificuldade ao afastar-

se deste e verificando se o mesmo foi atingido. Em outro momento um menino afirmou que 

eles mesmos fazem seus estilingues, porém este processo de confecção de brinquedo não 

chegou a ser visualizado.  

 

 
Ilustração 25: Sequência de fotografia de crianças Kaimbé brincando com estilingue (badogue) 
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Acertar Alvo – Meninos foram observados atirando com as próprias mãos sementes de 

Munguba. Estavam disputando quem acertava como alvo um protão do outro lado da rua.  

Todo mundo na sua casa! - Brincadeira inventada em sequência a outro jogo de regra 

sem bola observado - ‘Dentro e fora’, no qual havia uma marcação feita no chão de terra e o 

grupo movimentava-se em resposta à ordem de uma criança que repetia alterando 

aleatoriamente os comandos: “dentro!” e “fora!”. 

 Nesta brincadeira, o grupo modificou o círculo inicial desenhando coletivamente uma 

‘tartaruga’. Então, cada criança se posicionou dentro de um semicírculo desenhado dentro do 

círculo inicial e brincaram se movimentando sincronizadamente, com troca de lugar, seguindo 

 
Ilustração 26: Fotografia de menina Kaimbé colocando um pião para rodar sob o olhar atento dos meninos 

 
Ilustração 27: Fotografia de crianças brincando de "Andando, cada um em sua casa!" 
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verbalização de uma das crianças: ‘Andando! Andando! Andando! Todo mundo na sua casa!’. 

Uma criança não participou neste momento da brincadeira, pois não havia número suficiente 

de ‘casas’, ou seja, de semicírculo desenhado dentro da ‘tartaruga’. Na comunidade quilombola 

do Mocambo também foi registrada uma brincadeira nova, criada a partir de outra, de modo 

que antes o propósito era construir um castelo de areia e logo depois passou a ser construir o 

castelo, destruir o castelo, reconstruir novamente (Bichara, 2003). 

Capoeira - Um professor Kaimbé estava dando aulas de capoeira na escola. Esta que é 

uma tradição cultural de matriz afro-brasileira estava presente no Território, com as crianças 

gingando, plantando ‘bananeira’, dando golpes e esquivando-se. Quando uma lançava a perna, 

a outra abaixava-se, estabelecendo um movimento sincronizado ao som de palmas ritmadas. 

 
Ilustração 28: Sequência de fotografias de jogo de Capoeira 
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Carneirinho - As crianças formam uma fila, ficando uma ao lado da outra. A criança 

escolhida para ser o carneirinho fica agachada em frente à fila, um pouco afastado. A primeira 

criança da fila pergunta: carneirinho quer uva? O carneirinho responde: béééé! E dá um pulo 

para frente. A segunda criança pergunta: carneirinho quer batata? O carneirinho: béééé! E dá 

um pulo em direção à fila. Assim vão todas as crianças da fila até o carneirinho chegar na fila. 

Em seguida, todas perguntam: carneirinho quer entrar na roda? Ele diz bééé! E as crianças dão 

as mãos formando um círculo com o carneirinho no meio. O carneirinho, abaixado, começa a 

cavar entre os pés de uma das crianças, ela pergunta: carneirinho, tá cavando o que? Ele diz: 

batata! Criança: me dá um taco aí! O carneirinho tenta bater na perna dela que pula para escapar. 

Daí o carneirinho fica em pé ainda dentro do círculo, diz: quero água! As crianças respondem: 

na cacimba não tem água! Ele tenta fugir, corre e as crianças tentam pegar, correndo atrás. 

 
Ilustração 29: Sequência de fotografias de crianças Kaimbé brincando de Carneirinho 
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 Grilo - As crianças formam uma fila, um atrás do outro. A criança que começa tem um 

galho nas mãos e fica de frente virada para a fila formada. Esta criança (1) pergunta: cadê o 

grilo? As crianças da fila respondem: tá lá atrás! Criança 1: comendo o quê? Crianças da fila: 

farinha com gás! Criança 1: por que lado eu vou, por esse ou por esse? As crianças da fila 

escolhem. A última criança da fila foge, e a criança 1 corre atrás. A posição da criança na fila 

vai mudando, de maneira que transita entre ficar na fila, ser a última (o grilo), ser a que pergunta. 

 Bandeirinha - As duplas são formadas, e depois há mudança de duplas. No chão, 

demarcando o limite do campo, é riscada uma linha central. De cada lado desta linha se dá uma 

distância semelhante, e em cada lado é deixada uma ‘bandeirinha’, um graveto e uma casca de 

Munguba (árvore encontrada na rua). O objetivo é pegar a ‘bandeirinha’ no campo oposto. No 

episódio observado os times eram ‘duplas mistas’, enquanto uma criança tentava pegar a 

‘bandeirinha’, a outra criança tentava impedir a passagem do jogador da dupla adversária, 

havendo uma marcação corpo a corpo entre crianças do mesmo sexo. A marcação do placar 

registrava o número de vitórias num canto do chão. Entre os Kaimbé esta brincadeira apresentou 

semelhanças com a bandeirinha praticada pelas crianças da Ilha de Marajó, como a escolha dos 

times ser definida pelas crianças mais velhas, sem o uso de par ou ímpar. Esta formação 

apresenta relação com as habilidades dos participantes, estabelecendo-se implicitamente papéis 

de liderança em cada time e entre todos. A competitividade é bastante acentuada neste jogo: 

“Não deixe ele passar não!”; “Eu tenho pena de você, pensa que vai passar!”; M2 – “M3 tá 

torcendo pra nós!” (se referindo à M3, um garotinho que chegou e ficou olhando o jogo).  As 

regras eram verbalizadas e negociadas a cada movimento: “Não passe, você fica duro!”; “Não 

salva não, só se tivesse dentro da roda!”; “Não valeu porque tava coçando senão tinha pegado!”. 

 
Ilustração 30: Fotografia de crianças Kaimbé brincando de Grilo 
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Um dos meninos usa como um ‘grito de guerra’ a expressão: “Hei Hou! A batalha começou!”. 

 Nesta categoria, entre as brincadeiras que foram apenas visualizadas, incluem-se: 

“Macaquinho”, que corresponde ao jogo “amarelinha”; Pular corda, quando uma criança ia 

pulando e as outras iam cantando/soletrando o alfabeto, de maneira sincronizada de tal modo 

que cada pulo correspondia a uma letra, sendo que quando a criança erra ela tem que dizer um 

nome que se inicia com a letra em que ela errou. E duas modalidades de pega-pega: “polícia e 

ladrão”; e a brincadeira “viuvinha”, quando as crianças marcam um círculo no chão com a 

cabeça baixa, uma delas se posiciona abaixada no meio deste círculo e as demais cantam uma 

música. Quando a música pára todas saem correndo e a criança “viuvinha” corre tentando pegá-

las. Aquele que for pego será a próxima “viuvinha”. 

Jogos de Regra Com Bola: 

 Os jogos de Futebol são muito comuns em territórios indígenas e não indígenas no país, 

e em Massacará não é diferente. No campo principal ocorrem treinos e jogos dos times locais 

(entre estes o time das crianças formado por meninos, e o das mulheres formado por 

adolescentes e jovens). Os Kaimbé costumam participar (e promover) campeonatos de futebol 

com times de povoados próximos, cujos jogos são realizados dentro e fora da aldeia. Não foi 

registrada nenhuma outra modalidade de jogo com bola além do futebol. 

 Futebol – Foram observados jogos de Futebol em grupo, com uso de pedras para 

marcação de traves e delimitação imaginária de ‘dentro’ e ‘fora’ do ‘campo’.   

 

Ilustração 31: Fotografia grupo masculino jogando Futebol 
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Nos grupos grandes (mais de 6 crianças jogando), verificou-se a ocorrência de formação 

de times e demarcação do ‘campo’ incluindo duas “traves”. Nos grupos pequenos (de três a 

cinco brincantes), a formação de times não observada, havendo marcação de apenas uma trave 

no ‘campo’ e rotatividade da posição do goleiro. Apesar de não ser observado, as professoras 

colaboradoras nesta pesquisa informaram que periodicamente ocorrem torneios de futebol na 

aldeia, como durante a Feira Cultural Kaimbé. 

 Chutar a bola em pares - Duplas e trios de meninos Kaimbé foram observados 

brincando de chutar a bola um para o outro. As meninas Kaimbé também foram observadas 

brincando de futebol na rua, porém em todas as ocasiões o jogo envolvia duplas mistas 

multietárias, e a brincadeira consistia chutar a bola de um para o outro, sem marcação de trave 

de gol, ainda que fosse declarado “Eu ganhei!”, quando a bola passava pelo parceiro de jogo. 

Exercício Físico: 

 Os grupos de brincantes Kaimbé utilizam os diversos elementos disponíveis na aldeia 

em suas brincadeiras, sejam estes permanentes, como as árvores nas quais sobem, se penduram 

nos galhos e pulam, sejam recursos temporários, periodicamente ali postos pela natureza (como 

o vento para suas pipas), ou pelos homens (como o palco instalado nas festividades). Também 

detalhes novos, como um poste deitado no chão da rua prestes a ser instalado. A exploração e 

interação com tais variáveis foram desempenhadas por crianças de ambos os sexos, porém 

observou-se que no caso do poste e do palco houveram registros de grupos mistos, mas somente 

os pares masculinos foram vistos subindo e descendo de árvores.  

 
Ilustração 32: Fotografia de menino Kaimbé subindo em árvore na Rua Velha 
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Em uma manhã havia um poste deitado no chão em frente às casas na Rua da Escola, 

ali deixado por pouco mais de um dia até ser instalado na aldeia. Este foi tempo suficiente para 

um garoto explorá-lo, sentar-se nele e em companhia de outro menino começar uma nova 

possibilidade para testar seu equilíbrio. Passaram então a caminhar de uma ponta a outra do 

poste e logo um grupo misto e multietário se formou. Seguia uma criança atrás da outra 

equilibrando-se sob o poste, e quando se chegava em um dos extremos, cada uma girava seu 

corpo e a ordem era invertida, indo e voltando outras vezes e acelerando o ritmo, até que um 

menino caiu e ralou a perna. A brincadeira foi interrompida pela mãe dele que o levou para 

dentro da casa. Mas, antes de acabar, as o grupo ainda aproveitou mais um pouco aquele poste-

brinquedo. Logo foram mais uma vez advertidos sobre o “perigo de se machucarem”. Os 

brincantes, ao contrário, pareciam cada vez mais empolgados com aquela novidade. A cada 

passo uma menina soletrava: ‘a, e, i, o, u!’, nos sinalizando sobre a relação entre brincadeira e 

letramento, dinâmica pontuada por Corsaro (2009). Este uso criativo de algo que não havia 

antes também foi encontrado por Gosso (2004) entre as crianças Parakanã que a partir de uma 

tábua deixada pelos adultos na beira do rio se tornou uma canoa e praticaram suas habilidades 

e testaram limites enfrentando a correnteza. 

 

Ilustração 33: Sequência de fotografias de crianças Kaimbé brincando de equilibrar-se caminhando sobre poste deitado na rua 
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 Empinar Pipa - Meninos Kaimbé (em trio) foram observados empinando Pipa na Pedra 

do Consolo (após construí-las). Este local constitui um dos lugares sagrados do Território e 

apresenta uma bela paisagem, entretanto por ser alto e sem proteção, exigia atenção para 

caminhar até a parte onde os meninos soltavam a pipa, sinalizando um certo risco nesta 

atividade aí praticada. No episódio observado, foram os meninos que construíram este 

brinquedo no quintal da casa de uma das professoras colaboradoras e logo em seguida foram 

soltá-la, passados alguns minutos (quando a sessão de observação já havia sido concluída) 

algumas meninas se aproximaram, porém, apesar de permanecerem junto aos meninos, não 

foram vistas soltando pipa, nem construindo ou conversando sobre este brinquedo. 

 Soltar Bombas – Meninos Kaimbé foram vistos soltando bombas. Também tiraram a 

pólvora da bomba, colocaram sob uma pedra e jogaram outra pedra em cima para estourar ou 

acendiam o montinho de pólvora diretamente com um isqueiro. 

 
Ilustração 34: Fotografia de meninos Kaimbé soltando pipa na Pedra do Consolo 

 
Ilustração 35: Fotografias de menino Kaimbé soltando bomba 
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Interessante ressaltar que durante a Festa da Santíssima Trindade, a cada noite da novena 

acontece uma queima de fogos, bem como em outros momentos do território quando se realiza 

o rito Pé de Sino. Nestas ocasiões é comum a presença de crianças acompanhando e observando. 

Em um episódio observado um menino se aproximou do grupo de brincantes com um saco com 

bombas e começou a se preparar para soltá-las, logo uma menina que estava na porta da casa 

em frente à árvore onde ele se posicionou advertiu: “aqui na porta não!”.  

 Crianças Kaimbé foram vistas a correr e andar de bicicleta e velotrol nas ruas, ao redor 

do Centro Cultural e na Feira Cultural, onde meninos foram vistos atirando com arco e flecha. 

 

Ilustração 36: Fotografias de meninos Kaimbé em brincadeiras de exercício físico 



109 

 

  

 Contingência Social:   

 Foram observadas crianças Kaimbé carregando outras crianças (em geral menores); 

cantando e dançando músicas diversas; e brincando de roda. Outras brincadeiras de 

contingência social que foram apenas visualizadas incluem: carregar, fazer cócegas, e levar 

outra criança no “carrinho de mão” (objeto de uso adulto). 

 Lata-Lata (Esconde Esconde) - Nesta brincadeira observada em Massacará, os 

meninos usam uma garrafa pet tampada e com um pouco de terra dentro. Batem ‘zerinho ou 

um’ e depois ‘par ou ímpar’ para definir quem começa. Combinam que a contagem será até dez. 

O garoto que começa joga a garrafa pet longe. Corre para busca e ao chegar junto desta, ele 

permanece de costas para as outras crianças e começa a contar até dez. Neste momento, os 

outros meninos correm e se escondem na entrada de uma casa, subindo ou ficando atrás das 

árvores próximas, se abaixando na grama alta do canteiro central da rua, ficando atrás de plantas 

da frente de uma casa vizinha. Finalizada a contagem, o menino retorna com a garrafa nas mãos, 

coloca esta em pé no local de onde a jogara inicialmente, e inicia a busca pelos garotos 

escondidos, não se afastando muito da garrafa. O garoto que consegue chegar antes do contador 

e tocar a garrafa grita lata-lata salva a todos. 

 “Esconde Esconde com três pedrinhas” - Variante de Esconde Esconde visualizada. 

A criança que conta sai para procurar as crianças escondidas, quem se esconde tem que voltar 

para o lugar da contagem e mexer em uma das três pedrinhas que estão lá. A pessoa que conta 

tem que saber qual das três pedrinhas foi a “mexida”, caso não acerte a criança conta de novo. 

 
Ilustração 37: Fotografia de criança maior carregando garotinho 
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 Morreu! Morreu!  - Esta brincadeira visualizada pela pesquisadora parece ser uma 

criação das crianças Kaimbé é o grupo de crianças carrega uma criança e caminham pela rua 

gritando em coro: Morreu! Morreu! Morreu! Há um revezamento de papéis, mudando as 

crianças que representam o ‘morto’, e cada criança tem que segurar em alguma parte do corpo 

do ‘morto’. A professora colaboradora relatou que na hora do recreio as crianças circulam o 

prédio escolar praticando nessa brincadeira e esclareceu que quando alguém falece no Território 

seu corpo é velado na Igreja de Massacará de onde desce em cortejo até o cemitério localizado 

próximo à subida para rua velha (onde fica a Igreja). 

Turbulentas:   

 A presença de provocação, perseguição e fuga, com situação de luta foi observada entre 

as crianças Kaimbé. Em episódio misto, menino e menina acabaram trocando tapas e, então, 

uma outra que assistia a cena gritou: ‘não se bate em mulher, não! você é covarde é?’, remetendo 

a um conteúdo moral. Em outro momento, três meninos brincavam de “Guerra de Coquinho” 

(Jogo de Regra Sem Bola), quando se revezavam em mirar sementes de Castanhola (Munguba) 

uns nos outros, utilizando o tronco das árvores para se protegerem das sementes, transitando a 

uma brincadeira turbulenta a medida em que as regras foram quebradas e o objetivo passou a 

ser “acertar para machucar”, ainda que isto não tenha se efetivado, apesar da ameaça e da 

intensificação da disputa. Também neste grupo o termo “covardia” foi utilizado, se referindo ao 

ato de dois meninos (M1 - 7 anos; M2 - 7 anos) atirarem ao mesmo tempo em um terceiro 

 
Ilustração 38: Fotografia de crianças brincado de Morreu, Morreu! 
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garoto (M3 - 8 anos). Na cena, o menino faz referência ao clássico de Michael Jackson, Thriller, 

reproduzindo uma adaptação do inglês da frase “That this is thriller”. 

M1 e M2 jogam juntos em M3 

M3 - Isso é covardia! 

M1 - É não! 

M2 - Umbora homi! 

M3 - Na cabeça! 

M1 joga e acerta M3, M3 ri 

M2 joga, M3 pula desviando da semente 

M1 e M2 riem 

M1 - ai donti pirê!! 

Construção: 

 Desenhos – Em diversos momentos do trabalho de campo, meninos e meninas Kaimbé 

foram vistas desenhando. Nos episódios registrados constam cenas de crianças Kaimbé 

desenhando na pele, no papel e nas ruas da aldeia Massacará. É no chão de terra que as crianças 

mais desenham, tanto com gravetos como com os dedos, e costumam nomear tais registros à 

medida em que os produzem. Entre estes foram observadas as ilustrações de: ‘boi’, ‘cara do 

boi’, ‘castelo’, ‘casas’, ‘árvores’, ‘pessoas’, ‘tartaruga’, ‘sol’, ‘árvore com frutas’. 

 Em uma ocasião uma menina riscava o braço de menino menor utilizando lápis de olho 

(de maquiagem), mas este desenho não correspondia especificamente à pintura corporal que 

este povo pratica e que constitui um dos elementos culturais utilizados como sinais diacríticos 

da sua alteridade étnica (Carneiro da Cunha, 1992). Os Kaimbé retomaram esta pratica de forma 

mais acentuada na última década, em 1996 quando Bruno Souza estudou a etnicidade neste 

território não houveram registros desta atividade (de forma cotidiana nem ritualística), sendo 

mais frequentemente observada a partir dos anos de 2000, como no Estudo diagnóstico sobre a 

seus múltiplos aspectos (Côrtes & Tarqui, 2008) e mapeamentos subsequentes.  

Nesta pesquisa de mestrado as crianças foram vistas (visualizadas) riscando a própria 

pele com gravetos, com a própria unha ou mesmo com hidrocor, sendo que apenas neste último 

caso a composição reproduzida na pele representava similaridades com a pintura corporal 

indígena. Neste momento, estes meninos reproduziram traços geométricos nos braços e na face. 

