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INTRODUÇÃO  

 

A brincadeira nos últimos anos tem sido um tema muito discutido por especialistas 

que tratam deste assunto. A brincadeira vem progressivamente assumindo um papel 

importante na sociedade moderna em relação à importância da aprendizagem e do 

desenvolvimento da criança. Através da brincadeira a criança cria, reinventa, compreende seu 

mundo real e descobre seu mundo imaginário.  

Para Borba (2007 apud Rodrigues, 2009), a experiência do brincar cruza diferentes 

tempos e lugares, passados, presentes e futuros, sendo marcada ao mesmo tempo pela 

continuidade e pela mudança. Mas essa experiência não é simplesmente reproduzida e sim 

recriada a partir do que a criança traz de novo, com seu poder de imaginar, criar, reinventar e 

produzir cultura. 

Podemos interpretar a brincadeira, como sendo a forma mais antiga para expressar a 

etapa da infância, sendo considerada um exercício importante para o ciclo de vida da criança. 

A brincadeira não pode ser vista como algo isolado, mas como parte de fatores históricos, 

culturais e sociais. Para cada época representa uma atividade que condiz com determinado 

período histórico. O brinquedo também pode variar de acordo com o grupo social, regional e 

cultural. As brincadeiras também são fatores variáveis, podendo se apresentar em três 

dimensões: universal, singular e sazonal. Conforme Carvalho (2007) a característica da 

sazonalidade marca a dinâmica universal e a diversidade do repertório de práticas.  

A brincadeira é um ato voluntário, espontâneo, prazeroso, divertido e algo estimulante 

para a aprendizagem da criança, tornando-a mais criativa, expressiva e independente. A 

criança pode utilizar os momentos das brincadeiras para explorar seu mundo e também pode 

usar a brincadeira para desenvolver outras habilidades na área física, social, emocional e 

intelectual. 

O ato de brincar proporciona à criança a interação com o outro, autoconfiança, 

criatividade, autonomia, conhecimento de si mesma e das relações estabelecidas no seu meio 

social. Brincando a criança cria e reproduz situações vividas nas suas relações sociais. Como 

atesta França (2010), a brincadeira é uma linguagem infantil e quando brinca, a criança tem o 

domínio da linguagem simbólica, ou seja, da imaginação. No ato de brincar, as crianças fazem 

sinais e gestos e ao brincar elas recriam os objetos e repensam os acontecimentos que os 

rodeiam. 
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Ao brincar a criança vai desenvolvendo sua criatividade, sua imaginação, assim como 

aprende a conviver com as outras crianças, desenvolvendo um espírito voluntário, de 

companheirismo, de respeito ao limite do outro e ainda aprende a conviver em grupo e estas 

experiências podem ser seguidas durante toda a vida adulta.  

 Brincando a criança pode dar vários significados para as brincadeiras, podendo assim, 

imitar a vida adulta, criar coisas novas e usar sua imaginação para viver no mundo da fantasia. 

A cada contexto social, ela reproduz e imita os acontecimentos do seu cotidiano. A 

brincadeira pode ser um condutor de estímulo para a vida da criança, tornando-a mais 

confiante de si mesma e mais independente. 

Por meio das brincadeiras, as crianças podem interagir mais com o seu grupo social, 

imitando assim: aspectos de sua cultura, desenvolvendo sua criatividade, adquirindo 

conhecimento e aprendizado.  

França (2010) afirma que a criança tem um jeito muito particular e especial de mostrar 

como pensa e sente do mundo que está a sua volta e é por meio das brincadeiras que revelam 

suas condições de vida, anseios e desejos. 

 É através do brincar que a criança vai desenvolvendo sua criatividade respeitando as 

regras e também crescem aprendendo alguns valores próprios da sua cultura que lhe são 

incorporados por intermédio das brincadeiras. No seu mundo imaginário e nas brincadeiras de 

“faz de conta” a criança imita a sua realidade cultural. Assim, brincadeira de “fazer de conta” 

destaca-se, portanto, como eixo central na relação da produção e apropriação da cultura pela 

criança, experiência por meio da qual ela experimenta a imaginação, a interpretação e a 

construção de significados sobre diferentes situações, sobre o universo que a rodeia e sobre si 

mesma (Carvalho, 2007 apud Álvares, 2004). 

A brincadeira leva a criança a momentos de aprendizagem, influenciando-a em 

diversos fatores de sua vida. A criança vai se desenvolvendo com mais eficiência conforme 

seu convívio familiar, cultural e econômico. 

 A brincadeira é uma atividade importante na vida da criança, para que ela possa: 

melhorar, sua expressividade, sua autonomia, desenvolver seu raciocínio, seu relacionamento 

com seu o meio social, seu desenvolvimento físico, intelectual e emocional.  

Em sua pesquisa, França (2010), explica que explorando o ambiente, brincando, 

expressando suas emoções, sentimentos, pensamentos e desejos, a criança, irá utilizar as 

diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita), compreendendo e sendo 

compreendida no processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua 
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capacidade expressiva. O autor descreve cinco linguagens: parte corporal se faz por meio do 

contato físico com outras pessoas e pela observação que faz das pessoas com que convive. 

Desta forma ela aprende sobre o mundo e sobre si mesma. Parte oral é através da fala. Parte 

escrita é através de seus desenhos e quando alfabetizada pela própria escrita. Parte musical se 

dá através dos sons por ela produzidos ou reproduzidos.  Parte plástica é através da sua arte, 

pinturas, gravuras, recortes, etc. 

Ao observar a importância das brincadeiras de crianças nas diversas culturas, podemos 

perceber que cada povo tem um jeito particular de viver. Em vista a disso, podemos observar 

o modo de brincar das crianças indígenas e também não-indígena. 

Ao longo do desenvolvimento histórico, as brincadeiras e as histórias eram passadas 

pelos mais velhos através da oralidade, de geração a geração. Nisso transmitiam valores 

culturais e tradições culturais para os mais novos. Entretanto, parece que essa tradição vem 

sendo modificada e isso tem causado preocupação para algumas lideranças indígenas por 

vários motivos. A tecnologia que vem avançando com a chegada da luz nas sociedades 

indígenas tem causado algumas mudanças entre os mais jovens que se ocupam parte do tempo 

em desfrutar dela e com isso a nova geração, que antes tinha o costume de participar apenas 

de atividades de sua cultura, passa a interagir com outras culturas. Em relação a isso, tem 

havido a preocupação de preservar a cultura nas comunidades indígenas para que valores 

culturais não se percam ao longo da história. 

Nesse contexto, o mundo contemporâneo, marcado pela falta de espaço nas grandes 

cidades, pela pressa, pela influência da mídia, pelo consumismo e pela violência, acaba se 

refletindo na forma como as crianças brincam (Rodrigues, 2009). 

A brincadeira é importante para o desenvolvimento da criança, pois, abrange várias áreas 

da sua vida. Mas como pode-se  perceber, com  o avanço  da tecnologia, muitas brincadeiras 

antigas foram ficando para trás e dando espaço para as novas brincadeiras. E esta 

modernidade tem mostrado o modo como as crianças brincam. Os avanços tecnológicos 

inovaram e a forma como as crianças brincam também vem sendo mudado, pois elas têm 

criado novos hábitos em relação ao modo de brincar. E hoje, é impossível falar de 

brincadeiras infantis, sem levar em conta as inúmeras brincadeiras que envolvem os meios 

tecnológicos, tais, como: os jogos eletrônicos, brinquedos industrializados, a internet, 

facebook, celulares, tablets, dentre outros.  Estas inovações vêm muitas vezes, substituindo as 

brincadeiras tradicionais como: brincar de amarelinha, esconde-esconde, soltar pipa, passa 

anel, pula corda, brincadeiras de roda, dentre outras. Quanto a isto há uma questão para se 
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pensar: como as nossas crianças terão acesso às brincadeiras tradicionais se as brincadeiras 

mais modernas estão cada vez mais ocupando lugar?  Vivemos em uma cultura da era digital 

e a nova geração está cada vez mais envolvida com estas mudanças e muitos não valorizam 

mais as brincadeira antigas, em especial nos grandes centros urbanos. 