Desenham também no papel, como no mês de novembro quando meninas foram observadas 

desenhando Papai Noel e árvore de natal, enquanto compartilhavam suas crenças sobre este ser 

que remonta, por um lado, um ideal de magia e bondade, e por outro, representação da imagem 

do capitalismo. As crianças Kaimbé têm, cada uma, sua própria opinião, como se verifica no 

seguinte diálogo entre F1 (9 anos) e M1 (7 anos): M1 - Você vai fazer uma cartinha F1? Pra 

Papai Noel? [...] F1 - Eu não acredito em papai Noel não! M1 - Nós vai fazer! 
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Ilustração 40: Fotografia de meninos Kaimbé fazendo desenhando na pele com hidrocor 

 
Ilustração 39: Fotografia de meninos Kaimbé desenhando no chão da rua de Massacará 

 
Ilustração 41: Fotografia de menina Kaimbé desenhando no papel tema natalino 
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 Modelagem de Terra – Crianças Kaimbé foram observadas brincando com a terra do 

chão da rua em Massacará, construindo “castelo”, “estradas”, “caminhos”, muros, cavando 

buracos, utilizando pedaços de pedras e madeiras, gravetos, casas, sementes, e ferrinho. 

 Construção de Pipa - Meninos Kaimbé montam suas próprias pipas utilizando saco 

plástico, barbante e taliscas da palha de pindoba. Ao fazer a pipa, eles demonstram domínio da 

técnica e revelam um conhecimento acerca da natureza, sinalizando uma sazonalidade dessa 

brincadeira neste Território, conforme afirmaram em uma cena observada: ‘Tá acabando o 

tempo do pião (...), tá chegando o tempo da pipa, nós mesmo faz, num compra não!’. 

 
Ilustração 42: Fotografia de meninos Kaimbé brincando de modelagem de terra na rua de Massacará 

 
Ilustração 43: Fotografia de meninos Kaimbé construindo pipa, ao lado a pesquisadora observa 
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Crianças Kaimbé foram observadas trançando a palha de pindoba em um episódio de 

faz de conta. E foram vistas a trançar em diferentes momentos, em especial na Feira de Cultura, 

esta que é uma prática cultural marcante dos povos indígenas e comunidades tradicionais. 

Faz de Conta: 

 Nas brincadeiras de faz de conta registradas em Massacará houve um predomínio de 

grupos masculinos, sendo os temas e conteúdos apresentados com maior frequência: 

Transporte, seguido por Cenas Domésticas e Profissão. Em todos os episódios observados 

haviam conteúdos cujas fontes era o cotidiano do território, mas também externos, fossem estes 

regionais, nacionais ou mesmo global.  

Entre as sessões de observação registrou-se um único episódio de Faz de Conta com 

 
Ilustração 44: Fotografias de criança trançando pindoba 
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tema Fantasia (poderes especiais). No entanto convém salientar que em outros momentos 

(visualizados ou mesmo observados) as crianças Kaimbé fizeram referência a outros temas 

fantasiosos como o “bicho da lagoa seca” e “lobisomem”, personagens que integram mitos e 

lendas locais e regionais. Como também citaram desenhos animados da TV e nas oficinas de 

desenho realizadas através do Observatório Yby Yara, desenharam “Goku”, sendo seus poderes 

mencionados no momento da referida oficina. Em uma cena observada um grupo desenhava 

temas natalinos e simultaneamente conversava sobre a existência ou não de Papai Noel. 

 Nos episódios observados, foram identificados os seguintes temas e conteúdos das 

brincadeiras do tipo Faz de Conta (Quadro 06): 

          Quadro 06. Temas e Conteúdos nas Brincadeiras de Faz de Conta 

Tema Conteúdo 

 

Transporte 

 

“Carrinho” / “Caminhão” / “Trator” - manufaturado e 

utilizando pedaço de pedra como pivô 

Deslocamento / Viagem 

“Fazer estradas” / “Caminho para Banzaê” 

“Rodar” pneu e carrinho construído com sucata 

“Carro de Corrida” 

 

 

Cena Doméstica 

 

Cuidar de “fia”; Cozinhar/Alimentação; Dormir; Moradia 

 

 

Profissões 

 

Roça; Criação de vacas 

Comércio – compra e venda de alimentos 

Aluguel/Venda/Troca 

Motorista 

 

 

Construção 

 

Montagem de “carro”, “moto”, “ônibus” 

Trança de palha de pindoba (nomeada coroa) 

 

 

Aventura 

 

Luta com poderes especiais 

 

 

Animais 

 

Caça - “Laçar jabuti” 

“Cavalo”, “Gado” utilizando pneus como pivô 

 

 

Outros 

 

Entretenimento – Michael Jackson 

“Bombas” 

Dinheiro - Dominó como pivô 

“Fotografar” 
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Transporte: “Carrinhos” e seus “caminhos” - Em algumas ruas de terra de 

Massacará, foram observados meninos abaixados ou mesmo deitados no chão, usando sucatas 

como pivô. A exemplo de pedaços de madeira e de pedra como ‘carrinhos’, acompanhadas de 

vocalizações: Vumm! Tchii!, Bii! E verbalizações: “meu carro”, “fazer caminho”, etc.  

 

 

 

Ilustração 45: Fotografias de meninos Kaimbé brincando de carrinho, caminhão e trator 
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 Nestas brincadeiras, em duplas, trios ou pequenos grupos, cada um tem seu ‘carro’. 

Eles pressionam este pedaço de madeira ou pedra no chão de terra e, deslocando-os, deixam a 

marca na terra. Estes rastros são, muitas vezes, nomeados por “caminhos”, descritos como 

“novo”, “limpo”, e que levam para “casa”, “roça”, para Ribeira do “Pombal” ou “Banzaê”, 

cidades próximas. Os conteúdos incluem: dar rabiada, atolar, corrida, gasolina, luz, porta, 

“chave dulo”. Em uma observação, uma criança indaga: ‘de quem é o carro?’; e então define: 

‘é da associação’, fazendo referência a uma das principais articulações comunitárias Kaimbé. 

Em um episódio desta brincadeira de ‘carrinho’ com pedaços de madeira, foi registrada a fala: 

‘tinha umas bombas’, seguida por vocalização de explosão. 

Caminhão / Trator: Em outros episódios, meninos brincam com caminhão e trator de 

plástico, vocalizando baixo. Um pedaço de pedra é nomeado “Trator” e “petola”.  

“Moto” - Crianças Kaimbé foram observadas construindo motos com blocos e sucatas. 

Também utilizam pedaço de pedra ou madeira afirmando-os “carrinho” e “motinha”.    

“Carro” – Meninos montam com cadeira plástica, pedras e tampa de panela como pivô.  

 “Ônibus” – Grupo misto e multietário monta o cenário de um ônibus usando cadeiras 

plásticas enfileiradas, tampa de panela como volante e pedras arrumadas formando acelerador 

e freio. No episódio observado foram mencionados vários destinos dentro e fora do país 

(Salvador, Brasília, Pernambuco, São Paulo, Japão, China; e outros meios de transporte: “vamos 

de avião!”). O Menino era o “motorista” e as meninas as “passageiras” “mães” com suas “fias”.  

 
Ilustração 46: Fotografia de meninos Kaimbé brincando de moto 
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Em uma cena visualizada, meninos Kaimbé brincavam de dirigir utilizando como cenário o 

ônibus escolar que geralmente fica estacionado na rua quase em frente à casa de hospedagem. 

  “Rodar pneu” e “Rodar carrinho” construído - Meninos Kaimbé percorrem as ruas 

‘rodando’ pneus velhos de carros/motos ou os “carrinhos” que constroem utilizando sucatas. 

Verbalizam e vocalizam: “vou atropelar”, “vamo bater?”; “vruuuummm! Thhhhhiiiiiii!”. 

 
Ilustração 47: Fotografia de meninos Kaimbé brincando de dirigir um ônibus escolar 

 

 
Ilustração 48: Fotografia de menino Kaimbé brincando de "rodar carrinho" 
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 Cenas Domésticas: Meninas preparam comidinhas cortando folhas e colocando em 

panelinha de plástico. ‘Pastéis’ são preparados com folhas de hortelã arrumadas em cima de um 

bloco. Encenação e consumo real de pastel e frutas (utilizando acerola e mamão verde); 

Cuidado – No episódio observado (da viagem para o Japão), meninas esboçam cuidados com 

suas “fias”, “minha fia teve um corte!”, e esboçam vocalizações de choro: “Uéemmmm”. Em 

outro episódio observado o menino pegou as bonecas e colocou uma beijando a outra. A menina 

logo disse: “assim não!”. Em uma cena visualizada dentro da casa de hospedagem, uma menina 

“cuidava do seu bebê”, uma boneca plástica negra. 

      Aventura: Perseguição e luta com contato corporal. Presença de elemento fantasioso 

‘poderes especiais’, gesto como se lançasse raios pelo pulso. Vocalização: “Pishiiuu Pishiiuu!”. 

 Profissão: Produção Rural: Roça - Aluguel e Criação de vacas; Comércio – Compra e 

Venda de alimentos como “pastel”, guaraná, coco, laranja. Motorista de ônibus. 

 
Ilustração 50: Fotografia do "beijo" das bonecas 

 
Ilustração 49: Fotografia de menina Kaimbé brincando de boneca 
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 Outros Subtemas: Referência à Michel Jackson e seu espírito; Tirar foto (após ver 

observadora fotografando). Dinheiro – utilizando um dominó como pivô; 

 Animais: Caça - Meninos saem para “laçar” jabuti e, para isso, constroem trança com 

palha de pindoba: “Tira sua fia daqui, tô caçando!”; Ao “rodar pneu” meninos verbalizam: “meu 

cavalo!”. Em outra cena, vocalizam como se o pneu fosse “gado”: “êa, êa, êa!”. 

   “Família de Papel” - Meninas Kaimbé foram vistas com um brinquedo criado por 

elas, as "famílias de papel" feitas a partir de livros escolares usados. Conforme explicação 

fornecida pela professora colaboradora, esta brincadeira envolve faz de conta com temas 

domésticos como cuidado, relações de parentesco e rotinas diversas. As próprias crianças 

autoras-brincantes contam: “Tem vez que o menino vai pra creche, depois o pai leva outros pra 

escola, pro médico”. E avisaram: “Não tem nome, é brincar de família”. 

 
Ilustração 51: Fotografia de menino Kaimbé com o Jabuti 

 
Ilustração 52: Fotografia dos bonecos usados na brincarem "Família de Papel" 
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8. SOBRE OS BRINQUEDOS 

 Entre os brinquedos observados nos grupos de brincantes do Território foram 

encontrados aqueles produzidos pela indústria especializada, como bicicleta, velotrol, boneca, 

caminhão de plástico e bola. Também foi registrado o uso de sucatas nas brincadeiras: pneu, 

tocos de pedra, madeira, etc. Além do uso de elementos da natureza: areia/terra, galhos, folhas, 

palhas, frutas, gravetos sementes e cascas do fruto de Munguba e palha de pindoba. Brinquedos 

construídos, produzidos pelas crianças a partir da transformação de elementos naturais, foram 

visualizados, como trançar a palha de pindoba e o ‘carrinho’ construído com sucatas, no caso 

carrinhos com cabo de vassoura e rodinhas, e a “Família de papel”. 

 Ao classificar os objetos utilizados pelas crianças Kaimbé em seu brincar, de acordo 

com as categorias propostas por Striano, Tomasello e Rochat (apud Gosso, Morais & Otta, 

2006), considerou-se pertinente incluir outras duas categorias: Sucata e Estruturas Físicas, 

visando tornar mais precisa a sistematização. Assim como as crianças indígenas Guarani 

(Oliveira e Menandro, 2008), Parakanã (Gosso, 2004), Xavante (Nunes, 2003) e Xocó (Bichara, 

2003) não haviam tantos brinquedos estruturados sendo os elementos disponíveis na natureza 

utilizados criativamente nas brincadeiras, como sementes, galhos, gravetos, árvores e pedras. 

 Entre os Kaimbé, foram observados grupos de brincantes combinando um conjunto de 

materiais na composição dos cenários, como sucatas, utensílios de uso adulto e infantil. Foi 

registrada a ocorrência do uso de objetos como pivô (Gosso, et. al., 2006), a exemplo da tampa 

de panela como “volante” e dos tocos de madeira como “carrinhos”. A seguir, o Quadro 07 

apresenta os brinquedos, objetos e materiais registrados por categoria, incluindo aqueles que 

 
Ilustração 53: Fotografia de cenário de brincadeira no chão da rua de Massacará 
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foram apenas visualizados e aqueles presentes nas sessões de observação naturalística: 

Quadro 07. Descrição dos Brinquedos Registrados (observados e/ou visualizados) 

Objetos/Materiais Descrição 

Brinquedos 

Manufaturados 

Industrializados 

Bola, bicicleta, velotrol, boneca, gude, bolsinha de pano, 

bolsinha plástica, batom, carro/caminhão/trator de 

plástico, panelinhas de plástico, violãozinho de plástico, 

tesoura sem ponta, dominó, mini game (jogo eletrônico 

portátil simples – funcionando; e tipo Pense Bem - 

quebrado), balanço, bombinhas 

Brinquedos 

Manufaturados 

Artesanais 

Produzidos por jovens 

e/ou adultos 

Pião, estilingue (badogue), arco e flecha 

“Cobrinha verde” de pindoba (feita por jovem) 

Miniaturas de animais (feitas por artesã) 

Brinquedos 

Manufaturados 

Artesanais 

Produzidos pelas 

próprias crianças 

Pipa, “carrinho de mão”, Jogo “da Família de papel”, 

trança de pindoba 

 

Elementos Naturais 

Areia, terra, folhas, frutos (coco, mamão, acerola, 

laranja), gravetos, sementes (“coquinhos”), 

cascas/flores/sementes de Castanhola (Munguba), palhas 

e taliscas de pindoba e de palmeira, folhas de hortelã 

Sucatas 

Pneus, pedaços de pedra, bloco e madeira, pedaços de 

cano plástico, caixa e cano de papelão (sobra de fogos 

tipo três tiros), garrafa pet, ferrinho, saco plástico, linha, 

pano/retalho, livros escolares usados (recortados) 

Utensílios 

Faca, calculadora, tampa de panela, caneca plástica, 

vasilha plástica de creme de cabelo, lápis de olho 

(maquiagem), cadeiras plásticas, chinelo, papel, lápis, 

caneta, hidrocor, isqueiro e fósforo, carrinho de mão 

Estruturas físicas 

Amontoado de blocos forrado por lona plástica (como 

“mesa”), área de criação de jabutis (como “roça”), palco, 

poste (normal e deitado na rua), pula-pula e escorregador 

inflável, ônibus escolar, muro, portão 

Animais Jabuti 
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 As crianças Kaimbé acessam uma grande variedade de materiais, inclusive de uso adulto 

a exemplo da ‘faca’. Como também o fazem as crianças ribeirinhas da Ilha de Marajó, que 

manuseiam facas quando constroem brinquedos de miriti (Dos Reis, 2008). No processo de 

confecção da pipa os meninos demonstraram habilidade no manuseio dos instrumentos e 

conhecimento da técnica, operando minuciosamente cada detalhe que compõe este brinquedo. 

 Outra produção infantil que chama atenção foi o brinquedo “família de papel”, o jogo 

elaborado por meninas Kaimbé para brincadeiras de Faz de Conta. 

 Estes envelopes eram identificados com o número de cada "família" e dentro destes 

haviam: a "ficha" da "família" e os membros recortados (figura da mãe; do pai, avós, tios, filhos, 

com grande diversidade de integrantes, idades e características – jovens, idosos, negros, 

 
Ilustração 54: Fotografia de menino Kaimbé utilizando faca para construir uma pipa 

 
Ilustração 55: Fotografia do brinquedo "Família de Papel", inventado pelas meninas Kaimbé 
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deficientes físicos, etc.). Cada "família" possuía um sobrenome e cada um dos “integrantes” 

daquela "família" tinha o nome e o número registrado no seu verso, de modo que cada "família" 

era identificada por um nome completo e um número. Na ficha de cada "família" contava o 

número da família, o nome dos “integrantes”, seu parentesco (mãe, pai, filha, avô, etc.), e suas 

respectivas idades. As "famílias" eram distribuídas em "famílias de F1" e "famílias de F2". 

Sobre a origem desta iniciativa, foi relatado por elas: “nós tava no quarto de F1 recortando, aí 

nós criemos, nós foi fazendo mais, mas teve uns que perderam. Só brincamos nós (meninas)”. 

 Quanto aos cenários das brincadeiras Kaimbé observou-se que alguns deles foram 

especialmente construídos conjuntamente por grupos mistos, ainda que houvesse uma clara 

definição de papéis, como visto nos episódios de Faz de Conta observados, quando montaram 

primeiro uma “venda” de “pastel” e outros alimentos.  

No uso deste cenário são estabelecidas relações de gênero, sendo as meninas as 

cozinheiras vendedoras e os meninos os motoristas compradores. Nesta cena, as crianças 

haviam colhido frutas no quintal e o mamão verde foi consumido “de verdade”, mas nem todos 

gostaram do sabor “de sabonete”. Nesta vendinha das crianças Kaimbé, haviam “pastéis” de 

folhas de hortelã assando no “forno”, que era um bloco, e então paga-se a conta com as peças 

de um dominó “dinheiro” (F1 -  9 anos; F2 - 9 anos; M1 - 7 anos).   

M1 - É quanto? É quanto? 

F2 - O quê menino? 

M1 - O pastel! 

F1 chega e corta o mamão verde com uma faca, pega um pedaço com uma colher plástica 

F2 prova um pedaço de mamão. Diz: - Tá ruim! 

 
Ilustração 56: Fotografia de cenário de brincadeira 1 – “a venda” 
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F1 - Tá bom! 

F2 - Tá com gosto de sabonete 

F1 - Não, não, verde é assim muié 

M1 - Aí muié, quatro real! 

M1 entrega peças de dominó à F2. Em seguida, M1 pega um coco verde pequeno e uma laranja que 

estavam em cima da mesa e coloca embaixo da cadeira “carro” 

 No outro episódio citado, construíram juntos duas motos com sucatas e blocos, e nestas 

sentaram-se todos os presentes, dois meninos e três meninas. Como na primeira cena, também 

havia algum nível de tipificação, uma vez construídas as motos, eram os meninos os pilotos, 

ainda que duas meninas fossem mais velhas (9 anos) que os dois meninos (9 anos). O mesmo 

havia ocorrido no episódio do ônibus, quando desde a construção coletiva do cenário, o menino 

se tornou o motorista e as meninas as “passageiras-mães” com suas “fias”.   