É importante ressaltar que na nossa sociedade, há uma enorme diversidade cultural, onde 

cada povo vive do seu modo e esse modo de viver de cada povo acaba sendo um fator 

determinante para influenciar a vida da criança. As crianças dos grandes centros urbanos, por 

exemplo, geralmente têm pouco tempo para brincar devido à falta de espaço e falta tempo, 

quase não se vê as crianças brincando nas ruas, exceto nos parques. Pois vivem uma vida 

agitada e muitas delas por terem que cumprir várias atividades no decorrer do dia, ficam 

limitadas para brincar. E às vezes a escola é o único lugar que elas encontram para brincar na 

hora do recreio. Outras crianças passam a maior parte do seu tempo, em frente a um 

computador ou televisão. Para outras crianças, a brincadeira ainda faz parte de sua vida, as 

crianças que moram em áreas rurais, por exemplo, ainda curtem mais as brincadeiras da sua 

localidade, tendo assim, mais contato com o meio ambiente. Na comunidade indígena as 

crianças também costumam brincar com maior frequência em espaços livres, aonde elas têm 

maior liberdade. São, portanto, as diversidades, o modo de viver de cada comunidade que 

determina como suas crianças vivem, que tipo de brinquedos e brincadeiras elas costumam 

brincar. 

Cada comunidade é marcada por traços de sua cultura onde valores acabam passando de 

uma geração a outra. E o modo de brincar destas crianças acaba refletindo o seu modo de 

vida, que é herdada pela cultura local. 

No caso das crianças indígenas há um modo particular de viver. Elas participam das 

atividades realizadas na sua comunidade e vivem no meio dos adultos, portanto suas 

brincadeiras são reproduções vividas pelos adultos. Como afirma Rodrigues (2009), por 

situar-se nesse contexto histórico e social, as crianças acabam por incorporar a experiência 

social e cultural do brincar por meio das relações que estabelecem com os outros adultos e 

crianças.  

Crianças são sujeitos sociais e históricos, marcados pelas contradições das sociedades em 

que estão inseridas. Elas produzem cultura e são produzidas na cultura em que se inserem (em 

seu espaço) e que lhes é contemporânea (de seu tempo). Por isso, não formam uma 

comunidade isolada, mas, fazem parte de um grupo e suas brincadeiras expressam esse 

pertencimento (Kramer, 2007, apud Rodrigues, 2009). 
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As crianças costumam usar as suas brincadeiras para reproduzir o que elas observam dos 

adultos. Em relação às crianças guarani, Nobre (2005) afirma que para Schaden (1974), é na 

imitação de papéis adultos que se constrói a criança Guarani e há um componente religioso 

muito forte nisso. Para os Guarani a criança é uma alma espiritual vinda só de Deus, e, 

portanto é, “intocável e inatingível pela ação da educação humana. Ela só será influenciada 

pela inspiração sobrenatural e tudo o que pode fazer a educação futura é preparar algumas 

condições da inspiração” (p.140). 

Ainda em relação às crianças, Nunes (2003) aponta que o brincar pedagógico, orientado, 

que supostamente ajuda as crianças a entender algumas regras de sociabilidade, que lhes 

imprime a necessidade de ordem, que lhes ensina algumas coisas, e que foi traçado 

cientificamente para responder às necessidades experimentais da psicologia do 

desenvolvimento, sempre foi muito mais valorizado do que o brincar livre, espontâneo e 

criativo, aparentemente sem regras, geralmente considerado sinônimo de não fazer nada de 

importante. Para ela, o brincar também é um conceito ocidental. Segundo a autora, entre os 

povos indígenas no Brasil, para além do uso da palavra ‘brincar’ para, em português, 

descreverem atividades que nós consideramos lúdicas, tem lugar, comumente, a sua 

apropriação com referência à atividade ritual. Mesmo assim, no que concerne especificamente 

às brincadeiras das crianças, o uso que eles fazem do conceito de brincar não é exatamente o 

mesmo que o nosso. Ela observa, a título de exemplo, como entre os Xavante, as fronteiras 

existentes entre brincar e trabalhar são diferentes daquelas por nós definidas.  

Na cultura dos não-indios, a vida é marcada por um conjunto de normas e regras que as 

pessoas estão sujeitas a submetê-las e as crianças desde de cedo aprendem a conviver com 

esta realidade. As brincadeiras de um modo geral são marcadas pelas regras. Isto já é uma 

construção social na nossa sociedade. Na cultura guarani, as crianças têm mais liberdade e as 

brincadeiras, são momentos de divertimento, compartilhamento, aprendizado e na brincadeira 

de crianças não-indígenas há muitas as regras, competições e elas acostumam a lidar com 

estas questões e levam para a vida adulta.  

Para Nobre (2005) o jogo é um dos elementos mais importante na educação indígena e 

para Meliá (1979, p. 19 apud Nobre, 2005) “o índio, já desde pequeno, brinca de trabalhar. 

Seu instrumento é, conforme o sexo, o instrumento do trabalho do pai ou da mãe. O índio que 

brincou de trabalhar vai trabalhar brincando”. (p.141) E ainda: “De 3 a 5 anos, a criançada 
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constitui uma verdadeira minissociedade, onde a vida adulta é imitada em todas as atividades 

diárias, até as religiosas”. (p142.) 

A criança guarani brinca com brinquedo do não-índio, mas do seu modo. Nobre (2005), 

observou em pesquisa uma menina com seus 4 anos, quando carrega sua boneca (brinquedo 

não indígena), o faz à  moda guarani: com um pano atravessado ao ombro e a boneca 

encaixada na cintura, como sua mãe fez com ela e ela fará com sua filha. Na apropriação do 

objeto do “outro” não-índio, uma re-significação ao universo simbólico indígena tipicamente 

infantil. 

É importante destacar que cada povo que habita a região do Brasil possuem 

características próprias e que o seu modo de viver diferencia-se um do outro. Por isso, que 

cada criança também possui um jeito particular de brincar mesmo que usufrua da mesma 

brincadeira, dão significados diferentes. Cada comunidade segue um padrão de vida, pois 

vivem realidades diferentes. As brincadeiras então, das crianças indígenas e não-indígenas  

são típicas de sua realidade cultural. 

O primeiro contato que tive com a comunidade indígena guarani do Bracuí foi quando 

estava no primeiro NEAP
1
 do curso de Pedagogia do IEAR- Instituto Educacional de Angra 

dos Reis, na disciplina de História da Educação, onde fomos visitar a aldeia Sapukai. 

Chegando lá, fomos recebidos por um representante indígena. Durante nossa visita, foi 

apresentado por um grupo de meninas, uma dança da cultura guarani, o xondaro 
2
.Também 

um grupo de meninos fizeram uma apresentação de brincadeiras de sua cultura.  Presenciei 

ainda um discurso do líder religioso da aldeia, o seu João da Silva Verá Mirim. Também 

foram expostos os artesanatos confeccionados pelas mulheres da aldeia; fiquei encantada com 

a sua produção.   Naquele dia sai da aldeia com outra visão em relação aos povos indígenas, 

pois o único conhecimento que tinha sobre os indígenas tinha sido através de livros didáticos 

que infelizmente passam uma imagem equivocada do povo indígena.  

 No entanto, não tinha nenhuma intenção de ter uma aproximação mais profunda sobre 

a sua cultura apesar de ter gostado de conhecer um pouco da cultura Guarani Mbya da 

comunidade do Bracuí. 

                                                           
1
 Núcleo de Estudo e Atividades Pedagógicas, componente curricular do antigo Curso de Pedagogia da UFF de 

Angra dos Reis. 
2
 Guardião, guerreiro, defesa. Dança tradicional Guarani de caráter esportivo, religioso e lúdico. N.A 
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O que me fez direcionar esta monografia a respeito das brincadeiras indígenas foi o 

fato de participar do grupo de pesquisa: “Espaços Educativos e Diversidades Culturais” e do 

Programa de Extensão: “Magistério Indígena Guarani Mbya do Estado Rio de Janeiro”, no 

qual participo desde que fiz uma entrevista e selecionada para fazer parte do grupo como 

Bolsista de Extensão PROEXT. Comecei então, a participar dos encontros, estudando sobre a 

cultura indígena, por meio de leituras relacionadas à infância indígena e escolarização 

indígena em diferentes contextos sociais, discutida por especialistas, em todo o Brasil. A 

partir desses encontros então, surgiu a ideia de abordar a temática, do brincar das crianças 

indígenas e da importância de conhecer os tipos de brincadeiras tradicionais dessas crianças. 

Foi então, que despertou minha curiosidade em aprofundar mais sobre esse tema e conhecer 

sobre a cultura das crianças indígenas. 

 Venho por intermédio desse trabalho analisar e pesquisar brincadeiras que fazem 

parte da realidade das crianças indígenas guarani mbya da aldeia Sapukai do Bracuí, em 

Angra dos Reis. Despertou-me a curiosidade de entender melhor o universo dessas crianças, 

em especial, a relação delas com seu modo de brincar.  Em vista a isso, também observar que 

tipos de brincadeiras tradicionais são usadas pelas crianças indígenas na aldeia guarani Mbya. 

Nessa comunidade procuro entender qual valor simbólico que as crianças atribuem às 

brincadeiras e suas formas de aprendizagem. 

 O que me levou a escolha do tema foi o fato de perceber que as brincadeiras infantis 

estão presentes em todo contexto cultural, porém em cada grupo social há significados 

simbólicos distintos. As brincadeiras tradicionais ao longo do tempo vem se transformando, 

sobre influência dos meios de comunicação, como jogos eletrônicos , televisão, entre outros. 

Aas brincadeiras suscitam na vida da criança, uma interação social com outras crianças. A 

brincadeira leva a criança a viver em um mundo de fantasia, mas ao mesmo tempo pode levá-

la a criar e imaginar coisas do seu mundo real. Mesmo que a brincadeira seja uma atividade 

que faça parte da vida da criança ela apresenta um significado. Às vezes as crianças se 

apropriam das brincadeiras como um “jogo do faz de conta” para imitar a realidade do adulto, 

mas em outros momentos as brincadeiras servem apenas para a criança se divertir. Diante 

dessas questões, despertou-me o interesse de buscar entender esse universo das crianças com 

relação às brincadeiras. Em vista a isto, busco respostas para algumas indagações, a saber: 

Entender qual significado dessas brincadeiras para a cultura da infância guarani? Quais 

conhecimentos estão implícitos nas brincadeiras? Qual o papel das brincadeiras infantis? Qual 
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a importância das brincadeiras indígenas para sua comunidade? Diante disso, busco entender 

á importância do brincar, na perspectiva indígena.  

Esse trabalho procura compreender as diferentes vivências de grupos culturais infantis 

em relação ao modo de ser criança em cada cultura. Como aponta Reis (2009) a literatura 

sócio-antropológica tem se dedicado aos estudos da infância em sociedades e culturas 

particulares, partindo da compreensão de que a infância é um construto cultural e que os seus 

sinais diacríticos vão variar de lugar para lugar. Desse modo, o ser criança se transforma 

dependendo da cultura e dos aspectos definidores desta fase do ciclo de vida, que só são 

válidos onde estão em vigor, sendo constantemente construídos, desconstruídos e legitimados 

pela sociedade. Buscar entender que papel a criança indígena assume no seu meio cultural já 

que ela é um ser singular e qual a relação dela com o brincar, e quais implicações dessas 

brincadeiras vivenciadas contribui para sua aprendizagem e se há alguma relação com o 

mundo adulto. Já que, as crianças segundo Nobre (2005), participam desde cedo das rezas, 

dos cânticos, das danças e das festas no centro da aldeia e na Opy
3
. Assim, tendo a interpretar 

a imitação das crianças como um elemento constituinte próprio da cultura infantil guarani. 

Ainda para Nobre (2005) a cultura Guarani sugere para as crianças, uma vida própria e uma 

origem divina, pois ela é depositária de sua alma.  

O objetivo geral desse trabalho é identificar as brincadeiras indígenas tradicionais que 

são recorrentes entre as crianças da Aldeia Sapukai e compreender o papel delas como 

elemento de cultura guarani.  

 Os objetivos específicos são: a) Apresentar algumas brincadeiras de crianças indígenas 

discutidas pela literatura acadêmica; b) Identificar as brincadeiras indígenas tradicionais das 

crianças da Aldeia Sapukai no Bracuí e c) Identificar que tipo de relação há entre brincadeiras 

indígenas tradicionais e a escola. 

As questões de estudo que guiaram a pesquisa foram: a) Quais as brincadeiras das 

crianças indígenas presentes na literatura sobre infância? 

b) Quais as brincadeiras indígenas tradicionais das crianças da aldeia Sapukai no 

Bracuí? 

c) Qual a relação entre brincadeiras indígenas tradicionais e a escola?  

A metodologia adotada para a realização desta pesquisa foi a bibliográfica, com 

fundamentação em leitura de teses, dissertações, a reflexão na leitura de livros, artigos, 

                                                           
3
 Casa de reza 
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revistas e sites, referentes a autores contemporâneos e clássicos importantes que abordam este 

tema. 

O referencial teórico da pesquisa foi constituído por estudos voltados para o campo da 

história da infância, antropologia e sociologia da criança, através estudos modernos que 

tratam a questão da criança como um ser social e a questão da infância como uma construção 

sócio-histórica. 

 Para tratar da questão relacionada às brincadeiras indígenas, foi feito, pelo nosso 

Grupo de Pesquisa – “Espaços Educativos e Diversidade Cultural”, do qual integro, um 

levantamento de dissertações, teses e artigos produzidos no Brasil sobre infâncias indígenas e 

escolarização indígena entre os anos de 1999 a 2009, a ser publicado, pela Editora Curt 

Nimuendaju no livro: “Todo Índio na Escola! Infância Indígena e Escolarização no Brasil 

(1999-2009)”, com recursos do PROEXT.  

No levantamento bibliográfico realizado para cobrir a década de 1999 a 2009 das 

produções sobre Infância Indígena e Escolarização no Brasil  encontramos até este momento 

da pesquisa, 97 textos entre teses, dissertações e artigos. Destes, 12 textos são teses, 38 são 

dissertações e 47 são artigos. 

 

As buscas foram feitas no endereço da BNTD (Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações), ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), 

Scielo ( Scientific  Electronic Library Online)   e também foram pesquisados livros que 

abordassem o tema proposto. As palavras chaves utilizadas foram “crianças indígenas” e 

“escolarização indígena”. 