 
Ilustração 57: Fotografia de cenário de brincadeira 2 - “as motos” 
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8.1 Registro Fotográfico de Brinquedos  

Brinquedos Manufaturados Industrializados: Jogo Eletrônico ‘Pense Bem’ (quebrado), 

bolsinha plástica e outras miniaturas de plástico.    

Brinquedos Manufaturados Artesanais:  

Estilingue (Badogue) 

 

 
Ilustração 59: Fotografia de estilingue (badogue) 

 
Ilustração 58: Fotografia do brinquedo pense bem (quebrado) 



127 

 

  

Pião 

Brinquedos Manufaturados Artesanais Produzidos pelas Próprias Crianças: 

Pipa 

 

 

 
Ilustração 60: Fotografias de meninos Kaimbé "rodando" pião 

 
Ilustração 61: Fotografias da pipa sendo confeccionada por meninos Kaimbé 
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Carrinho ‘Construído’ 

Elementos Naturais: Frutas, Folhas cascas de semente, terra, etc. 

 

Sucatas: Pneu, pedaço de pedra/madeira, etc. 

 
Ilustração 62: Fotografia de "carrinho de mão" construído por meninos Kaimbé a partir de sucatas 

 
Ilustração 63: Fotografia de "coquinhos", sementes de castanhola (Munguba) 

 
Ilustração 64: Fotografia de pneus usados como brinquedos 
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Utensílios: Calculadora, cadeiras, caneca plástica, faca, tampa de panela, etc. 

  

Estruturas Físicas: Brinquedos infláveis, pula pula, palcos, mesa de bloco, poste, etc. 

 
Ilustração 66: Fotografia de crianças olhando a instalação de brinquedos infláveis 

 
Ilustração 65: Fotografia de utensílios usados como brinquedo 

 
Ilustração 67: Fotografia de crianças brincando embaixo do palco na Feira de Cultura 
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8.2 A Cobrinha de Pindoba Verde e os Brinquedos de Antigamente 

 Durante atividades relativas ao Núcleo Kaimbé do Observatório de Educação Escolar 

Indígena - Yby Yara, e por influência desta pesquisa, foi iniciado um trabalho de investigação 

sobre os brinquedos e brincadeiras antigas. Assim, apesar de ainda serem poucos os dados, os 

primeiros relatos obtidos (através de entrevistas com artesã, contadora de histórias e jovem 

Kaimbé) já sinaliza o valor inestimável que têm para aqueles que guardam na memória viva 

estes saberes. Lembranças que remontam à infância, que informam sobre as mudanças ocorridas 

no Território “de lá pra cá”, e que transmitem suas ideias e as concepções de infância para este 

grupo. Este material será brevemente descrito a seguir, na condição de dados complementares 

sobre os brinquedos e brincadeiras neste TI. 

 Conforme contou uma mestra local, artesã, antes ela mesma fazia seus brinquedos, “não 

comprava não”. Hoje em dia ela ainda esculpe, em madeira de umburana, miniaturas de jabuti, 

tatu, cavalo, pássaros de todos os tipos e um “jeguinho”, tal qual o primeiro que ela fez quando 

criança, sem as orelhas. Seu avô desenhava no chão o contorno e ela esculpia, depois brincava.  

Esta prática parece ser comum aos moradores da aldeia naquela época (cerca de quarenta anos 

atrás), pois ambas as entrevistadas fizeram referências aos mesmos tipos de brinquedos 

construídos artesanalmente pelas próprias crianças utilizando elementos encontrados na 

natureza como madeira (“mole”), palhas e fibras, sementes, etc. Contam que brincavam 

"muito", faziam cerquinhas, faziam bonecas da flor do milho, "com aqueles cabelos bonitos do 

milho”. Faziam "os homens e as mulheres", mas, segundo elas, "durava pouco", pois logo 

secavam, e lá iam elas colher a flor do milho e construir novas bonecas outra vez. Também foi 

relatado que uma das brincadeiras preferidas era colher melancias “miúdas” para enfiar 

pauzinhos fazendo “as perninhas dos bichinhos”. Pegavam as melancias ainda verdes, 

escondido dos pais e seguiam reproduzindo em faz de conta as rotinas da roça e da vida 

doméstica. Como bonecos feitos de barro, que pegavam quando iam buscar água nos olhos 

d’água e nos barreiros. 

 Nos registros feitos por esta pesquisa não foram encontradas estas bonecas, nem o uso 

destas miniaturas de animais esculpidos em madeira sendo utilizadas como brinquedos, mas 

vendidas como artesanato, ainda que chamem a atenção das crianças quando as veem expostas 

no Centro Cultural, por exemplo. E então, ao caminhar por Massacará os brincantes Kaimbé 

nos convidam a colocar o dedo na ponta de um trançado de pindoba verde. Na abertura o dedo 

entra com facilidade, mas para sair já não é assim tão simples. Uma vez o dedo preso “na 

cobrinha”, é preciso um “jeito” para tirar, se puxar de vez o trançado pressiona e prende ainda 
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mais. Para soltar-se é preciso ir puxando suavemente, de um lado e depois do outro, conforme 

conta o jovem Kaimbé que aprendeu com o pai, que antes fazia "das grandes" para torcer a 

mandioca e fazer a farinha, depois passaram a produzir farinha por outro processamento, 

restando "as cobrinhas de brincar". Este trançado se assemelha a uma miniatura de um Tipiti, 

objeto tipicamente indígena que corresponde a uma prensa/espremedor usado tradicionalmente 

para espremer a massa de mandioca. 

 Apesar de não serem feitas por muitos, nem serem vistas com tanta frequência, este 

brinquedo tradicional nesta cultura remete à um mito local, o da cobra verde na fonte. Contam, 

entre as diversas versões, que os Kaimbé buscavam água em um minadouro onde havia uma 

cobra verde, por isso iam nos horários em que a cobra não estava, e se estivesse eles a deixavam 

lá, mas certo dia, acabaram por matarem a cobra verde desse olho d’água e, desde então, a água 

ficou com gosto de gás e o minadouro secou. Quase totalmente, pois ainda está lá, “minando 

fraquinho”, como dizem. Para voltar a minar é preciso “cuidar”, “tirar a areia”, e aí a água volta 

a jorrar. Talvez como estas memórias de brinquedos e brincadeiras, estes saberes fazeres que 

estão guardadas nas lembranças dos mais (ou menos) velhos, nas histórias que seguem a contar. 

 
Ilustração 68: Fotografia de animal em miniatura feito artesanalmente por mestra Kaimbé 

 
Ilustração 69: Fotografia de outros animais em miniatura feitos artesanalmente por mestra Kaimbé 
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Ilustração 70: Sequência de fotografias do processo de confecção da cobrinha verde 
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9. ESPAÇOS DE BRINCADEIRA EM MASSACARÁ 

 

 Durante o trabalho de campo as crianças Kaimbé foram encontradas nos mais diversos 

momentos da aldeia. Foram vistas ocupando e circulando pelas áreas abertas e coletivas, 

acompanhando as atividades comunitárias, participando nas festas, ritos e iniciativas locais. 

Como parte desta pesquisa foram realizadas sessões de observação naturalística em diferentes 

pontos de Massacará, na rua da escola (no mesmo lado e no lado oposto da escola), na rua velha, 

em frente à casa de hospedagem e na esquina próxima, e na quadra e rua em frente. Também 

em dois quintais de duas professoras e na Pedra do Consolo, quando meninos foram soltar pipa.  

 
Ilustração 71: Fotografia de criança Kaimbé com vista para o campo de futebol e Massacará 

 
Ilustração 72: Fotografia de crianças Kaimbé acompanhando o cortejo da Zabumba Kaimbé por Massacará 
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Quanto a esta utilização dos espaços, notou-se que os brincantes Kaimbé acessavam, 

manuseavam e/ou transformavam os elementos disponíveis no contexto imediato (terra, 

árvores, sementes, estruturas do palco, rua de terra para jogar futebol, etc.), inclusive ajustando 

o cenário da brincadeira às contingências que ocorriam paralelo ao seu curso, como 

modificando a localização dos acentos do “ônibus”, para esquivarem-se do sol. Assim, atentos 

às situações que tangenciavam esta atividade, também demarcaram que na árvore próxima 

estaria a cidade de Banzaê, para onde seguiam as estradas que marcavam no chão da rua com 

seus “carrinhos” de tocos de madeira ou pedra. E que o som alto que inesperadamente começou 

a ecoar vindo de um carro estacionado na rua em frente seria o som do “carro” guiado por M1, 

feito por eles mesmos com cadeiras plásticas, pedras (acelerador e freio) e tampa de panela 

(volante).  

Estes arranjos funcionais vêm sendo relatados na literatura que investiga o brincar tanto 

em áreas fechadas, como creches, bem como em áreas públicas, como parquinhos em grandes 

centros urbanos, e vêm sinalizando que as brincadeiras implicam tanto em delimitações 

explícitas, como implícitas dos espaços (Bichara, 2006). A escolha das crianças pelos locais 

para realização das atividades lúdicas parece envolver diferentes aspectos, entre estes cita-se a 

variedade e a frequência das opções, a disponibilidade dos recursos, as circunstâncias 

momentâneas e sócio históricas, religiosas, culturais. As explorações e experimentações livres 

(ou mediadas) que levam a configurar um uso criativo e, muitas vezes, inusitado dos espaços. 

 Sobre isso podemos pensar nos meninos de Novos Alagados, em Salvador, que pulavam 

das palafitas na “Maré”, mesmo que as águas nesta “prainha” estivessem muito poluídas e o 

banho neste local fosse proibido pelas mães. Então, para contornar esta situação, as crianças 

iam escondidas e sempre se lembravam de tomar banho na “bica” antes de voltar para suas 

casas, demonstrando a escolha por se expor aos perigos à saúde, por um lado, e poupar-se do 

risco de “apanhar”, por outro (Santos, 2003). Já as crianças indígenas Parakanã (Gosso, 2004), 

também apresentaram formas próprias de ocupação do espaço. Estes meninos e meninas sempre 

usavam um tronco de árvore na beira do rio de onde pulavam sempre na direção contrária à 

correnteza forte do rio, exibindo a habilidade de cruzá-lo de uma ponta a outra, inclusive 

levando outra criança menor pendurada ao seu pescoço. Já as crianças da Ilha de Marajó (Dos 

Reis, 2008) enfrentavam restrições em andar de bicicleta e realizar outras atividades que 

demandassem alguma área disponível, o que se tornava escassa na época da cheia do rio. Diante 

disso, apresentavam preferências por determinados lugares para brincadeiras específicas, como 

montar o campo de Bandeirinha nos poucos quintais em que havia terra firme disponíveis.  
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Também as crianças Kaimbé conhecem cada ponto da sua aldeia e, consoante a seus 

conhecimentos e interesses, acessam mais ou menos, ocupam ou não, tais espaços. De acordo 

os dados produzidos a partir das sessões de observação naturalística, tornou-se possível 

perceber que há em Massacará uma distribuição diversificada de tipos de brincadeira por ponto 

da aldeia, uma vez que em determinados pontos registrou-se o predomínio de uma ou outra 

modalidade, o que pode estar relacionado ao grupo (e seu arranjo – idade, sexo, etc.), que ocupa 

com maior frequência tal trecho (por motivo de moradia, por exemplo), e às características 

destes locais (piso/solo – terra fofa, vento, etc.). No entanto, convém salientar que tais 

informações correspondem aos primeiros indícios desta configuração geoespacial do brincar no 

TI Kaimbé e que novos estudos, com novas observações associadas a outras metodologias, 

podem detalhar e aprofundar compreensões sobre esta interação criança-ambiente. No Quadro 

08, a seguir, pode-se verificar a distribuição dos tipos de brincadeira por local:   

Quadro 08. Tipos de Brincadeira por Local de Observação 

Local da Observação Tipo de Brincadeira 

 

Rua da Escola, mesmo lado e lado oposto 

 

Exercício Físico 

Contingência Social 

Turbulenta 

Construção 

Faz de Conta 

Jogo de Regra Sem Bola 

 

 

Rua e Esquina da casa de hospedagem 

 

Contingência Social 

Turbulenta 

Faz de Conta 

Jogo de Regra Sem Bola 

Jogo de Regra Com Bola 

 

 

Quadra e rua em frente 

 

Contingência Social 

Jogo de Regra Sem Bola 

 

 

Quinais das casas das professoras Kaimbé 

colaboradoras na pesquisa 

 

Faz de Conta 

Construção 

 

 

Rua Velha 

 

Jogo de Regra Sem Bola 

 
 

Pedra do Consolo 
 

Exercício Físico 
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 No Território Indígena Kaimbé não existem parques ou equipamentos construídos 

especialmente para as crianças brincarem. A quadra e o campo de futebol são de todos, e assim 

são utilizados. Estudos indicam que, apesar de não disporem de um lugar construído para este 

fim, as crianças não deixam de brincar, elas utilizam criativamente os locais possíveis, criando 

seus próprios espaços de brincadeira (Bichara, 2006). E assim foi observado nas áreas urbanas 

do Brasil (Bichara et. al, 2006; Santos, 2004), da África (Mekindeche, 2004), e também em 

áreas não urbanas (Morais & Otta, 2003; Gosso, 2004).  

Rasmussen (2004) denominou ‘lugar de criança’ (children’s places) os locais escolhidos 

pelas por elas mesmas para brincar. Estes espaços integram as rotinas dos grupos de brinquedo, 

são parte da cultura lúdica infantil.  Em Massacará, os locais observados parecem ser alguns 

destes lugares, pois sempre haviam crianças brincando. Como, por exemplo, um canto 

específico no quintal da professora, local que parece ser um dos lugares de preferência daquele 

grupo de brinquedo, pois foram observadas por duas vezes grupos mistos engajados em 

brincadeira de faz de conta neste mesmo ponto do quintal, em viagens a campo intercaladas por 

quase um ano de duração.   

 Nos momentos em que a pesquisadora cruzava a aldeia Massacará encaminhando 

alguma atividade do Grupo CISAIS ou do Observatório Yby Yara, as crianças Kaimbé foram 

vistas circulando livremente pelas áreas coletivas desta localidade, utilizando diferentes lugares 

para suas brincadeiras. As ruas, as portas das casas, o Centro Cultural, a área da frente da Igreja. 

Estão presentes nas diversas atividades na comunidade, como nas reuniões, na Feira de Cultura, 

acompanhando e, muitas vezes, participando nos cortejos da Zabumba, no Toré e na dança do 

Boi do Araçá. Lá estão, em toda parte, um ir e vir, sozinhos e, principalmente, em companhia 

de outros, seguem explorando o que encontram pelo percurso.   

Caminhar por Massacará é encontrar os brincantes Kaimbé, que seguem de um ponto 

ao outro levando uma notícia, fazendo um “favor” para alguém. Estão de passagem, circulando 

o quarteirão a ‘rodar’ pneus ou os ‘carrinhos’ construídos por eles mesmos com sucatas. 

Permanecem por algum tempo nos grupos de pares, por vezes ocupando simultaneamente 

diversos espaços de uma mesma rua. E nos demais locais disponíveis, como a quadra, o campo 

oficial do Território, ou ainda no campo que os ‘meninos maiores’ fizeram “pra jogar bola”.   

 Ao percorrer com algumas crianças Kaimbé trechos da aldeia durante atividade 

específica do Núcleo Kaimbé do Observatório Yby Yara (Percursos guiados – visita a alguns 

locais da aldeia acompanhada do grupo de crianças que conduziam explicando sobre os diversos 

pontos do Território, sobre o caminho que se ia percorrendo, etc). Neste momento foi possível 
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descobrir que existem esses lugares, que não são acessados quando se cruza a vila somente 

pelas ruas principais. É preciso pegar atalhos, como a estrada de barro que segue de Massacará 

para a Baixa da Ovelha. Mas, até chegar lá prova-se o doce sabor do Capim-açú, recolhido no 

mato ao lado da pista. Coletado e experimentado com entusiasmo pelo grupo que entre risos e 

ensinamentos sobre qual “presta” (está bom) e como “puxar”, voltam à caminhar juntos. 

 
Ilustração 73: Fotografias de crianças Kaimbé colhendo e provando o Capim-açú em Massacará 
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    Um buraco estranho no tronco da árvore não passa despercebido, é cutucado com um 

graveto, curiosos que são, tal como as crianças Xavante que também o fazem ao pegar cera de 

abelha por perto (Nunes, 2003). Entre os meninos Kaimbé, após passar repetidas vezes o 

graveto espalhando a seiva que escorria para as raízes, passaram então a correr atrás dos outros 

ameaçando tocar com o graveto melado de seiva. Um dos garotos, buscando ver por dentro da 

árvore, colocou sua cabeça naquele grande mistério da natureza, “não dá pra ver nada!”.   

  

 Aqui, no exercício do conhecer científico, buscou-se também ver, propôs-se 

inicialmente chegar a uma visão precisa sobre as brincadeiras das crianças Kaimbé e seus 

brincantes, entretanto, o mais longe que se chegou foi a um olhar sensível, para assim descobrir 

que talvez este seja um caminho que leve também à compreensão pertinente. Nem tudo se revela 

e respeitar é um critério fundamental. Consoante com esta premissa, o trabalho de campo se 

realizou ajustando-se as contingências situacionais que iam se apresentando, hora facilitando, 

ora dificultando os registros. 

 Assim foram sendo definidos os locais em que as sessões de observação naturalística 

ocorreriam, em sua grande maioria áreas abertas, ao ar livre, de acesso coletivo em Massacará. 

Apenas em dois momentos foram efetuados registros nos quintais das casas de duas professoras 

colaboradoras neste estudo, mas também estes eram acessados por outras crianças além 

daquelas que ali residiam. Um dos quintais se localiza na Rua Velha e o outro na Rua da Escola, 

pontos em que também foram efetuadas sessões de observação naturalística. O acesso a estes 

quintais se deu por intermédio das próprias professoras/moradoras, que convidaram a 

 
Ilustração 74: Sequência de fotografias de garotos Kaimbé explorando um buraco na árvore em Massacará 
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pesquisadora para observar a cena de brincadeira que já estava se passando no quintal. De suas 

casas no momento em que a pesquisadora chegou para visita-las. Uma descrição detalhada dos 

locais de observação, incluindo um registro fotográfico, encontra-se no Anexo V. 

 

9.1 As Crianças Kaimbé e os Espaços Tempos Culturais no Território   

 Como descrito anteriormente, durante atividades do Observatório Yby Yara e do Grupo 

CISAIS, a pesquisadora permaneceu e circulou em diferentes momentos pela aldeia Massacará. 

Nestas ocasiões foram possíveis visualizações que não chegaram a se efetivar enquanto sessão 

de observação naturalística, mas que devido a riqueza da informação foram também incluídos 

neste trabalho. Neste sentido, serão detalhados os dados que tratam da participação das crianças 

Kaimbé nos espaços tempos coletivos do Território, em especial nas situações de manifestação 

cultural, seja na Festa tradicional da Santíssima Trindade do Massacará, seja na importante 

iniciativa local que constitui a Feira Cultural.  