Nesta monografia, tomarei três destas pesquisas sobre duas etnias, como referência 

para discutir o meu tema: os Maxacali e os Parakanã. 

Alguns teóricos foram tomados com referenciais iniciais, a saber: Cohn (2005), Nobre 

(2007), Carvalho & Nunes (2007), Carvalho (2007) e Barroso (2009). 

Cohn (2005) afirma que: 

(...) a criança não é apenas alocada em um sistema de relações que é anterior a ela e 

reproduzido eternamente, mas atua para o estabelecimento e a efetivação de algumas 

das relações sociais dentre aquelas  que o sistema lhe abra e possibilita ( p.28). 
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Nobre (2007) indica que a criança indígena guarani é criada em total liberdade e não 

recebem praticamente nenhum tipo de repressão e crescem com bastante autonomia. 

Nobre (2005) aponta que na concepção guarani a criança tem uma vida própria e 

origem divina. A criança para os Guarani é a sua própria alma. E alma, na língua guarani 

significa também palavra, ou seja, "Ayvu" ou “Nhe´ê”. Assim a criança é originalmente 

depositária de alma e palavra fundantes, no universo mítico guarani. Não é, portanto, um ser 

que virá a ser, pois já é. 

A brincadeira faz parte da vida da criança independente do seu contexto social; em 

relação a isso, Nobre (2007) aponta que a criança guarani, sujeito de sua cultura, expressa um 

estar no mundo característico da cosmovisão guarani e que as brincadeiras na aldeia realizam 

dentro de um inverso simbólico tipicamente guarani, mesmo quando o brinquedo é da cultura 

não-indigena. 

Carvalho & Nunes (2007) apontam que a categoria de infância sucede muitas vezes 

como uma categoria única e, por extensão, em consonância com um conjunto de atributos 

desvinculados da prática social. 

Ainda em relação a infância, Carvalho (2007) aponta que a compreensão 

contemporânea de infância como categoria social de estatuto próprio foi construída 

socialmente ao longo da história em relativa consonância com o surgimento de diferentes 

compreensões sobre jogo, brinquedo e brincadeira, em vista ao seu pensamento, busco fazer 

uma relação da diferença que se tem construído na questão da  concepção de infância indígena 

e não-indígena. 

Barroso (2009) aponta que a experiência de aprendizagem das crianças indígenas está 

no seu cotidiano. Percorrer todos os lugares da aldeia, levando e trazendo recados e objetos, 

aprendendo e ensinado umas as outras, é a maior manifestação de aprendizagem que se traduz 

na concentração que essas crianças fazem com o que observam. 

A monografia está dividida em três capítulos. No primeiro capítulo: “As Brincadeiras 

Indígenas na Literatura Acadêmica” apresento um panorama histórico do brinquedo, 

abordando também a concepção de infância. Descrevo também algumas brincadeiras das 

crianças indígenas em seu contexto cultural. Enumerando alguns tipos de brincadeiras 

observados por pesquisadores que fazem estudos sobre o brincar, das crianças em aldeias 

indígenas do Brasil. 
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Nessa pesquisa, descrevo brincadeiras de crianças indígenas de duas etnias: brincadeiras 

das crianças Parakanã, e dos Maxakali, por nós estudadas no Grupo de Pesquisa: “Espaços 

Educativos e Diversidade Cultural”. Em relação às brincadeiras Parakanã, a autora Gosso 

(2004) classifica as brincadeiras por categorias de análise, sendo elas: brincadeiras de 

exercício, brincadeiras com movimentos finos, brincadeiras de construção, brincadeira de 

contingência social, brincadeira turbulenta, brincadeira simbólica e jogos de regras. Já em 

relação às brincadeiras dos Maxakali, Alvares (2004) faz uma descrição dos tipos de 

brincadeiras das crianças que vivem na comunidade indígena em Minas Gerais.”,  

No segundo capítulo: “As Brincadeiras Indígenas Tradicionais das Crianças da 

Aldeia Sapukai no Bracuí”, conto a história dos povos Gaurani e também dos Guarani  

Mbya da Aldeia Sapukai localizada no Bracuí, em Angra dos Reis. Em seguida, descrevo 

algumas brincadeiras das crianças desta comunidade. O capítulo começa da seguinte forma: 

apresenta a história dos povos Guarani; faz um apanhado geral de como vivem os indígenas 

Guarani Mbya da comunidade da aldeia Sapukai: sistema de produção, organização social, 

formação religiosa, língua guarani Mbya e por fim descreve algumas brincadeiras infantis 

indígenas típicas de sua cultura. 

No terceiro capítulo: “As Relações Entre Brincadeiras Indígenas Tradicionais e a 

Escola, tenho como objetivo observar as brincadeiras indígenas e que importância estas 

brincadeiras têm para o espaço escolar das crianças guarani mbya da aldei a Sapukai no 

Bracuí. Apresento uma breve síntese da história da criança guarani e de sua relação com o 

espaço escolar. 
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CAPÍTULO I – AS BRINCADEIRAS INDÍGENAS NA LITERATURA ACADÊMICA  

 

Neste capítulo, apresento um panorama histórico do brinquedo, abordando também a 

concepção de infância. Descrevo algumas brincadeiras das crianças indígenas em seu 

contexto cultural, enumerando alguns tipos de brincadeiras observados por pesquisadores que 

fazem estudos sobre o brincar, das crianças nas aldeias indígenas do Brasil. 

Nessa pesquisa, descrevo brincadeiras de crianças indígenas de duas etnias: 

brincadeiras das crianças Parakanã, e dos Maxakali, por nós estudadas no Grupo de Pesquisa: 

“Espaços Educativos e Diversidade Cultural”. Em relação às dos Parakanã,  Gosso (2004) 

classifica as brincadeiras por categorias de análise, sendo elas: brincadeiras de exercício, 

brincadeiras com movimentos finos, brincadeiras de construção, brincadeira de contingência 

social, brincadeira turbulenta, brincadeira simbólica e jogos de regras. Já em relação às 

brincadeiras dos Maxakali, Alvares (2004) faz uma descrição dos tipos de brincadeiras  das 

crianças que vivem numa comunidade indígena em Minas Gerais.  

 

1.1- HISTÓRIA DO BRINQUEDO 

 

Os brinquedos que dão vida às brincadeiras de crianças são tão velhos quanto o é a 

espécie humana. Durante milhares de anos, a natureza constituiu-se como a primeira 

grande ludoteca, alimentando dos seus recursos naturais – areia, água, pedras, paus, 

penas de aves, ramos pendentes das árvores, as folhas de árvores e arbustos, os 

frutos, o vento, etc. – uma imensa parafernália lúdica, que a magia do jogo infantil 

transformou nos primeiros brincos, quantos deles ainda hoje procurados para 

alimentar as brincadeiras das crianças (SILVA, 2010). 

 

O brinquedo tem sido uma construção social, que ao decorrer dos anos tornou-se um 

instrumento importante para a vida da criança. Com as novas tecnologias foram surgindo 
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novo brinquedo da mais alta invenção para chamar a atenção dos olhos de quem aprecia 

novidades.  A industrialização investe cada vez mais em fabricação de novos brinquedos para 

atrair cada vez mais seu público infantil estimulando-os a compra desses brinquedos. A 

internet que disponibiliza os mais tipos de brincadeiras e brinquedos.  A mídia também tem o 

poder influenciar o seu telespectador, levando as pessoas se sentirem insatisfeita com o que 

tem e induzem a busca de novos produtos que estão expostos na mídia. 

O brinquedo tem sido um instrumento imprescindível nas brincadeiras do cotidiano 

das crianças levando-as à socialização com outros indivíduos.  Portanto, por intermédios das 

brincadeiras lúdicas que elas reproduzem a realidade social na qual está inserida. Através do 

brinquedo as crianças podem vivenciar os modos de brincadeiras diferentes, vai depender do 

seu contexto social. As brincadeiras que desenvolve varia de acordo do meio que ela vive. 

Através das brincadeiras as crianças podem aprender regras, aprender compartilhar com outro 

individuo, reproduzir sua realidade e tantas outras formas de aprendizagem.   

Ainda em relação ao brinquedo, Brougère (1995 apud Silva, 2010), atribui ao 

brinquedo uma função tridimensional: primeiro, enquanto objeto, o brinquedo introduz e 

adestra a criança para uma sociedade onde o contacto com os objetos é permanente e até 

inerente ao seu próprio funcionamento quotidiano. São através do brinquedo que a criança 

constrói as suas relações com o objeto – de posse, de utilização, de abandono, de perda – que, 

no fundo, constituem, igualmente, as interações que ela realizará com outros objetos 

futuramente no seu dia-a-dia. Familiarizar as crianças com o máximo de objetos é essencial 

para o processo de socialização e, concomitantemente, deve merecer o devido cuidado das 

instituições que o têm a seu cargo.  

Segundo, como símbolo, o brinquedo transmite às crianças, sobretudo às mais velhas, 

uma imagem da sociedade ou de papeis sociais realistas ou futuristas, propondo um olhar 

sobre o mundo de hoje e da forma como se prospectiva o de amanhã. Neste particular e pelo 

fato de possuir materialidade e certa volumetria, o brinquedo coloca à criança que o detém 

situações de apropriação e torna-se ele próprio, mercê destas especificidades, um convite à 

manipulação lúdica, tornando, deste modo, o brincar quase que numa consequência lógica 

dessa relação íntima que existe entre a criança e o brinquedo, que o conteúdo simbólico deste 

torna de primordial importância no processo socializador. 

Terceiro, ao propor ações no domínio sensório-motor, simbólicas ou baseadas num 

sistema de regras, o brinquedo constitui-se como estimulador de condutas mais ou menos 
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abertas e estrutura comportamentos socialmente significativos na criança. Neste campo, é a 

dimensão funcional do brinquedo a possibilitar a transmissão de esquemas sociais que vão 

contribuir para a formação do indivíduo. 

Mas nem sempre foi assim, a história do brinquedo na sociedade tomou diferentes 

proporções; primeiro foram pequenas miniaturas, decorativas como forma de encanto para 

quem apreciava tanto adulto quanto criança. No entanto, o brinquedo passa a ser visto com 

algo mais interesse tomando espaço para a admiração da criança dando lugar a mundo do 

divertimento, as brincadeiras começam então a ganhar espaço. Os objetos que ocupavam o 

lugar de decoração passam a tomar outro rumo, o mundo da brincadeira.   

Como assegura Silva (2010), a importância do brinquedo na socialização da criança, 

refere Manson (2002:378-379), começou a emergir e a fortalecer-se com a institucionalização 

do ensino infantil na Europa Ocidental a partir da criação dos jardins-escolas alemães 

inspirados por Fröbel, das escolas infantis inglesas e das salas de acolhimento francesas, na 

primeira metade do século XIX, para, volvido um longo período com muita contestação de 

permeio dos que, pais e municipalidades, achavam ser a escola para aprender e não lugar de 

brincadeiras, se afirmar definitivamente como instrumento tido como fundamental para a 

socialização das crianças no decurso da década de sessenta passada, a que se sucede, por força 

disso, a sua industrialização vertiginosa nos moldes em que hoje todos o conhecemos. Ainda 

segundo ele: 

Simples ou sofisticado, o brinquedo carrega consigo um mundo com muito 

mundos para a criança desvendar e viver à medida do seu poder criativo, fazendo 

dele e com ele aquilo que a sua imaginação lograr alcançar. Como lembra Benjamin, 

“a criança quer puxar alguma coisa e torna-se cavalo, quer brincar com areia e torna-

se padeiro, quer esconder-se e torna-se bandido ou guarda” (2005: 93), nunca se 

deixando subjugar pelo conteúdo imaginário do brinquedo, antes determinando ela, 

em cada instante e sempre, o curso que à brincadeira pretende dar a partir dele, 

desde o mais imaginativo dos atos, à não menos inesperada abstração, quando não 

ao desenvolvimento de complicadas e encantatórias configurações lúdicas de 

incomensurável valor formativo . Por agora, vivemos o boom dos brinquedos da era 

das ‘novas tecnologias’ e dos ‘novos media’ que parecem querer ocupar o lugar de 

outros brinquedos que resistiram milênios à erosão que o tempo, mais tarde ou mais 

cedo, sempre provoca nas coisas em que toca (Silva, 2010, p.159). 

 

O brinquedo começa tomar espaço quando mais avança a industrialização e 

comercialização, ele passa não mais assumir um papel apenas familiar, mas vai tomando outro 

rumo o de se expandir no mercado. O brinquedo aos poucos foi ocupando seu lugar na 

história e espaço na sociedade contemporânea, antes assumia a função de decoração nas 

estantes. Não existiam fábricas especificas para produção de brinquedo. Como afirma 
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Benjamin (2002) os brinquedos não foram invenções de fabricantes especializados, mas 

surgiram das oficinas de entalhadores em madeira, de fundidores de estanho. Antes do século 

XIX, a produção de brinquedos não era função de uma única indústria. Conforme Benjamin: 

O estilo e a beleza das peças mais antigas explicam-se pela circunstância de que o 

brinquedo representava antigamente um produto secundário das diversas indústrias 

manufatureiras, as quais, restringidas pelos estatutos corporativos, só podiam 

fabricar aquilo que competia a seu ramo (Benjamin, 2002, p. 90).  

 A partir do século XVII, começa então a dá inicio a uma fabricação especializada. O 

brinquedo passa então a ser comercializado não mais apenas de madeira, mas com outros 

materiais (metais, vidro papel e até o alabastro). 

Benjamin (2002) aponta que o brinquedo na metade do século XIX passa a perder o 

elemento discreto, minúsculo e sonhador. O brinquedo começa agora a tomar uma dimensão 

maior do que se pudesse pensar. Antes servia apenas como decoração, agora passa a ocupar 

um lugar importante na vida das crianças. Passando assim, a ocupar um lugar importante na 

criança que aos poucos foi descobrindo a importância da brincadeira. Não apenas como uma 

reprodução do adulto mais virando brincadeira de criança.  

O brinquedo hoje, tem um papel importante no mundo infantil. Suscitando na criança 

o imaginário, levando-as a resgatar valores culturais, fantasia enriquecendo seu universo. 

  Carvalho (2007), diz que segundo Piaget o brinquedo é uma atividade ligada ao 

desenvolvimento infantil. O autor pesquisou o desenvolvimento das capacidades cognitivas 

construindo a compreensão de que a criança aprende intelectualmente brincando e que 

brincando ela exercita seus processos mentais. Com a linguagem, por exemplo, a criança 

explora o que pode fazer com ela quando brinca. Para o autor, a brincadeira envolve um 

processo que exige tempo e oportunidade para ir em frente e liberdade de ação para 

experimentar coisas e ideias (p.25). 