Considerando a maior movimentação de visitantes nestes períodos, é possível que 

alguma criança, jovens ou mesmo adulto presente nas fotografias sejam de outra etnia, por 

exemplo os parentes Kiriri, Tuxá (Banzaê), Pankararú/PE, e de outros grupos indígenas, povos 

que sempre buscam comparecer e prestigiar esta celebração. Quando presentes, apresentam seu 

Toré e o dançam conjuntamente, expõem artesanatos nas barracas, participam nos jogos 

indígenas, nos torneios de futebol, e acompanham a programação da festividade. Ambos os 

eventos são organizados exclusivamente pelos Kaimbé que nesta oportunidade recebem 

visitantes não indígenas, entre estes os regionais da sede municipal e de localidades vizinhas. 

 Com três séculos de história, a Festa da Santíssima Trindade é realizada anualmente 

e constitui parte da tradição Kaimbé (Gonçalves, Jesus, Silva, Marcedo, Pereira, e Dias, 2011). 

Na festa da Santíssima, as crianças são envolvidas nos diversos momentos: acompanham a 

Saída da Bandeira, o Pé de Sino e, em especial, a queima de fogos após a missa. Dois elementos 

desta celebração são conduzidos pelas crianças, os Ramos e as Lanternas.  

O Ramos são um arranjo de folhas e flores, levada por uma menina que caminha à frente 

da fila dupla das demais crianças com as lanternas. Ao seu lado segue apenas um menino que 

leva um cartaz com uma figura da imagem da Santíssima Trindade e informações sobre a 

Festa/Noite. As Lanternas são pequenas caixinhas de tirinhas de madeira enfeitadas com papéis 

coloridos e são levadas pelas crianças com uma vela acesa, “para abrilhantar a noite”. Elas saem 

nos nove dias da Festa, às 19hs, em cortejo da casa do Dono da noite até a Igreja.  

Durante esta Festa é armado um palco na rua principal onde as crianças brincam nos 
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ferros embaixo, subindo e descendo, em geral quando não estão acontecendo apresentações. 

Também por ocasião da festa são montados brinquedos infláveis na quadra, sendo cobrado um 

valor pelo uso dos mesmos. As crianças ficam esperando montar e vão sempre que possível. 

 

 A Feira de Cultura Kaimbé constitui uma importante iniciativa deste povo, organizada 

pela comunidade, pelos professores, lideranças, e, em 2011, aconteceu sua oitava edição. As 

crianças acessam o espaço da Feira, ajudam na arrumação e também brincam, sendo vistas ao 

subir e descer do palco aí montado por ocasião da Feira. Acompanham as apresentações de Toré 

dos povos indígenas presentes, e também participam.  

 
Ilustração 76: Fotografia do desfile da Escola Kaimbé 

 
Ilustração 75: Fotografia com registro da participação infantil Kaimbé na Festa da Santíssima 
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O Desfile Cultural Escolar é um momento especial das crianças, quando saem da Escola 

matriz em Massacará, seguem até a igreja, de lá até a Capela de São Vicente (na Rua Velha), e 

descem até o espaço da Feira, onde fazem apresentações no palco ou na área central deste local. 

 Nas apresentações do Toré nos diversos momentos do Território, as crianças Kaimbé 

participam sempre que desejam. Durante a Feira de Cultura, dançam um Toré formado por 

estudantes, eventualmente com a presença de professoras/es e adultos.   

 

 
Ilustração 77: Fotografias de crianças e jovens Kaimbé dançando o Toré na Feira de Cultura 
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A Zabumba é tocada por homens adultos e jovens durante momentos específicos das 

festas locais, em cortejo pela aldeia, na frente da igreja, da Capela de São Vicente, na porta e 

sala das casas dos articuladores locais. Numa tarde, reunidos embaixo de uma árvore, um grupo 

tocava zabumba. Nesta cena, um garoto de onze anos toca a ‘caixa’ e recebe orientações de um 

tocador mais velho, que por um momento parou de tocar, os outros também pararam, e então 

ele mostrou o toque, para em seguida todos voltarem a tocar juntos, inclusive o aprendiz. 

 

Em outra ocasião um garoto foi visto também tocando a ‘caixa’ durante o rito Kaimbé 

“Pé de Sino”, quando a Zabumba acompanha o repique dos sinos em frente à Igreja da 

Santíssima Trindade nos momentos de celebração neste TI. 

 
Ilustração 78: Fotografia da Zabumba Kaimbé com um aprendiz criança (menino) 

 
Ilustração 79: Fotografia do rito Kaimbé "Repique do Sino" com participação de criança 
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Em 2011, foi criado um grupo de Zabumba Jovem Kaimbé, que tocou durante a VIII 

Feira Cultural e vem se apresentando em diversas situações na aldeia. 

As crianças se fazem presentes nos diversos espaços tempos comunitários, sejam 

engajadas nas atividades culturais do seu Povo, sejam acompanhando ou mesmo ocupando e 

reinventando estes lugares nestes momentos, em especial, nos grupos de pares mistos e 

multietários, mas também nos grupos de meninos e de meninas. A seguir apresentam-se alguns 

registros fotográficos desta participação comunitária infantil Kaimbé: A Dança Boi do Araçá.  

 
Ilustração 80: Fotografia feita por criança Kaimbé retratando a Zabumba Jovem circulando pela aldeia Massacará 

 
Ilustração 81: Fotografia de crianças Kaimbé dançando o Boi do Araçá na Feira de Cultura 
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Brincando no Espaço da Feira: 

 

Observando... e trançando a palha de pindoba durante a Feira de Cultura: 

 
Ilustração 82: Fotografia de crianças Kaimbé brincando no palco montado no espaço da feira de Cultura 

 
Ilustração 83: Fotografia de crianças Kaimbé observando uma artesã desta etnia trançando 

 
Ilustração 84: Fotografia de crianças Kaimbé trançando durante a Feira de Cultura 
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9.2 Registros Imagéticos do Território Kaimbé produzidos pelas Crianças 

 Através do Núcleo Local do Observatório da EEI Yby Yara e do grupo CISAIS, 

procederam-se neste TI, entre 2011 e 2012, ações diversas (diagnósticos, mapeamentos, 

oficinas formativas e de produção de registros e publicações) abordando a infância e seu brincar, 

no passado e no presente. Algumas atividades envolviam diretamente essas crianças indígenas, 

os meninos e meninas Kaimbé de variadas idades, presentes e engajados de forma autônoma, 

afirmando desejar participar e, em seguida, autorizando (ou não) o uso dos registros produzidos. 

Um material (desenhos, fotografias, narrativas) apresenta uma diversidade e um amplo 

conhecimento das crianças. Assim foram realizados: Percursos Guiados – circulação pelos 

espaços tempos da aldeia com ou sem a companhia da pesquisadora, com registro fotográfico 

e narrativo pelos brincantes; e, mini oficinas de desenho – com temas e conteúdos livres, 

suscitados por iniciativa infantil, e/ou sugeridos pela mediadora, a exemplo da “Festa da 

Santíssima” ou “Feira Cultural”, por ocasião da ocorrência destes relevantes acontecimentos 

locais naquele momento.  

Conforme salientado anteriormente, este trabalho não propõe analisar as representações 

gráficas infantis ou tecer interpretações sobre estas. Os registros feitos pelos meninos e meninas 

Kaimbé, em atividades dos projetos parceiros, foram incluídos neste texto dissertativo 

exclusivamente no sentido de complementar os dados sobre o grupo, em particular sobre as 

percepções e as ideias destas crianças sobre o mundo e o contexto étnico em que (com)vivem. 

Este material ilustra os lugares, as situações, os elementos e referenciais que acessam (e 

ressignificam) em sua aldeia, sua escola, etc. Tais fotografias e desenhos constituem uma 

pequena amostra desta múltipla, e continuamente reeditada, imagética infantil. São 

transcrições, ainda que fragmentais, sobre seu cotidiano, a exemplo das ilustrações com 

detalhes realísticos do cenário da Feira, da Igreja da Santíssima, e sobre as culturas material e 

simbólica do seu Povo: o Toré, a Zabumba, etc.    

Neste item dá-se precedência à imagem e sua narrativa visual, seja na ausência/presença, 

no real/imaginado, enquanto fenômeno e signo, mas antes, como obra de um Outro autor, aqui 

as crianças indígenas Kaimbé. A seguir, um esboço sem pretensões conclusivas, apenas uma 

insistente provocação: O que recontam em seus desenhos e fotografias? Quais elementos se 

destacam, ou mais precisamente, quais nos chama atenção? Essa reflexividade nos leva a 

ponderar o olhar dedicado aos infantes: à que aspectos a ciência Psi atenta seu olhar? O quê e 

como se dispõe ao escutar? Como perspectivar este olhar, e todos os sentidos? 
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Registros Fotográficos Produzidos Pelas Crianças 

Durante uma atividade do Grupo CISAIS, um garoto pediu a máquina fotográfica 

emprestada. A pesquisadora cedeu e permaneceu onde estava reunida com outros integrantes 

da comunidade. Com este equipamento em mãos, o menino saiu junto com outros garotos a 

fotografar e quando voltou trazia na memória da máquina, e também na sua, estes registros 

significativos do seu povo. Após a primeira solicitação os meninos e meninas passaram a pedir 

a máquina/celular com frequência, demonstrando um grande interesse nesta prática. Sempre 

que possível a pesquisadora cedeu o equipamento. A seguir, alguns registros feitos por eles/as: 

 

Ilustração 85: Fotografias da Zabumba Jovem na Feira de Cultura e em frente à Capela de São Vicente. Fotos produzidas por 
criança Kaimbé 
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Ilustração 86: Fotografia de criança Kaimbé, com referência do rito Repique do Sino. Foto feita por criança Kaimbé. 

 
Ilustração 87: Fotografia feita por criança Kaimbé retratando a presença infantil na Feira de Cultura 

 
Ilustração 88: Fotografia feita por criança Kaimbé que retrata um indígena Kaimbé praticando 

pintura corporal no espaço da Feira de Cultura 
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Desenhos Produzidos pelas Crianças 

 Entre os desenhos elaborados pelas crianças Kaimbé durante oficinas realizadas pela 

pesquisadora através do Observatório Yby Yara, encontram-se representações interessantes da 

sua aldeia. Como a ilustração do espaço da Feira de Cultura, reproduzida em detalhes. Também 

a Festa da Santíssima Trindade do Massacará: 

 
Ilustração 89: Desenhos do espaço da Feira de Cultura produzidos por criança Kaimbé 

 

Ilustração 90: Desenho da Festa da Santíssima Trindade feito por criança Kaimbé 
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Destaque para os símbolos presentes nesta tradição local e sua indianidade: 

 

 

 

Ilustração 93: Desenho do símbolo do Povo Kaimbé (dois maracás cruzados), feito por criança desta etnia 

 

Ilustração 91: Desenho da Igreja da Santíssima Trindade feito por criança Kaimbé 

 

Ilustração 92: Desenho de ícones indígenas 

feitos por criança Kaimbé 
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10.  INTEGRANDO OS DADOS: LOCAIS, OBJETOS, BRINCADEIRAS... 

Como visto nos capítulos anteriores, a presente pesquisa produziu um conjunto de 

informações acerca das expressões lúdicas infantis na Área Indígena Kaimbé. Dados que 

sinalizam a presença inter ativa das meninas e meninos que aí (com)vivem. A observação da 

ocupação dos espaços coletivos deste Território por grupos de brincadeiras multietários suscitou 

algumas reflexões, destacando-se os seguintes aspectos: 1. Os grupos eram formados por 

crianças com algum grau de parentesco, ou por vizinhança; 2. Foram vistos mais de um grupo 

brincando próximo ao outro, e apesar de eventualmente se comunicarem, os grupos 

permaneciam brincando em locais diferente; 3. Foram identificados possíveis lugares 

preferenciais de brincadeira das crianças Kaimbé na aldeia Massacará. 

 Quanto aos grupos de brincantes os dados possibilitam uma visão geral, e sinaliza 

algumas características peculiares. Neste sentido, pode-se citar a maior ocorrência de grupos 

mistos e multietários, mas também homogêneos masculinos, em especial nos tipos de 

brincadeira de Faz de conta e Jogos de Regra com e Sem bola. Sobre as modalidades de 

interação, alguns dados sinalizam a ocorrência de brincadeiras cooperativas, quando o grupo 

construiu coletivamente um ‘castelo’ de terra, e a ocorrência de brincadeiras competitivas, 

incluindo disputa corporal e marcação de placar, como visto no jogo ‘bandeirinha’. 

 Algumas brincadeiras tradicionais como pião, gude e pular elástico foram verificados, 

apresentando regras explicitas e implícita, entre estas: ‘dois altos’, ‘zerinho ou um’, ‘par ou 

 
Ilustração 94: Fotografia de meninos Kaimbé brincantes em Massacará 
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ímpar’, ‘salvar’, ‘pegar carona’. Além da utilização dos recursos disponíveis na configuração 

do contexto de brincadeira, como o uso de cadeiras e poste para “segurar” o elástico; a escolha 

pela parte da rua com a terra mais ou menos fofa para “rodar” o pião. Assim como o uso do 

próprio corpo ao passar o pião “rodando” (a girar) de mão em mão. 

 A construção da pipa pelos três meninos Kaimbé de onze anos demonstra que eles 

dispõem de um significativo conhecimento desta técnica de fazer pipas com saco plástico, como 

também demonstraram os meninos de Novos Alagados, que fazem seus próprios papagaios 

porém de papel (Santos, 2003). As diferenças e semelhanças registradas nos variados grupos 

estudados abrangem desde os materiais utilizados, como no caso da pipa plástico e papel, às 

nomenclaturas, e às formas de brincar. Isto foi encontrado no Território Kaimbé na brincadeira 

conhecida em diversas partes do mundo como ‘dança das cadeiras’ que ressurge neste contexto 

com o nome de ‘caminho da roça’. 

Esta variabilidade se dá pelas relações que conectam ambiente, cultura e brincadeira, e 

por isso o estudo sobre o brincar reflete também a organização social dos grupos, sua história e 

seu presente. Em todos os episódios observados houve referências a conteúdos oriundos da 

realidade cotidiana, externas da comunidade e do mundo infantil, sendo estes transpassados uns 

pelos outros e reeditados no grupo de brinquedo. As crianças não estão alheias a este universo 

ao seu redor, elas acessam o mundo adulto e infantil, tornando-se interlocutoras da vida, já que 

nada passa despercebido aos seus olhinhos atentos e curiosos. Como um poste recém deixado 

na porta de casa que surge como desafio compartilhado com os parceiros de aventuras. As ruas 

de terra fofa parecem um convite aos meninos Kaimbé que são vistos com frequência sentados 

ou deitados no chão marcando caminhos com seus “carrinhos” de tocos de amadeira ou pedra. 

 As meninas colaboram nestas construções, por vezes dividindo o olhar entre o buraco 

que cava na terra e a criança menor que está sob seus cuidados naquele contexto de brincadeira. 

Ela, por sua vez, está ali aos dois anos sendo introduzida por uma de nove no grupo de 

brinquedo. Assim, se dá a continuidade da transmissão basicamente oral destas brincadeiras que 

integram as culturas de pares, praticados e continuamente ressignificados por seus praticantes, 

pelo grupo como rituais diários. 

 Estes, como processos culturais, não são por si só perpétuos, estão em movimento, são 

criados e recriados, ajustam-se aos espaços e também ajustam os espaços, flexibilizam as regras, 

e reafirmam sua validade, conservam-se, modificam-se, mas podem vir a desaparecer se forem 

interrompidas suas vias de comunicação, leia-se suas vias próprias de transmissão. Assim, quem 

sabe, nesse ritmo ocidental de urbanização caibam às escolas e seus recreios os espaços/tempos 
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cronometrados da infância. Mas, antes, talvez, seja preciso repensar estes espaços abertos, ao 

ar livre e públicos em que as crianças vão e vem e tornam-se aprendizes e mestres, e são 

“senhores” para decidir sobre o que fazer com seu tempo (Santos, 2003). 

 As crianças Kaimbé escolhem, elas decidem brincar e mesmo quando não podem jogar 

bola porque “já tomou banho”, ao menos participam acompanhando “de fora” a partida de 

futebol e se envolvem com a brincadeira ao conversar com quem está a jogar. Se por um lado 

os espaços oferecem às crianças possibilidades diversas de experimentações, ou restrições 

também variadas, são elas que criativamente assim o fazem. As ruas de Massacará com a terra 

fofa, sementes e gravetos das arvores são exploradas pelos brincantes que nestes fazeres 

transpõem saberes. Mas ali também parecem haver perigos, e estes são alertados pelas próprias 

crianças, em meio a uma brincadeira de Faz de Conta, intercalada por uma informação que, 

como pode ser visto no episódio abaixo, não impediu os meninos do contato com a terra da rua, 

ainda que fizesse mal à saúde, mesmo que fosse a saúde “de M1” (F1 -  9 anos; F2 - 8 anos; F3 

- 5 anos; M1 - 7 anos; M2 - 7 anos): 

M1 - Agora vamo pegar areia... Coloca aqui... Viu! Tá virando cimento! Óia como o meu pega areia! 

Tá carregando areia! 

M1 e M2 vocalizam enquanto movimentam os caminhõezinhos: - Vrrraaammmm! Vraaamm! 

M1 - É mió brincá com areia não! Faz mal! 

F1 e F3 sentadas na calçada observando 

F2 - Pra saúde! 

F1 - Deve ser pra saúde de M1! 

M1 - Me dê essa carrocinha aí! 

M2 movimenta o caminhãozinho na terra deixando um rastro marcado no chão 

M2 pega o caminhãozinho da mão de M1 

M1 - Não! 

M2 - Vou fazer a estrada! 

 Mesmo com a advertência, possivelmente transmitida às meninas por um adulto da 

própria comunidade, a brincadeira segue e mais uma vez, em contato direto com a terra da rua, 

são traçadas estradas, um conteúdo predominante no faz de conta dos meninos Kaimbé. E com 

a participação das meninas continuam traçando estradas, mas também constroem e desenham 

castelos. Em um episódio de construção, crianças desenhavam um “castelo” “cheio de povo”, 

e bem perto dele as “casas”, que nem “tem nem rio!”, mas tem “é a bandeira nacional!”, como 

vemos na transcrição da cena (F2 - 9 anos; M1 - 7 anos): 

M1 continua desenhando sozinho […] Diz: - Eitha o castelo! É a bandeira nacional! 

F2 volta se abaixa e recomeça a desenhar próxima a M1 

M1 - Tô fazendo inté a janela, aqui vamos... 

M1 apaga uma parte do desenho e refaz usando um graveto  

M1 - Aqui meu castelo cheio de povo... Tem nem rio...Ói o muro! Já tá fazido! Aqui é umas casas, é 

bem perto do castelo as casas... 
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 Em outro episódio um menino também brinca com a terra do chão na rua quando 

desenterra uma pedra “grande”. Do buraco que fica os brincantes criam um castelo diferente, 

do jeito que eles assim quiseram, um “castelo-casa” “bonito”.  

No centro deste castelo há um buraco e, ao seu redor constroem juntos um muro, fazem 

estradas, criam um “castelo” que para ficar pronto só falta a “porteira”. (F1 - 9 anos; F2 – 2 

anos; M1 -  7 anos; M2 - 5 anos; M3 - 7 anos). 

 
Ilustração 95: Fotografia de um castelo desenhado por criança Kaimbé no chão de terra da rua de Massacará 

 
Ilustração 96: Fotografia de crianças construindo um "castelo" no chão da rua de Massacará 
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M1 bate com um graveto no chão, fazendo um buraco na terra. Cava com a mão, fazendo o buraco 

ficar mais fundo, pega o graveto e cava mais. 

M1 - Vou fundar mais! Oxe, essa pedra não quer sair não. 

M1 retira a pedra do buraco com a mão. Diz: - Ói o tamanho da pedra! 

M2 pega um ferrinho e joga perto de M1. M2 Diz: -Toma! 

M1 continua cavando, fura a terra com o graveto e tira a terra com a mão. Enfia os dois gravetos no 

furo e coloca outro graveto equilibrando sobre os dois. M1 enfia o ferrinho junto aos gravetos.  

M3 se aproxima de M1 e com uma casca de Castanhola tira a terra do lado de M1 

M1- Aí você coisa! 

M1 e M3 começam a tirar a terra. F1 chega com F2, senta na calçada ao lado da observadora, coloca 

o velotrol, em que F2 está sentada com uma boneca, entre suas pernas. 

F1 levanta e se aproxima de M1 e começa a fazer um muro, com a terra, ao redor do buraco. 

F1, M1 e M3 vão tirando a terra e formando um muro ao redor do buraco. 

M3 - Você bagunçô! 

M1 -Tá bonito aqui. 

M3 - O castelo! 

F1, M1 e M3 continuam modelando a terra. 

F1 - Fazer a estrada, eu! 

M3 - Prontinho, só falta a porteira! 

F1 - Fazer a estrada, eu! […] 

M2 se aproximam. Diz: - Minha casa aí também, né? 

M1 continua mexendo na terra, usa a casca de Castanhola para tirar mais terra, alonga o muro. 

F1 faz um caminho. M1 ajuda F1 a fazer o caminho, depois volta e o refaz com mais força. 

M2 começa a jogar sementes de Castanhola dentro do buraco. 

M1 - É mesmo! É mesmo! Vamos acertar o buraco! Todos passam a atirar sementes no buraco. 

 Assim criaram um castelo-casa diferente, do jeito que eles assim fizeram. Sua entrada 

não é uma ponte levadiça, nem há uma torre alta como nos contos de fadas (em geral de matriz 

norte-ocidental) de onde possivelmente provém este conteúdo, detalhe este que foi fielmente 

representado no desenho produzido no episódio anterior. Ainda assim, em ambos os exemplos 

é possível ao observador perceber que tais obras trazem as marcas dos seus autores, e seus 

espaços tempos. Aqui, são eles os “construtores”, e então neste lugar do sertão baiano “não tem 

nem rio”, como geralmente há circulando o castelo. Há uma porteira, tal como no contexto onde 

vivem. Há também a beleza, e o risco de se desfazer (“coisá”). 

 Nestes episódios nota-se como as crianças transitam entre elementos globais, regionais 

e local, como estes conteúdos são transpassados uns pelos outros nas produções imaginativas, 

o que ocorre com flexibilidade e de modo recorrente. A possibilidade é negociada, as ideias e 

os interesses mesmo quando não são convergentes podem ser lançados no circuito grupal, 

podendo ou não vir a ser desdobrados colaborativamente pelos pares. 

As relações vão se estabelecendo, cooperam, disputam, fazem e refazem, reelaborando 

construções, enredos, histórias. E desse modo, em um exercício individual/coletivo, os 

brincantes erguem, material e simbolicamente, o “muro” que os une, e a um só tempo demarca 

posições: eu, o outro, nós. Em grupo eles criam as “estradas” que ligam mundos, que aproxima 



155 

 

  

distâncias, sejam estas físicas, associadas aos lugares próximos ou distantes da aldeia, sejam 

abstrações que refletem a organização social do mundo, as variáveis culturais, econômicas, 

políticas (…) que imprimem condições concretas à vida. Os caminhos que traçam no chão das 

ruas demarcam os sentidos e significados interpretados da realidade experienciada, pela 

vivência direta, por ter estudado, ou por ouvir falar. Saberes fazeres que são acessados 

criativamente situando-os em seu contexto específico, seu Território Indígena, onde encontram 

as referências étnicas que compartilham e, sobretudo, a inspiração para suas próprias 

identificações (e idealizações). Um contexto mobilizador de desejos e perspectivas. 

 Esta multirreferencialidade foi observada em outros episódios, como na cena em que 

três meninos utilizavam pedaços de madeira como carrinhos e riscavam caminhos no chão de 

terra (M1 - 4 anos; M2 - 6 anos; M3 - 5 anos): 

M1 coloca um toco de madeira atrás do outro e faz curvas na terra deixando marcas no chão da rua. 

Vocaliza: Vrummmmm! Thiiii! Thiii! Pega um dos tocos e passa pelo caminho desenhado na terra, 

como um carrinho.  [...] Diz: - Passe logo! Aí é a roça! 

M2 - Ali é minha casa em Pombal! Apontando para a parte perto da árvore. 

M1 movimenta o 'carrinho’: Vrummmm... Vrummmmm! Pode ir correndo? não é para correr não! 

[…] M3 - Quer trocar? (mostra o pedaço de madeira usado como “carrinho”) 

M1 faz sinal de não balançando a cabeça. [...] 

M1 - Aí! Deixa aí! Você sabe onde minha casa é? 

M2 -  aqui é minha roça! 

M1 - aqui é minha roça também! [...] 

M2 movimenta seu carro e diz: Gostô da rabiada que o meu deu? [...] 

M2 - Vai pra minha casa em Pombal! 

M1 - Aqui é um carro de corrida! [...] 

M1 - Eu já cheguei rapaz! Saia! Sua moto é de corrida? A moto acaba a gasolina aí! [...] 

M2 - Eu ia em Pombal, aí eu errei o caminho, aí veio a curva aqui! [...] 

M1 - Fale, esse carro é de quem? Fale! Fale! Esse carro é de quem? 

M1 - Aí você ia falar, você ia lá no Banzaê! [...] 

M2 - Aí aqui tinha umas bombas aqui ... Buufff! Buuuuffff! 

M1 - ia passar o carro explodiu, gastou gasolina, gastou não 

M1 - Eu fechei aqui pra você não passar, eu fechei bem duro, eu tenho chave ‘dulo’ (duro) 

M2 - Eu também tenho chave ‘dulo’! Eu vou fazer seu caminho bem grande!   

M1 faz com as mãos uma marca na terra do chão, e diz: - Não pode passar pelo caminho novo! Olhe, 

seu carro é da associação, o seu é da associação, o seu é esse daí! […] Meu carro é de corrida! 

M2 vai marcando um caminho longo na terra. Diz: - Esse caminho limpo vai ser até Pombal! 

M1 - Você não fez o caminho da roça? 

M2 - Fiz! Esse é da roça! (se referindo ao mesmo caminho que ainda fazia) 

M1 - Meu carro ficou atolado! 

M2 - Chegou em Pombal! Agora vamos voltando! […] 

 Ao contrário dos castelos, que possivelmente foram acessados apenas pelos livros e Tv, 

a porteira, a ‘roça’ e a cidade de Ribeira do Pombal e Banzaê (vizinhas) constituem temas da 

vida real, cotidiana. A presença, simultânea ou não, destes conteúdos no repertório dos grupos 

de brinquedo nos sinalizam uma característica inter cultural na produção lúdica. A flexibilidade 



156 

 

  

com que as crianças intercalam os conteúdos (realísticos do cotidiano e da sociedade externa) 

chama atenção, como também a liberdade com que transcendem os limites de tempo espaço. 

Isto se evidencia no episódio em que viajam de ‘ônibus’ (F1 -  9 anos; F2 - 9 anos; M1 - 7 anos): 

F2 - Eita! Acho que minha ‘fia’ teve um corte! 

F1 - Cadê? 

M1 - Muié já cheguemos! 

F1 - Não! Nós vamos para Salvador, depois para São Paulo, de lá para Brasília, depois Japão! Demora! 

M1 movimenta o “volante” (tampa de panela) e vocaliza: vrummmmmm [...] 

F1 - Aqui tá batendo sol! 

F2 - Vira assim! 

F1 e F2 mudam o lugar de suas cadeiras, saindo do sol, mas permanecendo agora, uma ao lado da 

outra, atrás da cadeira de M1. 

Começa a tocar uma música alta, vinda de um carro estacionado 

F2 - Esse som é no carro de M1! 

F1 - É Leonardo! (fazendo referência a um cantor conhecido nacionalmente) 

F2 - Eu conheço pela voz de Leonardo! 

M1 volta a ‘dirigir’ 

M1 - Nós tamos na China! 

F1 - Não, no Japão! 

M1 - Eu vou dormir no carro! 

 Neste faz de conta, as crianças Kaimbé dão a volta no planeta no quintal de casa, 

articulam saberes sobre diversos lugares do mundo (da comunidade, da região, do país e 

internacionais) ao mesmo tempo em que ajustam a brincadeira às características e condições do 

contexto imediato em que esta atividade está sendo desenvolvida (sol, música). Este entrelaçar 

de elementos exteriores à comunidade e relativos ao mundo dos adultos emerge no grupo de 

brincadeira, sendo transmitidos e recriados, constituindo uma cultura infantil, transpassada pelo 

conhecimento acerca dos contextos imediatos (ou mais amplos) e pelas produções imaginativas. 

 
Ilustração 97: Sequência de fotografias de um grupo de crianças Kaimbé brincando de Faz de Conta 
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 Assim, as crianças fizeram referência a informações da macrocultura, ao mesmo tempo 

em que incorporam elementos do contexto imediato, inclusive ajustando o cenário da 

brincadeira a estas condições. As relações de gênero também podem ser discutidas, uma vez 

que o menino era o motorista e as meninas eram as ‘caronas’ e carregavam nos braços suas 

bonecas ‘fias’, esboçando comportamentos de cuidado.   

Também neste episódio notamos que, apresar da distância continental, eles seguem até 

o Japão, que não é a China. Um lugar que é longe e demora para chegar, mas que dá para ir de 

carro, no mesmo carro em que ele, ao finalizar seu roteiro, irá dormir. Conclusão revelada, 

talvez, como alternativa para se chegar a um consenso no grupo, sinalizando um brincar onde 

tudo pode ser, mesmo que de alguma forma (com)partilhado. Como se verifica no episódio ao 

ajustar o cenário da brincadeira, no caso o ‘carro/ônibus’, a fantasia surge como possibilidade 

(voar/andar sozinho), porém é descartada para, logo em seguida, comprarem pastéis que custam 

dez mil dominós-dinheiros. Vejamos (F1 -  9 anos; M1 - 7 anos; M2 - 7 anos): 

M1 levanta, caminha e pega 6 pedras. Em frente à cadeira arruma as pedras de duas em duas, uma 

pedra apoiada na outra como se formassem um pedal de acelerador, um de freio e um de embreagem. 

M1 mostra para M2 as pedras em frente à cadeira 

M1 este é de andar e esse de freá 

M2 aponta para as pedras arrumada em frente à cadeira 

M2 - Esse é de freá e esse de andar, e esse aqui do meio é de avoar! 

M1 - não avoa! 

M2 - Aí é pra andar sozinho né? 

M1 - não! 

M2 vira em direção à mesa. Diz: Eita pastel que demora! 

F1 - Demora 3 horas! 

M1 - Já tem 4 horas! Você quer mil? 

F1 - Vá lá e pague 10 mil! 

M1 -  Aqui tem mais de dez! (mostra a caixa de dominó) 

 Quanto custa? Quanto demora? Só não “avoa”. Negociando, tecem colaborativamente 

os enredos que integram como autores personagens. Dessa forma reelaboram conteúdos mais 

ou menos fantasiosos. Ou tipificados, como no trecho a seguir em que um menino tenta comprar 

um pedaço de madeira que nomeia como “espingarda”, para que tão logo a menina o afirme 

“amassador”. Neste brincar, os universos feminino e masculino que encontram na sociedade 

vem à tona, entra em cena uma disputa cujos simbolismos em questão transcendem a 

materialidade daquilo que se constitui uma sucata, outrora inutilizada, mas que ali se configura 

um objeto de desejo, há quem o diga de poder. E então, para continuar, os garotos resolvem ir 

“pra casa”, e sua “casa é lá no mato, lá no matinho!”, um local demarcado física e 

explicitamente no grupo (F1 -  9 anos; M1 - 7 anos; M2 - 7 anos). 
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M2 - pega um pedaço de madeira em cima da mesa 

M2 - Você vende a espingarda? 

F1 - Aí não é espingarda não, é amassador! 

M1 e M2 voltam para ‘seus carros’ 

M2 - Eu vou pra casa! 

M1 - Eu vou pra casa! 

M2 - A minha casa é lá no mato, lá no matinho! 

M1 - É lá onde tem os cágados (jabutis)! 

 Nas brincadeiras, os meninos Kaimbé, como os Parakanã (Gosso, 2004) e os ribeirinhos 

da Ilha de Marajó (Dos Reis, 2007), também se tornam meninos caçadores com suas armas a 

desbravar perigos, ou seriam ainda meninos a explorar com sua curiosidade lúdica, criativa, um 

mundo de possibilidades ao seu redor? Seriam e o são, também, são muitos, a um só tempo, a 

interpretar papéis, a escolher e partilhar perspectivas. Ao brincar negociam consigo mesmos, 

em encontro com o outro. Dialogam, interagem, estabelecem relações. Nós, tramas da qual 

somos todos parte (Geertz, 1996), artesãos do viver a compartilhar momentos, ao disputar, 

ceder, a desejar, e por isso já o ser, um devir (Deleuze e Guattari, 1997). Seres fortes, frágeis, 

seres que fogem, que perseguem, revezando-se, competindo, cooperando, complementando-se. 

 No episódio a seguir é possível notar esse movimento, ao intercalar entre a música 

Sertaneja que é um estilo popularizado nacionalmente, a música e a dança do Axé baiano, com 

suas coreografias e o dar as mãos, dançando juntas, abraçadas no meio da rua. O grupo passeia 

por um repertório musical não indígena, os meninos ‘superman’ fogem correndo da menina 

‘mulher maravilha’ por Massacará. Até que uma menina propõe então uma nova música, não 

tão nova assim, já que se trata de uma cantiga tradicional, “vamos Samba lê lê?” (F1 - 5 anos; 

F2 - 9 anos; F3 - 8 anos; M1 - 10 anos; M3 - 7 anos). 

F1 canta: ... Amor não é pecado, se eu agi errado... 

F1, F2 e F3 continuam cantando e dançando no meio da rua 

F2 - Rebolei tion tion 

F2 e F3 - fazem uma coreografia com seus corpos, uma ao lado da outra, enquanto cantam: mãozinha 

pra frente, agora a cabeça, olha pra frente, pra gente, é thubirabiron 

M1 e M3 fica próximo a elas rindo 

F1 - Superman ficou fraco! 

F2 e F3 dão as mãos e dançam juntas em círculo. 

F1, F2 e F3 cantam alto: Superman ficou fraco! 

F2 corre atrás de M1 e M3 gritando: Superman ficou fraco! 

F1 - Vamo samba lê lê? 

 As crianças Kaimbé situam-se neste interjogo, neste posicionar-se e deslocar-se. Desse 

modo acessam e reeditam as culturas dos adultos e aquelas produzidas para elas (Corsaro, 

1997). Produzidas para as muitas infâncias do planeta, sendo reconfiguradas também aos 

moldes da terra de Massacará. Assim, constituem-se as culturas da infância “desse vaivém das 
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suas próprias representações do mundo – geradas nas interações entre pares, nos jogos e 

brincadeiras e no uso das suas próprias capacidades expressivas (verbais, gestuais, 

iconográficas, plásticas)”, como nos lembra Sarmento (2005, p. 27). Nesta interlocução entre 

pares, face a face, corpo a corpo, e cada vez mais mediatizadas (mediadas por adultos) e 

midiatizadas (por meios digitais, virtuais, etc.). 

 A incorporação de elementos exteriores ao que seria uma cultura especificamente 

Kaimbé se dá de maneira inovadora a cada proposta lançada no circuito grupal, entrelaçadas a 

conteúdos próprio deste contexto em suas múltiplas inter dimensões, como, por exemplo, 

alimentar e produtiva. Como podemos observar na brincadeira ‘Carneirinho’, quando as 

crianças se revezam perguntando o que “o carneirinho quer comer?”, e assim oferecem 

alimentos diversos, tipicamente locais ou não, como uvas, maças, cachorro quente, batata frita, 

mas também milho assado, batata, e até lavagem, alimento dos porcos. Tudo isso, entre risos e 

corridas tentando capturar o parceiro de brincadeira que escapa correndo dos outros. Não tanto 

como a América do norte que, tão longe e tão perto, é a origem destes alimentos já consumidos 

e produzidos em toda parte.  

No episódio a seguir as crianças brincam com suas “fias” pelo quintal quando o menino 

a adverte para tirar a criança do local, pois havia perigo, ele estava caçando. Ela muda o rumo 

e leva a filha para ver os jabutis, logo o caçador resolve “laçar” estes animais, quando outra 

garota inicia um trançado de palha de pindoba, recebendo ajuda dos garotos. Convidada a 

também laçar, a menina “mãe”, é destemida e afirma que pega “com a mão mesmo”. E então, 

assusta as outras crianças colocando o jabuti junto delas, para em seguida fazer referência ao 

‘rei do pop internacional’ Michel Jackson, como pode ser analisado no trecho transcrito (F1 -  

9 anos; F2 - 9 anos; M1 - 7 anos):  

F1 e F2 saem andando com suas bonecas no colo. M1 - Ei! Tira sua fia daqui, tô caçando! 

F2 - É minha fia, vai ver os jabutis, eu quero o pequenininho! 

M1 - Amarra o jabuti! 

F1 - Eu vou amarrar o jabuti! 

F1 começa a trançar uma palha de pindoba verde com a ajuda de M1 que segura a ponta da palha 

enquanto ela trança. F1 - Ô F2, quer laçar um? 

F2 - Eu não preciso laçar pra pegar não! 

F2 entra na área dos jabutis e pega com as mãos um dos jabutis. F2 - Eu pego o grandão! 