 Segundo Bruner (1978), Smith (1982, 1988) e Sutton-Smith, (1967 apud Gosso, 2004) 

que dão grande importância à brincadeira, atribuem à função de prática e aprendizagem de 

certas habilidades, valores e comportamentos importantes na vida adulta, prática das 

convenções da sociedade em que a criança está inserida, contribuindo para desenvolvimento 

cognitivo do indivíduo. Nesta perspectiva, o estudo da brincadeira é importante, não só para 

compreender as interações infantis, mas também como uma estratégia de investigação do 

comportamento dos adultos da sociedade, pois comumente o acesso à criança é mais fácil do 

que o acesso ao comportamento dos adultos em ambiente natural.  
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1.2- A INFÂNCIA  

 

A infância é um modo de particular, e não universal, de pensar a criança (Conh, 

2005, p.21).  

A concepção de infância vem sendo construída no decorrer da história, conforme as 

mudanças ocorridas nas sociedades. Pois nem sempre existiu um estudo voltado esta questão. 

No entanto, só alguns anos mais tarde surgem especialistas interessados em pesquisar a 

questão da infância em diversos contextos culturais. 

O conceito de infância pode se entendido como algo mutável, ou seja, muda conforme 

o contexto cultural. Nem todas as crianças puderam vivenciar a sua época de infância, porque 

muitas crianças em determinada região do país não tiveram a oportunidade de vivenciar sua 

infância e não tiveram boas lembranças nem boas experiência de infância, porque desde muito 

cedo começaram a trabalhar e não tinha tempo para dedicar parte do seu tempo brincando 

como acontece hoje com parte de crianças que são livres para brincar. 

Nunes (2003) fala a respeito do conceito de infância, fazendo menção da etimologia da 

palavra infante (não- falante) e criança ( em processo de criação) para ela encerra um 

simbólico e uma concepção de infância que ao mesmo tempo que protege, exclui e diminui, 

expondo a complexidade da questão.  

Em determinados lugares, os valores de infância estão invertidos: eles assumem papeis 

de um adulto. Porque precisam dedicar parte do seu tempo ao trabalho, ajudando nas tarefas 

corriqueiras do seu cotidiano. Podemos observar essas questões por intermédio da mídia, da 

internet e tantos outros meios de comunicação que nos levam a interpretar que esse tipo de 

atitude é exploração ao trabalho infantil. Por outro lado, em alguns casos a criança que deixar 

de brincar para ajudar nas atividades não é vista como uma forma de exploração, mas, como 

um aprendizado e uma maneira de subsistência.  

Em relação a isso, Cohn (2005) aponta que: 

Em outras sociedades, a ideia de infância pode não existir, ou ser formulada de 

outros modos. O que é ser criança, ou quando acaba a infância pode ser pensado de 

maneira muito diversa em diferentes contextos socioculturais e uma antropologia da 

criança deve ser capaz de aprender essas diferenças (Cohn, 2005, p.22). 
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Falar do conceito de infância é poder nos reportar ainda a um clássico que discute esta 

questão; Ariès no livro: “A História Social da Criança e da Família”, aponta que no período 

medieval, a visão do que se tinha em relação  a criança é que ela era considerada um adulto 

em miniatura, não existia um sentimento próprio em relação à infância, ela convivia com os 

adultos participando das atividades corriqueiras, ela não tinha um tratamento diferenciado, 

embora não sofresse maus tratos. Muito cedo, a criança tinha que aprender com os mais 

velhos. Aos setes anos de idade, a criança sai de sua casa para aprender com outra família os 

ofícios domésticos. Ariès (1978) aponta que a educação das crianças era garantida pela 

aprendizagem junto aos adultos, e que, a partir de sete anos, a crianças viviam com outra 

família que não a sua (p.159). Ainda, segundo ele, “era através do serviço que o mestre 

transmitia a uma criança não a seu filho, mas ao filho de outro homem, a bagagem de 

conhecimentos, a experiência prática e o valor humano que pudesse possuir” (p.156). 

A infância é vista de maneira diferenciada, vai depender do ponto de vista de cada povo e 

de sua época. A infância pode ser vista de várias maneiras, como por exemplo, a infância 

indígena, infância de criança da zona urbana e da criança da zona rural. Daí a importância de 

se levar em conta cada uma dessas tendências e distinguir o modo de pensar o que é ser de 

criança. Entender essas diversidades, não é tarefa fácil.  Em vista a esta questão é interessante 

buscar compreender qual o papel que a criança assume na sociedade que está inserida. Para 

Nunes (2007), são muitas e variadas as infâncias que existem do mundo, e que a categoria de 

‘infância, não é portanto’  universal. 

Ao falar da infância Conh (2005), aponta a Antropologia da Criança como sendo o modo 

de analisar o significado de ser criança em outras culturas e sociedades até aquela que fala das 

que vivem em um grande centro urbano. 

A infância então, para Conh (2005), com base em Arìes (1978) é uma construção social e 

histórica do ocidente. Ela nem sempre existiu, o que hoje entende-se por infância foi sendo 

elaborado ao longo do tempo na Europa, simultaneamente com mudanças na composição 

familiar, nas noções de maternidade e paternidade, e no cotidiano e na vida das crianças, 

inclusive por sua institucionalização pela educação escolar (Conh, 2005, p.21). 

Nos seus estudos relacionados à atuação da criança, Conh (2005) fala que a criança 

atuante é aquela que tem um papel ativo na constituição das relações sociais em que se engaja, 

não sendo, portanto, passiva na incorporações dos papéis e comportamentos sociais. Para ela, 

reconhecê-los é assumir que ela não é um “adulto em miniatura”, ou alguém que treina para 



22 
 

vida adulta. A autora enfatiza que, é entender que, onde quer que esteja, ela interage 

ativamente com os adultos e as outras crianças, com o mundo, sendo parte importante na 

consolidação dos papeis que assume e de sua relação. 

A criança também pode ser produtora de cultura: a esse respeito, Conh (2005) diz que as 

crianças não são produzidas pela cultura, mas também produtoras de culturas. Para Conh, a 

criança elaboram sentido para o mundo e suas experiências compartilhando plenamente de 

uma cultura. 

Nunes (2002) apresenta outra discussão sobre infância, destacando que nas sociedades 

indígenas brasileiras a infância é marcada pela liberdade na vivência do tempo e do espaço, 

nos aspectos da vida e nas relações societárias. Diferente do que ocorre nas sociedades 

ocidentais onde a criança é isolada em espaços e tempos definidos pelos adultos. Esta 

diferença precisa ser focalizada, com o objetivo de desconstruir um modelo de criança 

padronizada, ocidental e etnocêntrica. 

Ainda em relação a infância, a seguir, tratarei da questão da brincadeiras indígenas das 

crianças  Parakanã,  referente à pesquisa de Gosso (2004). Relato suas observações feitas em 

relação das brincadeiras das crianças Parakanã da aldeia Paranowaona, sudeste do estado do 

Pará. 