F1 fala para M1: - Ói! você puxa! Não é pra puxar não, fica ruim! (se referindo ao trançado). 

M1 ri 

F1 fala para F2 - Não pegue que ele te morde! (o jabuti) 

F2 - Eu vou pegar! 

F2 pega e coloca em cima de M1 

F1 - F2! F2! 

F2 - Ele vai morder seu braço! F2 - Licença, licença! O astro do Michel Jackson vai passando! 
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(mostrando o jabuti) 

F1 - Michel Jackson já morreu! 

F2 - mas o espírito dele não! 

M1 - Agora pronto? M1 solta a ponta da palha de pindoba que estava segurando para F1 trançar. M1 

entra na área de criação dos jabutis. M1 - Pego o jabuti bem grande! 

F2 - Senta nele! 

F1 - Não que mata ele! 

M1 pega um jabuti grande e coloca em cima das meninas. F1 e F2 correm rindo pelo quintal e M1 

corre atrás gritando: aaaaaaaaaaaaahhhhhh! 

F1 - Eu disse que tenho medo! 

 Em meio a orientações para o trançado “não ficar ruim” e quase mordidas do jabuti 

“Jackson”, emoções são compartilhadas, a coragem, a morte e o medo. E o aumento da 

flexibilidade e das reações de medo são, justamente, uma das funções do brincar discutidas na 

literatura específica sobre o tema (Bussab e Ribeiro, 2003). Neste caso, não se tratava de 

lastimar racionalmente como fazem os adultos a perda recente de alguém, mesmo que num 

outro trópico, mas anunciadas pela tela da TV espalhadas em diversas casas Kaimbé. No 

episódio descrito haviam outros medos imediatos, inclusive a morte do próprio jabuti.  

O elemento da macrocultura adulta, além de acessado, foi criativamente reinterpretado 

de modo que neste brincar o ídolo Michel ressurgiu no jabuti, imortalizado em seu espírito.  E 

a trança da palha (uma pratica cultural Kaimbé), que inicialmente era para “laçar” o jabuti, e 

 
Ilustração 98: Fotografia de crianças construindo um trançado de pindoba para "laçar o jabuti" 



161 

 

  

estava em processo de construção pela dupla mista, logo após a confecção foi denominada pelo 

menino como ‘coroa’ (F1 -  9 anos; F2 - 9 anos; M1 - 7 anos). 

F1 - Tome M1! 

F1 dá a trança feita de pindoba 

M1 pega a trança 

M1 - Minha coroa! 

M1 e F1 correm para trás de uma arvore, eles riem. M1 volta e entrega a trança para a observadora 

M1 - Toma, é pra você! 

A observadora agradece e coloca na cabeça, como uma coroa.  

A coroa citada neste grupo de brincadeira remete a outras referências culturais, 

transmitidas nas diversas formas de contato interétnico, neste caso possivelmente relacionada 

aos contos de fada euro-americanos, inspirados em reinos, monarquias e impérios. Essa 

“coroa”, trançada na palha de pindoba que antes seria “para laçar jabuti”, foi modelada e a cada 

momento reinventada pelos pares. Aí percebe-se que mesmo não constituindo um símbolo 

tradicionalmente indígena como é o caso do “cocar”, ornamento utilizado no cotidiano e, 

principalmente, em situações ritualísticas, celebrações e momentos de reivindicação política 

quando lutam pela efetivação de direitos específicos, a construção dessa “coroa” de “pindoba” 

sinaliza uma agencia infantil que toca (e brinca com) os sinais diacríticos de sua etnicidade.  

À primeira vista Massacará poderia parecer uma vila rural como qualquer outra, com uma 

igreja no alto e uma escola. Mas logo aquele que se dispõe a ver em uma observação sensível 

descobre parte do universo mitológico Kaimbé, onde uma rachadura na Pedra do Consolo, atrás 

da Capela do São Vicente “foi causada por um berro que a serpente deu há muito tempo”. Ou, 

como outros contam, “que de tanto a serpente fazer força pra sair soltou um pum e rachou a 

pedra”, serpente esta que segundo a mitologia deste povo está enterrada entre a Santíssima 

Trindade e à referida Capela. Esta é uma das histórias registradas no Livro De Tempos Em 

Tempos: Nossas Histórias Kaimbé, produzido com esse Povo Indígena através do Grupo 

CISAIS, ilustrado por estudantes desta etnia (Côrte, et. al. 2010). 

Parte das narrativas presentes nesta publicação já vinham sendo trabalhadas pelas 

professoras/es Kaimbé, outras eram eventualmente contadas em momentos específicos (em 

algumas famílias, por exemplo), e outras adormeciam na memória dos mais velhos. Como os 

mitos que contam sobre suas aldeias, e nas (entre)linhas informam sobre o mundo em que 

vivem, (sobre)natural, sagrado. Hoje essas histórias são de conhecimento de grande parte das 

crianças deste TI e de outras indígenas e não indígenas. Essa diversidade, muito além das 

princesas e heróis da Disney, precisa ser registrada e contada, para que os meninos e meninas 

do Brasil tenham referencias próprias do seu lugar, para que saibam suas origens e as dê valor. 
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Para compreender este contexto em sua especificidade é necessário ampliar os horizontes 

que a ciência vem traçando e que implica em limitações de compreensão dos fenômenos que 

investigam, é preciso abrir-se às diferenças, renovar-se. Em Massacará, aquele rio que chamam 

cachoeira, e que aos olhos distraídos parece um pequeno córrego, foi um dia um rio fundo e de 

correnteza forte, que tinha uma queda d’água. E que se hoje está assoreado é resultado da 

intensa exploração e degradação empreendida pelos não índios, fazendeiros que ali instalados 

tentariam trocar estas terras por cabeças de gado, literalmente, somente as cabeças cortadas. 

Como não o fizeram desse modo, o fizeram de outro e por algum tempo intrusaram (ocuparam 

indevidamente) aquele local. 

 Mas como o ser humano não vive sem o seu coração, os Kaimbé de Massacará também 

não poderiam viver sem a terra da Ilha. “E aí nós começamos a se unir! A ouvir os mais velhos, 

a fazer perguntas se nós tinha direito de desfrutar dessa terra, e foi saber que nós tinha direito”. 

Além do direito, tinham o afeto, como nos contam: “consideramos a Ilha como coração da 

aldeia, é lá que tem aquela nascente, tem aquela água jorrando” (Depoimento Kaimbé, Relatório 

de campo, maio de 2005). E então se percebe que aquelas águas, preciosas águas no sertão, 

brotam de uma nascente, a Ilha, que também não mais está concretamente dimensionada a algo 

próximo de uma “ilha” geograficamente ocidentalizada, mas que suas águas cristalinas 

 
Ilustração 99: Fotografia de meninos Kaimbé folheando o Livro de Histórias Kaimbé na Feira Cultural 
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parecem, aos olhos atentos, um tom vermelho vivo como o sangue Kaimbé. Descobre-se que 

este constitui um dos lugares sagrados para este povo, e que suas matas ciliares agora crescem 

livremente, fortalecendo este corpo/território parte do ser Kaimbé. 

História factual, mítica, cidadania, ecologia. Falar dos povos indígenas hoje é falar da 

questão da terra e também sobre autoria, autonomia, sustentabilidade e bem comum. Observar 

e refletir sobre suas crianças nos leva a pensar também sobre a educação escolar diferenciada, 

sobre como os conteúdos da cultura Kaimbé integram suas rotinas escolares, como a escola 

constitui também um contexto lúdico e intercultural. Seguimos neste trabalho sem a pretensão 

de explicar tudo, mas com a consciência de que estas não são instâncias dissociadas. 

 Do mesmo modo que não há como alcançar uma compreensão mais próxima e múltipla 

da perspectiva infantil e do ponto de vista destes povos, sem redirecionar o olhar. Como nos 

lembra Munduruku (2008) quando nos orienta todos, psicólogos e curiosos, a transpor as visões 

de mundo rígidas, inclusive aquelas provenientes dos campos teóricos, que nos impedem de 

perceber (e acolher) diferentes formas de viver e conceber o mundo. 

 
Ilustração 100: Fotografia de menino Kaimbé com pintura corporal e adereços 
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11. CONSIDERAÇÕES EM DESENVOLVIMENTO 
 

 O presente estudo constituiu uma pesquisa exploratória e descritiva, orientada pela 

abordagem interpretativa (Corsaro, 2009, 2003). Os registros produzidos nos levam a refletir 

sobre o olhar que tem sido dedicado às crianças indígenas, se é que algum olhar tem sido 

direcionado à tal causa. Ao atentar para este tema percebe-se que historicamente tais grupos 

foram colocados à margem até mesmo das teorias que os explicam e definem. Ciente destas 

questões, considera-se pertinente a realização de estudos em Psicologia do Desenvolvimento 

atentos à diversidade cultural dos povos. Pesquisas que, para além de um viés patologizante, 

assumam a responsabilidade das Ciências Humanas e, em especial, da Psicologia, de atuar 

comprometida com a promoção do respeito às diferentes maneiras de viver e conceber o mundo, 

aproximando-se assim de um “mundo real”, um mundo que é múltiplo (Lordelo, 2010). 

 Ao perguntarmos como brincam as crianças Kaimbé, abordamos a ludicidade como uma 

sensível forma de criatividade e focalizamos as inter relações que entrelaçam os aspectos 

culturais, ambientais e contextuais de desenvolvimento. Ingressamos no campo das 

investigações que consideram a complexidade, tanto dos níveis de análise reflexiva da ciência 

contemporânea, como dos próprios grupos humanos, dada a dinamicidade dos processos 

globalizantes na atualidade, sem perder de vista as contínuas ressignificações culturais. 

 As reflexões tecidas entre o referencial teórico e o trabalho de campo, foram consoantes 

com a compreensão do brincar como um fenômeno complexo, em cuja unidade integra a 

expressão biológica e cultural do ser Sapiens em desenvolvimento. Estes caminhos nos 

lembram das questões e proposições que nos levaram a desenhá-los, colocando neste novo 

ponto de chegada as dúvidas e possibilidades para um novo ponto de partida (Pichon-Rivière, 

1998), tendo em vista buscar alcançar as contribuições científicas e ético-políticas que esta 

investigação se propôs. 

 Os dados produzidos no curso desta escrita dissertativa informam sobre como as 

crianças Kaimbé acessam o mundo, como utilizam os espaços do Território em que vivem e 

como, através de suas brincadeiras, transitam entre as diversas culturas que chegam até elas 

pela televisão, livros e adultos (etc.). Nos episódios descritos foram identificados elementos da 

cultura específica e não específica Kaimbé, sendo transmitidos e recriados nos grupos de 

brinquedo, constituindo indícios de Reprodução Interpretativa, tal como proposta por Corsaro 

(2005; 1997). Novos registros e análises poderão contribuir para o conhecimento sobre como 

se dá este processo, em especial aqueles consoantes com a compreensão de que “a análise das 
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culturas da infância não pode prescindir da observação das dimensões relacionais (seja entre 

pares, seja com os adultos) e no modo como nessa relação se estruturam modos 

representacionais distintos” (Sarmento, 2005, p. 27). 

 A literatura produzida sobre o tema conduz à compreensão do fenômeno para a intricada 

relação entre a emergência deste brincar, como produto e espaço de produção cultural, e da 

infância, como expressão do ser criança situado ontogenética e filogeneticamente. As análises 

apresentadas neste texto possibilitaram refletir sobre este contexto específico de 

desenvolvimento, o brincar das crianças Kaimbé, as interações destas com estes espaços e entre 

pares. Um conjunto de dados registrados a partir de múltiplas linguagens, pela escrita cursiva 

das sessões de observação naturalística, em imagem (fotografia e desenho) e vídeos curtos. 

 Consoante com esta perspectiva, algumas considerações podem ser tecidas, entre estas 

a constatação de uma maior quantidade de meninos nos episódios registrados em sessões de 

observação, realizadas predominantemente em áreas abertas. Este dado remete às diferenças de 

gênero quanto à participação em espaços públicos, como constatado por Silva e colaboradores 

(Silva et. al., 2006), em brincadeiras nas ruas da periferia de Belém. Nestes locais, há 

predominância de meninos em detrimento de meninas, especialmente em função da idade, 

sendo este um possível indicativo de pressões sociais exercidas sob as crianças do sexo 

feminino. Nota-se que entre elas, a medida que aumentam de idade, aumentam também suas 

responsabilidades com afazeres domésticos e as cobranças por padrões de comportamentos 

“condizentes com as expectativas dos papéis femininos adultos” (Silva et. al., 2006, p. 116). 

 Entre as meninas Kaimbé pode-se afirmar apenas que foram registradas em menor 

número nas sessões de observação, e que foi identificado seu maior engajamento em grupos 

masculinos, em especial, nos jogos de regra. E que foram elas quem mais esboçaram 

comportamentos de cuidado, fosse com crianças menores, fosse com suas bonecas “fias”. 

Também verificou-se que nas situações de visualização de brincadeira em ambiente fechado 

(casas e varandas) elas estavam presentes, inclusive em grupos exclusivamente femininos, 

sendo interessante que em pesquisas futuras estes espaços sejam também observados, já que no 

presente projeto optou-se por realizar sessões unicamente em áreas abertas e coletivas. 

 De modo geral, percebe-se as meninas e meninos Kaimbé circulando livremente pelas 

áreas coletivas do território, sendo encontrados grupos de brincantes a qualquer hora do dia nos 

finais de semana, e nos finais de tarde durante a semana, uma vez que a escola e seus “deveres” 

ocupa boa parte do tempo delas. As crianças Kaimbé ocupam e alegram a aldeia, seguem 

brincando entre pares, caminhando de passagem para algum lugar ou mesmo na porta das casas, 
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nas janelas a observar o mundo. Um aspecto que tem sido verificado nos demais estudos com 

povos indígenas, diz respeito à grande liberdade que estas crianças possuem para ir e vir, 

transitando num exercício de autonomia por entre as áreas coletivas, e também privadas das 

aldeias (Oliveira & Menandro, 2011; Gosso, 2004; Nunes, 2003; Cohn, 2000). 

 Sejam as crianças Kaimbé, as Parakanã, Xavante, Xikrin ou Guarani, todas elas parecem 

ter passe livre para deslocar-se pelo ambiente, e escolher seus espaços de brincar, cada uma 

consoante à singularidade do seu grupo étnico. As crianças Kaimbé foram vistas entrando e 

saindo de suas casas, ou mesmo indo de um ponto a outro de Massacará sem qualquer 

intervenção adulta. Em bairros periféricos das grandes cidades a literatura sinaliza que ainda 

são registrados grupos de crianças brincando, porém, nestes locais, há um eminente risco, estão 

ali, mas de alguma forma reconhecem a rua como espaço perigoso, senão eles ao menos seus 

pais assim consideram. E os índices de violência urbana, por sua vez, comprovam tais suspeitas. 

 Outro ponto que se destaca nos estudos com povos indígenas brasileiros (citados acima) 

trata da raridade de momentos de punição. Em certa medida, pode-se considerar esta uma 

característica presente também entre os Kaimbé, porém convém ressaltar que esta percepção é 

exclusivamente oriunda das observações e visualizações de grupos de brincantes, ou seja, 

considera-se importante novas investigações que abordem de forma ampla a infância neste 

contexto, uma vez que as situações de violência, abuso e negligência são na maior parte dos 

casos silenciados e omitidos (principalmente para alguém “de fora” que está ali “pesquisando”). 

Ainda assim, o que se viu durante o trabalho de campo foram crianças sendo bem 

tratadas pelos adultos, recebendo orientações e sendo chamadas atenção quando na eminencia 

de algum risco. Como em um episódio observado quando um grupo foi advertido por um adulto 

quando jogavam sementes de Munguba para acertar um buraco no chão, porém haviam outras 

crianças próximas, de modo que as sementes estavam sendo atiradas em direção ao grupo de 

brincantes em que havia uma menina pequena (2 anos). Neste caso a intervenção se restringiu 

a informar que a semente poderia machucar, logo em seguida as crianças pararam de jogar as 

sementes e seguiram para outra brincadeira. Em nenhum momento desta pesquisa foi observada 

qualquer situação ou ameaça de “punição”, “castigo” ou “palmada”. 

 Quanto aos temas e conteúdos das brincadeiras, nos episódios de Faz de Conta 

observados, a intercessão entre elementos provenientes do mundo dos adultos, incluíram 

referências à macrocultura não indígena, que foram compartilhados e também reinterpretados, 

constituindo indícios da ocorrência de Reprodução Interpretativa no brincar das crianças 

Kaimbé. De todo modo, o interesse desta pesquisa não se restringe a saber se isto acontece ou 
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não, mas em compreender como isto se dá, como as crianças Kaimbé articulam todas estas 

influências que recebem, de dentro do Território, da região circundante, e do mundo que chega 

até elas (e que elas acessam também ao sair da aldeia acompanhando familiares nos processos 

migratórios ou por exemplo quando acompanham as mães no curso de formação de professores 

indígenas). As crianças não estão inertes nem são passivas, mas continuamente (mais ou menos, 

de um modo ou de outro, dadas as características subjetivas, psicossociais), recontam o mundo. 

Interessou aqui conhecer o que elas fazem com tudo isso, como participam ativamente 

através do seu brincar no processo de produção e reprodução cultural (Corsaro, 2005). O que 

vimos foi que, ao brincar, as crianças acessam com autonomia e criatividade o contexto que as 

cerca, um ambiente que é físico e também simbólico, cultural, político. Nascidas e criadas, hoje 

reconhecemos, elas criam, produzem a realidade ao reelaborar conteúdos, ao transitar e 

transcender suas nuances concretas e abstratas, suas in/certezas e im/previsibilidades. Nesse 

interjogo, engajam-se nas relações sociais, aprendem e ensinam, exercem com curiosidade (e 

coragem) diálogos interpretativos, reinventando naquilo que já existe, e entre tantas 

possibilidades outras, o que é, o que pode e o que pode não ser. 

 Em seus grupos, compartilham saberes e exercitam fazeres, juntos. São, portanto, parte 

ativa da comunidade, da sociedade humana, autores personagens dos enredos que criam, 

reinscrevendo-se em sua própria história. Neste brincar, refletem e refazem a si mesmas, umas 

às outras e ao meio, através de processos recíprocos de compreensão e ação no mundo. São 

estes encontros que a rua de maneira singular tem possibilitado a diversas gerações. Ruas que 

situadas nos grandes centros urbanos tornaram-se “perigosas”, mas que tradicionalmente se 

constituíram como um local de passagem, de encontros, de brincadeiras. 

 Pensar as áreas abertas e coletivas de um contexto de desenvolvimento implica 

considerar sua diversidade, em suas dimensões ambientais, culturais, políticas, econômicas, e 

até mesmo religiosas, espirituais. E pensar a infância em tais comunidades requer destituir-se 

de visões pré-concebidas, preconceituosas. Ao investigar o brincar das crianças Kaimbé um 

conjunto de questões e entendimentos que extrapolam moldes teóricos/metodológicos vieram 

à tona. Cabe ao pesquisador renunciar a uma posição de autoridade e decifração para, quem 

sabe, avançar no reconhecimento de um universo que é múltiplo, que é plural. 