1.3-BRINCADEIRAS INDÍGENAS DAS CRIANÇAS PARAKANÃ, SEGUNDO 

GOSSO (2004) 

 

Em sua pesquisa, Gosso (2004) teve como objetivo investigar o lugar da brincadeira 

nas atividades das crianças indígenas Parakanã e descrevê-las no contexto do modo de vida 

desses índios. Segundo ele, os índios Parakanã ainda mantêm muitas de suas tradições 

culturais, tais como, a língua, o preparo da farinha, a pintura corporal, as reuniões diárias 

(tekatawa) para solução de problemas da aldeia, a caça e os festejos. Ele diz que a população 

é predominantemente jovem e o espaçamento de nascimentos é de aproximadamente dois 

anos e meio. O autor observou 29 crianças indígenas Parakanã (16 F e 13 M), de quatro a 12 

anos, da aldeia Paranowaona, sudeste do estado do Pará. O método de observação utilizado 

por ele foi sujeito focal com sessões de cinco minutos. O número médio de sessões para cada 

criança foi 11. As crianças foram subdivididas nas classes etárias konomia (quatro a seis anos) 

e otyaro (sete a doze anos), conforme categoria de idade dos próprios índios. Gosso (2004) 
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aponta que os resultados indicaram que: a) as crianças passam a maior parte do seu tempo 

brincando; b) meninas trabalham mais que meninos; c) a brincadeira simbólica e a de 

construção ocorrem com maior frequência entre as crianças mais jovens e posteriormente 

começam a surgir os jogos de regras; d) crianças brincam com companheiros do mesmo sexo 

e grupo etário; e) as brincadeiras simbólicas são representações muito próximas das atividades 

dos adultos.  Para ele, de uma maneira geral, as crianças Parakanã passam a maior parte do 

seu tempo brincando em seu próprio mundo. A partir de dois ou três anos, começam a brincar 

em grupo sem supervisão de adultos. Elas não só representam a vida adulta que observam 

livre e abundantemente, mas parecem recriá-la, como se fosse uma cultura peculiar, 

específica: a cultura da brincadeira. 

Em experiência de observação das crianças brincando na aldeia, Gosso (2004), 

observou que muitas brincadeiras eram recriadas. Pode-se imaginar que muitas destas 

brincadeiras podem também ser resignificadas, onde as crianças apropriam-se das 

brincadeiras dando outros significados para seu mundo imaginário levando em conta seu meio 

cultural. 

Existem várias brincadeiras espalhadas em diferentes regiões do nosso país, e para cada 

cultura, estas brincadeiras podem representar significados diferentes, como podemos observar 

na pesquisa feita pelo autor, que as crianças utilizam de suas brincadeiras promovendo outros 

significados vai depender da realidade cultural de cada povo. Neste texto, entre as mais 

diversas brincadeiras da cultura indígena apresentada pelo autor, através de sua pesquisa, 

serão selecionados dois tipos de brincadeiras, demonstrando assim, que cada cultura tem um 

jeito particular de viver recriar, imaginar e inventar. Descreverei dois exemplos das 

brincadeiras da cultura indígena Parakanã trazidos pela autora/autor? Podendo ser observado 

o como estas crianças vivem sua infância na sua cultura. 

 Brincadeira simbólica 

 

Nesta brincadeira os meninos Parakanã foram observados empurrando um carrinho de 

mão como se estivessem dirigindo um carro. Muitas vezes, levavam outras crianças sentadas 

no carrinho, ou andavam com ele vazio. 

Havia casos em que um menino arrastava uma lata por um fio de nylon como se fosse um 

carro, ao mesmo tempo em que vocalizava “brr”. 
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As brincadeiras reforça o olhar das crianças em relação com o cotidiano dos adultos. As 

crianças tendem a reproduzir o que ela observar o adulto fazendo. Os tipos de brinquedos 

utilizados geralmente são aqueles que faz parte de sua realidade cultural. Se a criança vive em 

um ambiente que sua cultura tem um tipo de atividade cultural ela está propicia a reproduzir 

algum tipo de reprodução de brincadeiras relacionado aquilo que ela vive. Pode se observar 

nesse tipo de brincadeiras utilizadas pela criança dessa comunidade certamente são 

reproduções vivenciadas pelos adultos dessa região. O brincar surge então, para que a criança 

possa interagir com o seu meio social e possa se comunicar e representar suas experiências 

vivenciadas pelas pessoas que convive no seu contexto. 

Crianças utilizam por meio do simbolismo para representar as atividades desenvolvidas 

pela sua comunidade mediante os adultos. Essas brincadeiras podem representar valores para 

essa cultura e os tipos de atividades desenvolvidas pelo seu povo. 

Em alguns momentos, as crianças usavam uma tábua ou um tronco de árvore flutuante 

como uma espécie de barco. Deitavam-se sobre o objeto, batiam os pés e as mãos e 

vocalizavam “brrr”. Esse mesmo objeto podia ser usado por várias crianças em sistema de 

revezamento.  

Leite (2002) aponta que ao brincar, a criança está trabalhando contradições, ambiguidades 

e valores sociais (apud, Gosso, 2004). 

A brincadeira simbólica reconstitui o universo de valores, hábitos e convenções da cultura 

em que a criança está inserida (Bichara, 1999; Morais & Carvalho, 1994). Isso se reflete, em 

larga medida, na valorização de certos papéis em detrimento de outros, quando crianças 

líderes assumem papéis que representam maior status (Morais & Carvalho, 1994) e, também, 

nos diferentes papéis assumidos em função do gênero da criança (apud, Gosso, 2004). 

 As brincadeiras às vezes é momento em que nas crianças têm para diversão, mas em 

outro momento, representa alguma imitação dos adultos. Como se fosse um ensaio para a vida 

adulto. Os brinquedos ou as brincadeiras, geralmente representam para as crianças o que elas 

deveriam ser ou fazer quando crescer.  

Em todo lugar existem crianças e elas em si procuram viver uma parte de sua vida 

brincando. As crianças são sempre motivadas por algo que lhe dá prazer. As brincadeiras 

estão sempre presente na sua vida.  Hora elas brincam simplesmente por prazer, outras vezes 
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representando um papel de um adulto. Imitam o que os adultos fazem. Estão sempre em 

desenvolvimento em busca de um aprendizado. 

 Jogos de regras  

 

  As crianças Parakanã brincam de futebol e vôlei. Segundo Gosso, estes esportes 

foram aprendidos através da influência de membros externos à comunidade indígena, como os 

funcionários do PROPKN. O futebol era praticado quase todas as tardes pelos homens da 

aldeia no centro desta. Na partida, não havia juiz e os próprios jogadores determinavam a 

ocorrência de faltas.   

  Como as partidas diárias eram realizadas no centro da aldeia, as crianças de 

Paranowaona observavam os adultos jogarem e algumas delas também praticavam esse 

esporte esporadicamente. Nas partidas infantis, o número de jogadores era bastante variável e 

dificilmente havia 11 jogadores em cada time. Observou-se tanto grupos de meninas como 

grupos de meninos jogando futebol, embora as mulheres nunca tenham sido observadas 

praticando o esporte. Em algumas partidas dos grupos femininos, houve participação de dois 

meninos (um em cada gol), mas o oposto nunca foi observado. Não havia também disputas 

entre sexos neste esporte.   

Na cultura indígena as brincadeiras parecem não ser uma forma de competição, mas um 

momento de entretenimento, onde elas compartilham com os outros. Ninguém parece ser 

melhor que os outros. Porque são valores passados de sua cultura.  

Essas brincadeiras para algumas crianças são apenas uma forma de entretenimento. No 

entanto, para a nossa cultura o futebol é mais visto com um meio de competição entre os 

times e que também sendo um trabalho profissional que recrer muito esforço e dedicação da 

parte do profissional para adquirir status. 

Podem ocorrer mudanças de brincadeiras, isso dependerá do tempo em que cada povo está 

vivendo. A brincadeira pode passar outros valores depende muito do contexto A maneira 

como é passada as brincadeiras podem mudar com passa do tempo. Porque conforme a 

mudanças de geração as brincadeiras podem variar. 

O próximo subtítulo deste capítulo é direcionado às brincadeiras das crianças indígenas 

Maxakali, estudadas por Alves (2000).  