No corpus edificado do conhecimento ocidental sustentou-se a noção de criança como 

ser pré social, a ser civilizado, tal como os povos ditos primitivos e selvagens. Destes matizes 

advém uma visão arcaica de superioridade entre espécies, entre culturas, gêneros e gerações. 

Viés que instaura a hegemonia entre mundos, sejam estes ocidentalizados ou não, adultos ou 
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infantis. Processo que historicamente ignora, inferioriza e marginaliza os grupos ditos 

minoritarizados. Indivíduos que restituem sua condição de plenitude humana, social e política, 

ao ecoar suas vozes a reivindicar (de volta) seu lugar no mundo. 

Se por um lado os infantes sempre estiveram ali, a tornarem-se parte de uma realidade 

compartilhada, por outro, permaneceram por muito tempo subjugadas a um plano secundário 

nas investigações, sendo consideradas como simples variável ou invisível. Mesmo na 

Psicologia, campo das humanidades que mais continuamente focou estes anos iniciais do ciclo 

de vida, precisou-se reelaborar a noção de imaturidade e transcender sua nuance pejorativa de 

incompletude e incapacidade. 

Posição instituída por modelos lineares que restringem a infância a meros passos para 

vida adulta, subestimando a importância de suas ações e compreensões, consideradas 

irrelevantes ou não funcionais. Concepção base de um antigo e marcante descompasso na 

relação adulto-criança, endossada por uma educação dedicada a colonizar o pensamento a partir 

de pressupostos que pelas vias universalistas e essencialistas, dissociam a relação ensino 

aprendizagem, os conhecimentos das práticas, o pensar do sentir, e este do fazer. 

Pressupostos que se encontram em intensa desconstrução pelas recentes investidas em 

torno do agenciamento daqueles que foram por muito tempo e de distintas maneiras, silenciados 

nos processos coloniais, pós-coloniais e pelas variadas facetas de um legado ainda vigente. Um 

enfoque que crítica os modelos eurocêntricos e adultocêntricos de produção de conhecimento, 

que perpetuam as relações de dominação e exploração, reelaborando a necessidade de se 

perspectivar o pensamento, de se recontar infâncias e reescrever a história. De se ler o mundo 

a partir de outros pontos de vista, sobretudo no âmbito dos estudos étnicos e do 

desenvolvimento humano. 

Trata-se de uma busca em comum à Psicologia do Desenvolvimento, à Sociologia da 

Infância e Antropologia da Criança. Uma busca pela afirmação e efetivação da presença ativa 

daqueles que pronunciam tais vozes, aqui as crianças indígenas. Orientação que cria uma 

oportunidade de resposta à dificuldade de lidar com os riscos de um discurso monofônico, 

autoritário e hegemônico, que até pouco tempo, senão ainda, imperou, desautorizando esse 

Outro, menosprezando-o enquanto interlocutor de um saber. Este Outro que, por sua vez, são 

muitos e diversos, que existem, pensam e falam, mesmo que nem todos escutem, entendam. 

Eis o desafio contemporâneo, a tentativa de tornar-se “se não seu porta-voz, sua caixa 

de ressonância”, e se dispor, nesse mundo sempre cacofônico, ao sublime ato de escutar o outro, 

em especial aquele que fala baixo (Sansone, 2008, p.171). Para seguir, possibilitar que as 
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crianças falem por si, que exercitem sua licença lúdica, sensível, libertária, transformadora. Seja 

ao reelaborar conteúdos, ao transcender suas nuances concretas e abstratas, seja ao arriscar-se 

na possibilidade de olhar por novos e diferentes ângulos, deslocar focos, inverter posições, 

considerar legítimas as expressões infantis. 

E foi isto o que nos dispomos a realizar aqui, ainda que isto implique uma compreensão 

mesmo que fragmentada, por também corresponder a um processo aberto, em construção, em 

revisão. Concordando com o que sinaliza Chatterjee (2000, p.237-238), uma vez que "fazer 

uma reivindicação em nome do fragmento é também (o que não causa surpresa) produzir um 

discurso, em si, fragmentado". Assim, atenta a estas im/possibilidades, ciente de que não se 

trata, portanto, apenas de um olhar per si, mas de uma complexa trama entre quem olha, por 

quais perspectivas e o que se apresenta a esta visão, que se pondera o compromisso ético político 

com este olhar e com o que será feito do que dele resulta, com o que dele refratar. Reflexão que 

se faz neste momento, não necessariamente por uma conclusão final, mas, para questionar a 

razão, a lógica, o sentido desta posição.  

Considerações que implica encarar novos e velhos riscos na busca por Outras respostas, 

ainda que para as mesmas questões. Agora, e cada vez mais, ciente das pistas que as crianças 

nos oferecem. Pois, ainda que a realidade se apresente como um terreno de incertezas, ouvi-las 

possivelmente nos levará a diferentes interpretações e compreensões. Como sinaliza a 

bibliografia atenta a agência infantil, uma vez que, ao dar espaço às suas expressões, nota-se 

que as crianças sabem muito mais do que os adultos supõem. Então, para avançar neste campo 

de conhecimento (de intercessões e divergências), talvez, seja preciso antes deixar emergir o 

que os adultos não (mais) sabem. Imaginar, neste ponto final, um outro ponto de partida e seguir. 

  
Ilustração 101: Fotografia de crianças e jovens Kaimbé no Toré na Feira de Cultura 
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ANEXO I – Lista de Figuras 
 

Ilustração 1: Ilustração 1: Sequência de fotografias da dança Kaimbé Boi do Araçá, durante a Feira Cultural em 

Massacará 

Ilustração 2: Fotografia de indígenas Kaimbé acompanhando a Zabumba em Massacará 

Ilustração 3: Fotografia de garotos Kaimbé brincando na árvore 

Ilustração 4: Fotografia de criança Kaimbé dando água a outra menor durante a Feira de Cultura 

Ilustração 5: Desenho da aldeia com o Toré, feito por criança Kaimbé 

Ilustração 6: Fotografia de um menino Kaimbé brincando de modelagem de terra  

Ilustração 7: Fotografia de menina Kaimbé mirando com o estilingue em direção à foto 

Ilustração 8: Fotografia da pesquisadora com as crianças Kaimbé 

Ilustração 9: Fotografia de uma atividade do Observatório Yby Yara neste TI 

Ilustração 10: Fotografia da pesquisadora com crianças Kaimbé 

Ilustração 11: Fotografia do filho da pesquisadora brincando com crianças Kaimbé durante trabalho de campo 

de projeto anterior, em 2005 

Ilustração 12: Fotografia da filha da pesquisadora com menina Kaimbé em Massacará, 2011 

Ilustração 13: Fotografia de meninas Kaimbé fotografando durante a Feira de Cultura 

Ilustração 14: Fotografia de crianças Kaimbé participando de oficina do Observatório Yby Yara 

Ilustração 15: Fotografia de uma das apresentações da dissertação para grupo de crianças Kaimbé 

Ilustração 16: Fotografia de outra apresentação da dissertação para grupo de crianças Kaimbé  

Ilustração 17: Fotografia de um grupo de brincantes Kaimbé 

Ilustração 18: Fotografia de um grupo de brincantes Kaimbé no Cruzeiro em frente à Igreja  

Ilustração 19: Sequência de fotografias que registram a presença de criança pequena no contexto de brincadeira 

Ilustração 20: Sequência de fotografias de crianças Kaimbé brincando de gude 

Ilustração 21: Fotografias de meninos Kaimbé brincando de "Guerra de Coquinho" 

Ilustração 22: Fotografia do triângulo desenhado no chão para o jogo de Gude 

Ilustração 23: Sequência de fotografias de crianças Kaimbé pulando Elástico 

Ilustração 24: Fotografias de crianças Kaimbé brincando de rodar Pião 

Ilustração 25: Sequência de fotografia de crianças Kaimbé brincando com estilingue (badogue) 

Ilustração 26: Meninos brincando de “acertar alvo” atirando sementes 

Ilustração 27: Fotografia de crianças brincando de "Andando, cada um em sua casa!" 

Ilustração 28: Sequência de fotografias de jogo de Capoeira 

Ilustração 29: Sequência de fotografias de crianças Kaimbé brincando de Carneirinho 

Ilustração 30: Fotografia de crianças Kaimbé brincando de Grilo 

Ilustração 31: Fotografia grupo masculino jogando Futebol 

Ilustração 32: Fotografia de menino Kaimbé subindo em árvore na Rua Velha 

Ilustração 33: Sequência de fotografias de crianças Kaimbé brincando de equilibrar-se caminhando sobre poste 

deitado na rua 

Ilustração 34: Fotografia de meninos Kaimbé soltando pipa na Pedra do Consolo 

Ilustração 35: Fotografias de menino Kaimbé soltando bomba 

Ilustração 36: Fotografias de meninos Kaimbé em brincadeiras de exercício físico 



Ilustração 37: Fotografia de criança maior carregando garotinho  

Ilustração 38: Fotografia de crianças brincado de Morreu, Morreu! 

Ilustração 39: Fotografia de meninos Kaimbé desenhando no chão da rua de Massacará 

Ilustração 40: Fotografia de meninos Kaimbé fazendo desenhando na pele com hidrocor 

Ilustração 41: Fotografia de menina Kaimbé desenhando no papel tema natalino 

Ilustração 42: Fotografia de meninos Kaimbé brincando de modelagem de terra  

Ilustração 43: Fotografia de meninos Kaimbé construindo pipa, ao lado a pesquisadora observa 

Ilustração 44: Fotografias de criança trançando pindoba 

Ilustração 45: Fotografias de meninos Kaimbé brincando de carrinho, caminhão e trator 

Ilustração 46: Fotografia de meninos Kaimbé brincando de moto 

Ilustração 47: Fotografia de meninos Kaimbé brincando de dirigir um ônibus escolar 

Ilustração 48: Fotografia de menino Kaimbé brincando de "rodar carrinho" 

Ilustração 49: Fotografia de menina Kaimbé brincando de boneca 

Ilustração 50: Fotografia do "beijo" das bonecas 

Ilustração 51: Fotografia de menino Kaimbé com o Jabuti 

Ilustração 52: Fotografia dos bonecos usados na brincarem "Família de Papel" 

Ilustração 53: Fotografia de cenário de brincadeira no chão da rua de Massacará 

Ilustração 54: Fotografia de menino Kaimbé utilizando faca para construir uma pipa 

Ilustração 55: Fotografia do brinquedo "Família de Papel", inventado pelas meninas Kaimbé 

Ilustração 56: Fotografia de cenário de brincadeira 1 – “a venda” 

Ilustração 57: Fotografia de cenário de brincadeira 2 - “as motos” 

Ilustração 58: Fotografia do brinquedo pense bem (quebrado) 

Ilustração 59: Fotografia de estilingue (badogue) 

Ilustração 60: Fotografias de meninos Kaimbé "rodando" pião 

Ilustração 61: Fotografias da pipa sendo confeccionada por meninos Kaimbé 

Ilustração 62: Fotografia de "carrinho de mão" construído por meninos Kaimbé a partir de sucatas 

Ilustração 63: Fotografia de "coquinhos", sementes de castanhola (Munguba) 

Ilustração 64: Fotografia de pneus usados como brinquedos 

Ilustração 65: Fotografia de utensílios usados como brinquedo 

Ilustração 66: Fotografia de crianças olhando a instalação de brinquedos infláveis 

Ilustração 67: Fotografia de crianças brincando embaixo do palco na Feira de Cultura 

Ilustração 68: Fotografia de animal em miniatura feito artesanalmente por mestra Kaimbé 

Ilustração 69: Fotografia de outros animais em miniatura feitos artesanalmente por mestra Kaimbé 

Ilustração 70: Sequência de fotografias do processo de confecção da cobrinha verde 

Ilustração 71: Fotografia de criança Kaimbé com vista para o campo de futebol e Massacará 

Ilustração 72: Fotografia de crianças Kaimbé acompanhando o cortejo da Zabumba Kaimbé 

Ilustração 73: Fotografias de crianças Kaimbé colhendo e provando o Capim-açú em Massacará 

Ilustração 74: Sequência de fotografias de garotos Kaimbé explorando um buraco na árvore  

Ilustração 75: Fotografia com registro da participação infantil Kaimbé na Festa da Santíssima 

Ilustração 76: Fotografia do desfile da Escola Kaimbé 



Ilustração 77: Fotografias de crianças e jovens Kaimbé dançando o Toré na Feira de Cultura 

Ilustração 78: Fotografia da Zabumba Kaimbé com um aprendiz criança (menino) 

Ilustração 79: Fotografia do rito Kaimbé "Repique do Sino" com participação de criança 

Ilustração 80: Fotografia feita por criança Kaimbé retratando a Zabumba Jovem circulando pela aldeia 

Ilustração 81: Fotografia de crianças Kaimbé dançando o Boi do Araçá na Feira de Cultura 

Ilustração 82: Fotografia de crianças Kaimbé brincando no palco durante a Feira de Cultura 

Ilustração 83: Fotografia de crianças Kaimbé observando uma artesã desta etnia trançando 

Ilustração 84: Fotografia de crianças Kaimbé trançando durante a Feira de Cultura 

Ilustração 85: Fotografias da Zabumba Jovem na Feira de Cultura e em frente à Capela de São Vicente. Fotos 

produzidas por criança Kaimbé 

Ilustração 86: Fotografia criança Kaimbé, com referência do rito Repique do Sino. Foto feita por criança Kaimbé. 

Ilustração 87: Fotografia feita por criança Kaimbé retratando a presença infantil na Feira de Cultura 

Ilustração 88: Fotografia feita por criança Kaimbé que retrata um indígena Kaimbé praticando pintura corporal 

no espaço da Feira de Cultura 

Ilustração 89: Desenhos do espaço da Feira de Cultura produzidos por criança Kaimbé 

Ilustração 90: Desenho da Festa da Santíssima Trindade feito por criança Kaimbé 

Ilustração 91:Desenho da Igreja da Santíssima Trindade feito por criança Kaimbé 

Ilustração 92: Desenho de ícones indígenas feitos por criança Kaimbé 

Ilustração 93: Desenho do símbolo do Povo Kaimbé - dois maracás cruzados, feito por criança Kaimbé 

Ilustração 94: Fotografia de meninos Kaimbé brincantes em Massacará 

Ilustração 95: Fotografia de um castelo desenhado por criança Kaimbé no chão de terra da rua Ilustração 96: 

Fotografia de crianças construindo um "castelo" no chão da rua de Massacará 

Ilustração 97: Sequência de fotografias de um grupo de crianças Kaimbé brincando de Faz de Conta 

Ilustração 98: Fotografia de crianças construindo um trançado de pindoba para "laçar o jabuti" 

Ilustração 99: Fotografia de meninos Kaimbé folheando Livro de Histórias na Feira de Cultura 

Ilustração 100: Fotografia de menino Kaimbé com pintura corporal e adereços 

Ilustração 101: Fotografia de crianças e jovens Kaimbé no Toré na Feira de Cultura 

Ilustração 102: Fotografias do ponto de observação perto da escola em Massacará 

Ilustração 103: Fotografia da esquina oposta a casa de hospedagem 

Ilustração 104: Fotografia da frente da casa de hospedagem 

Ilustração 105: Fotografia do ponto de observação da Rua Velha após pavimentação e fotografia da Pedra do 

Consolo 

Ilustração 106: Fotografia do ponto de observação quintal 1 

Ilustração 107: Fotografia do ponto de observação quintal 2 

Ilustração 108: Fotografias da vista de Massacará, da frente e lateral da Igreja da Santíssima Trindade 

Capa e Contra Capa da versão desta Dissertação disponibilizada aos Kaimbé. 

 

 

 



ANEXO II – Mapa do TI Kaimbé 

 

    

 



ANEXO III – Declarações de Consentimento da Pesquisa 

 

Autorização pelas Lideranças Kaimbé para o Projeto de Mestrado 

 

 



Autorização pelas Crianças Kaimbé para o Projeto de Mestrado 

 

 

 



Autorização pelas Lideranças Kaimbé para o Projeto Observatório Yby Yara 

 

 

 



Autorização pela Comunidade Kaimbé para o Projeto Observatório Yby Yara 

 

 

 



Autorização pelas Crianças Kaimbé para o Projeto Observatório Yby Yara 

 

 



ANEXO IV -  – Detalhamentos Metodológicos da Pesquisa 

 Considerando a necessidade de explicitar alguns aspectos metodológicos que circunscreveram 

esta pesquisa, apresenta-se a seguir três Quadros (02; 03; e 04) com informações complementares. O 

Quadro 02 caracteriza os participantes e critérios de classificação e uso dos dados. O Quadro 03 

sistematiza as etapas do trabalho de campo. E o Quadro 04 descreve a organização dos dados produzidos 

nesta pesquisa, considerando o procedimento adotado para sua coleta e seu subsequente uso. 

 

Quadro 02. Detalhamento dos Participantes Diretos e Indiretos nesta Pesquisa 

Participação Envolvidos Critérios Uso dos Dados 

 

 

 

Participante 

Direto 

Crianças 

Indígenas Kaimbé 

de ambos os 

sexos, com idades 

entre dois (02) e 

doze (12) anos; 

Presença em um ou mais episódios de 

brincadeira registrados cursivamente (e 

quando possível em fotografia), através 

das sessões de observação naturalística 

realizadas nas áreas abertas e coletivas 

de Massacará, no TI Kaimbé. As idades 

e etnia das crianças foram confirmadas 

pelas professoras Kaimbé 

colaboradoras; 

As informações registradas 

através destas sessões de 

observação em ambiente 

natural constituem a base 

de dados empíricos desta 

pesquisa. Estas crianças 

correspondem ao grupo de 

participantes diretamente 

envolvidos com o conjunto 

de informações produzidas 

e analisadas neste estudo; 

 

Participante 

Indireto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante 

Indireto 

 

 

 

Crianças e 

adolescentes 

presentes nas 

situações de 

visualização de 

brincadeira e 

brinquedo em 

Massacará; 

Presença em uma ou mais cenas de 

brincadeira e/ou brinquedo visualizadas 

em Massacará nos demais momentos 

em que a pesquisadora permaneceu em 

campo, incluindo os períodos de festas 

e iniciativas locais. Corresponde, mais 

precisamente, ao conjunto de registros 

visuais (anotados no caderno de 

campo, fotografados e/ou filmados) 

que não foram resultantes de sessões de 

observação naturalística, mas da 

circulação da pesquisadora na aldeia 

Massacará. Desse modo, incluem-se 

neste grupo de participantes indiretos 

os envolvidos nestas situações 

visualizadas, independentemente da 

idade, sexo ou etnia, indígena ou não 

indígena, residente ou não; 

Os dados oriundos da 

visualização de situações 

de brincadeira e brinquedo 

nos demais momentos da 

aldeia Massacará, 

especificamente aqueles 

que não correspondem às 

sessões de observação 

naturalística, foram 

consideradas informações 

complementares, não 

constituindo material de 

análise, ou seja, foram 

incluídos neste trabalho 

apenas com fins 

ilustrativos; 

Duas professoras 

indígenas Kaimbé 

colaboradoras; 

As duas professoras Kaimbé 

colaboradoras nesta pesquisa são 

residentes neste Território e atualmente 

cursam a Licenciatura Intercultural em 

Educação Escolar Indígena 

(LICEEI/UNEB). Ambas participam no 

Observatório Yby Yara e no Grupo 

CISAIS. Elas acompanharam a 

pesquisadora durante as sessões de 

observação naturalística em Massacará, 

e em outros momentos de sua 

As informações relatadas 

por estas professoras ao 

longo do trabalho de 

campo não constituem 

objeto de análise nesta 

pesquisa, sendo citados 

exclusivamente como 

dados complementares; 

               

                                Continua 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante 

Indireto 

permanecia em campo. Nestas 

ocasiões, confirmavam as idades e 

etnias das crianças, esclareciam 

dúvidas e informavam sobre diversos 

aspectos que consideravam pertinente. 

Contribuíram também ao mediar o 

diálogo com a comunidade em diversas 

situações, ajustar o cronograma em 

campo e apoiar sua realização; 

                           Continuação 

Lideranças, mães, 

pais e demais 

integrantes da 

Comunidade e da 

Escola Kaimbé; 

Em consonância com a postura de 

respeito assumida como compromisso 

ético nesta investigação, optou-se por 

considerar como participantes indiretos 

nesta pesquisa as lideranças e demais 

integrantes deste Povo que se fizeram 

presentes nas diversas etapas de 

interlocução do projeto em campo, em 

especial, nas fases de autorização, nas 

apresentações, leituras e validação do 

texto final da dissertação; 

As pontuações levantadas 

nesta interlocução com as 

lideranças e comunidade 

Kaimbé foram registradas 

e levadas em consideração 

na escrita dissertativa, 

porém não constituíram 

objeto de análise neste 

trabalho; 

Integrantes do 

Povo Kaimbé 

envolvidos nas 

atividades dos 

Projetos 

Observatório Yby 

Yara e Grupo 

CISAIS; 

As crianças, jovens e adultos, 

estudantes, professores, lideranças e 

mestres Kaimbé, de todas as idades e 

ambos os sexos, envolvidos nas 

atividades realizadas através dos 

Projetos mais amplos em que a autora 

participou como pesquisadora 

associada, o Observatório da Educação 

Escolar Indígena Yby Yara – Núcleo do 

Território Etnoeducacional Nordeste I 

(César/PÓSAFRO/CAPES/INEP/SEC

ADI) e o Grupo Culturas e 

Interculturalidades – CISAIS 

(Côrtes/IHAC/UFBA). Em especial, 

nas oficinas de desenho, nas 

entrevistas, percursos guiados pelas 

crianças, entre outros; 

A realização desta pesquisa 

de forma colaborativa e 

articulada em rede 

possibilitou o acesso a 

inúmeras atividades em 

campo e um conjunto de 

informações produzidas no 

âmbito destes Projetos 

mais amplos. No entanto, 

nesta pesquisa, optou-se 

por incluir estes dados 

apenas de forma 

complementar, ilustrativa, 

não constituindo material 

de análise; 

Pesquisadoras 

colaboradoras 

especialistas na 

temática 

brincadeira e 

desenvolvimento 

humano; 

Duas pesquisadoras que atuam no 

mesmo tema desta pesquisa 

contribuíram na etapa inicial de análise 

dos dados confirmando ou refutando a 

classificação dos registros cursivos, 

feita previamente pela autora. Isto se 

deu tanto em relação a definição dos 

episódios de brincadeira, como dos 

tipos, temas e conteúdos, consoante às 

categorias adotadas e à literatura 

disponível; 

As pontuações levantadas 

por estas pesquisadoras 

colaboradoras foram de 

grande importância para 

uma classificação 

pertinente dos dados, 

sendo levadas em 

consideração na escrita 

dissertativa, mas não 

constituindo objeto de 

análise; 

 

                        

                         Conclusão 

 

 

 



Quadro 03. Detalhamento das Etapas do Trabalho de Campo no TI Kaimbé 

Ida a 

Campo / 

Detalhes 

Período Momento do 

Território 

Procedimentos em campo 

 

1 

25 a 26 de 

Fevereiro de 

2010 (quinta e 

sexta) 

Período de 

férias 

escolares 

Apresentação do Projeto de Mestrado para as lideranças, 

professores e comunidade Kaimbé, bem como para o 

Chefe de Posto Local da FUNAI; Proposição da sua 

realização neste TI e aceitação pela comunidade e 

lideranças. Planejamento e definição de feedback; 

Esclarecimentos gerais; Atividades do Grupo CISAIS; 

 

2 

15 a 17 de 

Outubro de 

2010 (sexta, 

sábado e 

domingo) 

Feira de 

Cultura 

Kaimbé 

Visualização de brincadeiras e brinquedos; Nova 

apresentação do Projeto e confecção do termo de 

autorização de sua realização (ver Anexo III); 

Planejamento e definição de feedback; Esclarecimentos 

gerais; Atividades do Grupo CISAIS; 

 

3 

28 e 29 de 

Maio de 2011 

(sábado e 

domingo) 

Período letivo 

(escolar) 

Início das sessões de observação naturalística em 

Massacará; Esclarecimentos gerais sobre a pesquisa; 

Atividades do Grupo CISAIS; Início da articulação com o 

Observatório Yby Yara; 

 

4 

22, 23 e 24 de 

Outubro de 

2011 (sábado, 

domingo e 

segunda-feira) 

Feira Cultura 

Kaimbé, e dia 

após a Feira 

Continuidade das sessões de observação naturalística; 

Esclarecimentos gerais sobre a pesquisa; Atividades do 

Grupo CISAIS e do Observatório Yby Yara; 

 

5 

26 e 27 de 

Novembro de 

2011 (sábado 

e domingo) 

Período de 

férias 

escolares 

Continuidade das sessões de observação naturalística; 

Esclarecimentos gerais sobre a pesquisa; Atividades do 

Grupo CISAIS e do Observatório Yby Yara; 

 

6 

02 e 03 de 

Junho de 2012 

(sábado e 

domingo) 

Festa da 

Santíssima 

Trindade do 

Massacará 

Continuidade das sessões de observação naturalística; 

Primeira leitura do texto da dissertação junto às 

professoras colaboradoras Kaimbé, lideranças e 

comunidade; Atividades do Grupo CISAIS e do 

Observatório Yby Yara; 

 

7 

10 e 13 de 

Novembro de 

2012 (sábado, 

domingo, 

segunda e 

terça) 

Feira Cultura 

Kaimbé e dias 

após a Feira 

Apresentação pública da Dissertação durante a Feira 

Cultural Kaimbé; Apresentação da pesquisa junto às 

crianças Kaimbé participantes, seguida da produção de um 

termo de autorização (Anexo III); Leitura e validação do 

texto final da dissertação junto às professoras 

colaboradoras, lideranças e comunidade Kaimbé; 

Disponibilização de cópias impressas e digitais do acervo 

fotográfico e audiovisual produzido; Planejamento das 

atividades de feedback: oficina de brinquedos com 

materiais recicláveis para as crianças e oficina sobre as 

brincadeiras de antigamente com os mestres locais. 

Atividades do Grupo CISAIS e do Observatório Yby Yara; 

8 Após 

finalização 

desta pesquisa 

- Desde que esta Dissertação foi concluída a interlocução 

com o Povo Kaimbé e suas Crianças continuaram, em 

especial através das ações de feedback, da disponibilização 

de cópias impressas/digitais do material da Pesquisa e 

atividades do Observatório Yby Yara e Grupo CISAIS. 



 

Quadro 04. Sistematização dos Dados Coletados em Campo 

Dados Procedimento de Coleta e Análise 

Episódios de 

Brincadeira 

Identificados a partir dos registros cursivos e imagéticos (escritos e 

fotográficos), oriundos exclusivamente das sessões de observação naturalística 

focada no grupo de brincantes, realizadas em áreas abertas de Massacará (ruas, 

esquina, quadra, quintal, Pedra do Consolo). Definidos com base na literatura 

específica e com a colaboração de duas pesquisadoras especializadas no tema. 

As informações sobre os brincantes e demais dados do contexto da brincadeira 

foram confirmadas pelas duas professoras Kaimbé colaboradoras neste estudo. 

Constituem os dados empíricos desta pesquisa. 

Informações 

Complementares 
Incluídos na condição de dados complementares, não sendo, portanto, objeto 

de análise. Trata-se das anotações, fotografias, desenhos e vídeos curtos (até 

15 minutos) obtidos através das atividades realizadas em campo pela autora, 

na condição de pesquisadora associada ao Observatório da EEI Yby Yara e pelo 

Grupo Culturas e Interculturalidades – CISAIS, bem como os dados oriundos 

da interlocução com os demais colaboradores desta pesquisa (professoras/es, 

lideranças e comunidade Kaimbé), além da visualização de brinquedos e 

brincadeiras nos demais momentos em que a pesquisadora esteve em campo. 

 



ANEXO V - Descrição e Registro Fotográfico dos Pontos de Observação 

da Pesquisa em Massacará 
 
 

- Rua da Escola, mesmo lado e lado oposto 

Logo que se chega em Massacará, vindo pela BA 222 (estrada que dá acesso à Euclides da 

Cunha), encontra-se a Escola Dom Jackson Berenger Prado. Esta é uma rua principal da Vila 

de Massacará, é de terra no primeiro quarteirão. Existem arvores de Castanhola (Munguba - 

Pachira aquática) nos dois lados na rua, que é larga, com calçadas uniformes nas frentes das 

casas. No mesmo lado da Escola situa-se a antiga casa da FUNAI, a casa da professora Kaimbé 

em cujo quintal também foram realizadas observações de brincadeiras. 

 

- Esquina oposta à casa de hospedagem 

Esta rua de terra fofa, larga, com casas em ambos os lados, esquina na casa de hospedagem. 

Com arvores e algumas calçadas nas frentes das casas onde pessoas costumam ficar 

conversando, e um local onde são amarrados cavalos. Esta esquina se localiza antes do espaço 

da Feira Cultural Kaimbé, no trecho de Massacará que é caminho para a localidade de Icó 

Várzea, estrada que segue até o Muriti (área que é reivindicada Kaimbé) e de lá os municípios 

de Banzaê e Ribeira do Pombal. 

- Frente da casa de hospedagem 

Parte final da rua de paralelepípedo, onde começa a parte de terra. A rua é larga, tem um canteiro 

no meio e outra rua com casas, assemelhando-se a uma avenida, porem de pequeno porte. Em 

frente à casa de hospedagem há uma arvore não muito alta (Ficus benjamina), e um banco de 

madeira onde adultos e crianças costumam ficar conversando, brincando, e outras arvores no 

 
Ilustração 102: Fotografias do ponto de observação perto da escola em Massacará 



canteiro central ao longo de toda sua extensão, que vai até a quadra de Massacará. É uma rua 

central com vendinhas e a casa de hospedagem, que funciona como um ponto de apoio para 

muitas pessoas de fora do território quando estão em Massacará por algum motivo, a exemplo 

dos funcionários da FUNASA, SESAI, de algum projeto, etc. É uma vendinha (leite, 

refrigerante, salgadinho, cerâmica de Muriti) e fica bastante movimentada em diversas ocasiões, 

em especial nas épocas das festas, quando visitada pela zabumba Kaimbé, já que seu morador 

é um grande incentivador local. Nesta rua próximo ao local da observação, costuma ficar 

estacionado o ônibus escolar, e eventualmente algum outro carro. Por ser uma rua principal do 

Território, a passagem de veículos e, principalmente, de pessoas, é comum durante o dia. 

Também é comum pessoas sentadas nas portas, em geral acompanhadas ou em grupo, e crianças, 

transitando, sentadas, conversando, e brincando. 

 

 

 

- Quadra de Massacará e Rua em frente 

A Quadra fica na rua principal de Massacará, que liga a chegada da vila (vindo pela BA 222, 

que segue para Euclides da Cunha) à subida que dá para a rua velha e para a Igreja da Santíssima 

Trindade. A quadra fica em frente ao outro trecho principal da vila, únicos trechos com 

calçamento na rua, de paralelepípedos. A Quadra fica entre duas casas, e no fundo há um muro 

que dá para uma área com alguns plantios e mato. O piso é de concreto, antigo, cheio de buracos 

e pedras. Não há qualquer equipamento para jogos (como traves de futebol, cestas para basquete 

ou redes de vôlei), apenas algumas poucas (descascadas) marcações de tinta no chão. Durante 

a Festa da Santíssima Trindade foi verificada intensa concentração neste ponto, atraídos pelos 

equipamentos recreativos aí instalados temporariamente - duas camas elásticas (pula pula) e um 

escorregador inflável. 

. 

 
Ilustração 103: Fotografia da esquina oposta a casa de hospedagem 

 
Ilustração 104: Fotografia da frente da casa de hospedagem 



- Rua Velha e Pedra do Consolo 

Esta Rua fica na parte alta de Massacará, com casas em ambos os lados, calçadas irregulares e 

algumas árvores. É chamada de rua velha por ser a mais antiga do Território (primeiras 

ocupações do aldeamento jesuíticos), liga a Igreja da Santíssima Trindade do Massacará (que 

data do século XVII) à Capela de São Vicente e a ‘Pedra do Consolo’. Esta rua era de terra até 

o início de 2012 quando começaram a ser realizadas obras de pavimentação neste trecho (e na 

subida para esta rua), tornando o chão acimentando com paralelepípedos em toda sua extensão, 

deixando canteiros centrais. No final dessa rua, do lado oposto à Igreja encontra-se a Pedra do 

Consolo, local mítico (e lúdico) do território Kaimbé. 

 

- Quintais das casas de duas professoras Kaimbé 

Ambas são professoras Kaimbé da escola local. A casa do ‘Quintal 1’ se situa vizinha a Escola 

Dom Jackson Berenger Prado, ao lado de uma antiga casa da FUNAI, no trecho de entrada na 

vila de Massacará vindo de Euclides da Cunha (BA 222). A casa do ‘Quintal 2’ se localiza na 

Rua velha, na parte alta de Massacará, entre a Igreja da Santíssima Trindade e a Capela de São 

Vicente que fica em frente à Pedra do Consolo. O ‘Quintal 1’ ocupa o lado e a parte de trás da 

casa, possui muitas plantas e arvores, especialmente frutíferas (acerola, laranja, pinha, mamão, 

coqueiro...), e o chão é de terra. O ‘Quintal 2’ ocupa a parte de trás da casa, há uma parte com 

piso de concreto que dá para um banheiro e uma lavanderia. O terreno é desnivelado (descida), 

com chão de barro e arvores frutíferas (manga, abacateiro, etc), com acesso para a casa vizinha. 

Dali para baixo há uma área desocupada (mato). 

  

Ilustração 105: Fotografia do ponto de observação da Rua Velha após pavimentação e fotografia da Pedra do Consolo 



 

 

- Vista de Massacará 

 
Ilustração 106: Fotografia do ponto de observação quintal 1 

 
Ilustração 107: Fotografia do ponto de observação quintal 2 

 
Ilustração 108: Fotografias da vista de Massacará, da frente e lateral da Igreja da Santíssima Trindade 



ANEXO VI - Capa e Contracapa desta versão disponibilizada aos Kaimbé 



 

 

ESTA DISSERTAÇÃO É DEDICADA ÀS MENINAS E MENINOS KAIMBÉ, 

ÀS PROFESSORAS E PROFESSORES, LIDERANÇAS, MESTRAS E 

MESTRES, MÃES, PAIS, AVÓS, AVÔS, AOS JOVENS, À TODO O POVO 

INDÍGENA KAIMBÉ QUE CONCORDOU E CONTRIBUIU COM O 

DESENVOLVIMENTO DESTA PESQUISA. 

SUA ESCRITA SOMENTE SE TORNOU POSSÍVEL A PARTIR DA 

INTERLOCUÇÃO COLABORATIVA COM A COMUNIDADE KAIMBÉ, COM 

O OBSERVATÓRIO DA EEI YBY YARA (CÉSAR/PÓSAFRO), OS GRUPOS 

CISAIS – CULTURAS & INTERCULTURALIDADES (CÔRTES/IHAC), E 

BRINCADEIRAS & CONTEXTOS CULTURAIS (BICHARA/POSPSI). 

EXPERIÊNCIA TECIDA NO IR E VIR ENTRE A ÁREA INDÍGENA 

MASSACARÁ (DECRETO N° 395/91) E O PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA – UFBA (POSPSI/UFBA). 

NESTE MOMENTO, SÃO APRESENTADOS OS RESULTADOS DESSE 

ESTUDO DE MESTRADO SOBRE O BRINCAR INFANTIL NA ALDEIA 

KAIMBÉ MASSACARÁ (ENTRE 2010 E 2012). DESCRIÇÕES QUE 

INFORMAM SOBRE OS JOGOS, AS BRINCADEIRAS, BRINQUEDOS E 

LUGARES DE BRINCAR, SOBRE O USO DOS ESPAÇOS COLETIVOS, A 

PRESENÇA E PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS NAS TRADIÇÕES E 

INICIATIVAS LOCAIS NESTE TERRITÓRIO INDÍGENA. 

SÃO REGISTROS NARRATIVOS E TEXTUAIS DESSE PRECIOSO 

PATRIMONIO CULTURAL DE SUAS CRIANÇAS INDÍGENAS, 

FRAGMENTOS DE SUAS EXPRESSÕES LÚDICAS, LIVRES, CRIATIVAS, 

TRANSFORMADORAS. EXPRESSÕES INFANTIS QUE PRECISAM SER 

RECONHECIDAS, PROTEGIDAS E VALORIZADAS. 

CONSOANTE COM ESTE PROPÓSITO DISPONIBILIZA-SE EM CD O 

CONJUNTO COMPLETO DE DADOS PRODUZIDOS NESTA PESQUISA: A 

DISSERTAÇÃO; UM ARTIGO; OS REGISTROS CURSIVOS DAS OBSERVAÇÕES 

NATURALÍSTICAS; E OS REGISTROS EM VÍDEO, FOTOGRAFIA E DESENHO.  

O OBJETIVO MAIOR DESTE TRABALHO ME ACOMPANHA E 

ENCORAJA A SEGUIR COM VOCÊS NESSA LUTA, COM O INTUITO DE SOMAR 

FORÇAS NA PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE E BEM COMUM. 