26 
 

1.4-Brincadeiras dos Maxakali, segundo Alves (2000) 

 

Em relação às brincadeiras dos Maxakali, Alves (2000) fez na sua pesquisa, uma 

descrição dos tipos de brincadeiras das crianças que vivem na comunidade indígena em Minas 

Gerais.  

Segundo a autora, a comunidade indígena Maxakali reside em Minas Gerais, em duas 

reservas – Água Boa e Pradinho. É composta por aproximadamente 850 índios, onde nada 

menos que a metade de sua população é constituída por indivíduos na faixa etária 

compreendida entre 0 e 12 anos. O grupo mantém muitas de suas tradições culturais, inclusive 

a língua. O objetivo perseguido por esta pesquisa foi a compreensão dos sentidos e 

significados de corpo e lúdico presentes nos indivíduos da comunidade em questão. Irei 

descrever duas dessas brincadeiras, observada por Alves (2000). 

  

 Brincar de corda 

 

Segundo Alves (2000), expressão que denomina essas brincadeiras é hãm kuteex tox 

hã (começa/brincadeira/corda). Pular corda, isto é, tox ãtex (corda/pular), é, sem dúvida, a 

atividade preferida, mas pular duas cordas ao mesmo tempo também desperta grande 

interesse. Outra atividade desenvolvida é o quebra-canelas. Entre os Maxakali, pude ver o tox 

maham hãm nãta nuyxutex (corda roda/começa/mais alto um pouquinho do chão/pula), ou 

passar por cima da corda; sempre rodeado por outras pessoas assistindo e divertindo. 

Equilibrar sobre a corda de cabeça para baixo, ou tox xi kaog nuyta apata hã muy nuxtakuk pa 

nu ãmtox (corda/puxa/prende/pé/essa/pega/vira cabeça baixo), traduzindo, pôs a corda depois 

segurou com o pé e ficou de cabeça para baixo; e girar sobre a corda, ãpata hã muynomõya 

yõn puka ãpata hã noy yã nãt hu nõ muy (pé/essa/pega/balança/por cima/pé/essa/troca de 

pé/pega a corda), segurou a corda depois segurou com o pé, balançou e rodou; são as 

atividades preferidas pelos meninos. Para desenvolvê-las, eles amarram a corda de uma árvore 

a outra. 

A seguir, descrevo a brincadeira  citada pela autora em relação as crianças maxakali   

 A onça e a presa 
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   A brincadeira de pegador. Essa atividade apresenta uma forte característica étnica. 

Denominada por eles hãm kuteex yãx xap tophã (começa/ brincadeira/ esconde/essa), a 

brincadeira consiste em uma criança procurar por outra, que se tornará o pegador, se for 

encontrada. A brincadeira desenrola da seguinte maneira: uma criança simula um corte no 

pescoço de outra, feito com a mão. A vítima cai no chão e por ali permanece por algum 

tempo. Enquanto isso, as outras crianças correm e escondem-se pelo mato afora, evitando 

qualquer ruído que possa denunciar seu esconderijo. 

O morto, de repente, se levanta, vira onça, ou melhor, dizendo, vira hãngay, fica bravo 

e sai correndo à procura de um alimento que possa comer, isto é, outra criança. Quando este 

encontra a presa, passa a correr atrás dela ou de outro, se encontrar novas presas pelo 

caminho, até que consegue pegar uma, que imediatamente passa a ser o próximo a morrer e 

virar onça, dando sequencia à brincadeira. Essa brincadeira demonstra a forte relação que o 

Maxakali possui com seus mortos. 
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CAPÍTULO II – AS BRINCADEIRAS INDÍGENAS TRADICIONAIS DAS 

CRIANÇAS DA ALDEIA SAPUKAI 

 

O capítulo conta a história dos povos Gaurani e também dos Guarani  Mbya da Aldeia 

Sapukai localizada no Bracuí, em Angra dos Reis. Em seguida, descreve algumas brincadeiras 

das crianças desta comunidade. O capítulo começa da seguinte forma: apresenta a história dos 

povos Guarani; faz um apanhado geral de como vivem os indígenas Guarani Mbya da 

comunidade da aldeia Sapukai: sistema de produção, organização social, formação religiosa, 

língua guarani Mbya e por fim descreve algumas brincadeiras infantis indígenas típicas de sua 

cultura. 

Para Nobre (2005) a população guarani residente no Rio de Janeiro, assim como a de 

São Paulo e Espírito Santo, é oriunda do Sul, tendo vindo do Paraguai e da Argentina e 

passando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná em diferentes rotas empreendidas 

em diferentes momentos históricos. 

Os habitantes das Américas foram primeiramente chamados de índios pelos europeus 

que aqui chegaram. Uma denominação genérica, provocada pela primeira impressão que eles 

tiveram de haverem chegado às Índias. Os europeus, mesmo depois de descobrirem que 

estavam em um continente até então desconhecido, continuaram a chamá-los assim, de índios, 

ignorando propositalmente suas diferenças linguístico-culturais. Era mais fácil tornar os 

nativos todos iguais e tratá-los de forma homogênea, já que o objetivo era o domínio político, 

econômico e religioso (Fundação Nacional do Índio, 2005, apud Arias, 2008)) . 

Nos séculos XVI e XVII, os cronistas denominavam “guaranis” os grupos de mesma 

língua que encontravam desde a costa atlântica até o Paraguai. Pequenas comunidades 

designadas pelo nome do rio às margens do qual habitavam, ou pelo de seu chefe político, 

compunham a “nação Guarani”. 

Com a chegada dos conquistadores, o território ocupado pelos Guarani torna-se palco 

de disputas entre portugueses e espanhóis. Com o intuito de ampliar seu próprio domínio, aos 

espanhóis interessava “ampliar” o território de seus aliados “guarani”, sucedendo o mesmo 
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com os portugueses e seus aliados “carijó”, sobrepondo classificações e divisões tribais 

segundo seus próprios interesses (cf. Ladeira, 1990, 92, apud, ISA 2000). Denominação dos 

povos que em ampla extensão de terra falavam a mesma língua, alguns povoados 

caracterizados como de índios rebeldes e guerreiros, e outros como pacíficos e submissos, os 

termos “guarani” e “carijó” (ou “cario”) foram empregados pelos cronistas e historiadores 

sem detalhar diferenças dialetais ou culturais (ISA, 2000). 

Os Mbya estão presentes em várias aldeias na região oriental do Paraguai, no nordeste 

da Argentina (província de Misiones) e no do Uruguai (nas proximidades de Montevideo). No 

Brasil encontram-se em aldeias situadas no interior e no litoral dos estados do sul – Paraná, 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul – e em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo em 

várias aldeias junto à Mata Atlântica. Também na região norte do país encontram-se famílias 

Mbya originárias de um mesmo grande grupo e que vieram ao Brasil após a Guerra do 

Paraguai, separam-se em grupos familiares e, atualmente, vivem no Pará (município de 

Jacundá), em Tocantins numa das áreas Karajá de Xambioá, além de poucas famílias 

dispersas na região centro-oeste. No litoral brasileiro suas comunidades são compostas por 

grupos familiares que, historicamente, procuram formar suas aldeias nas regiões montanhosas 

da Mata Atlântica - Serra do Mar, da Bocaina, do Tabuleiro, etc. (cf. Ladeira, 1992, apud ISA 

2000). O nome mbya foi traduzido por “gente” (Schaden), “muita gente num só lugar” 

(Dooley, 1982, apud, ISA, 2000). 

São os Mbya, dentre os grupos Guarani, os que vêm ocupando com continuidade áreas 

no litoral Atlântico. Além do motivo comum – a busca da terra sem mal (yvy marãey), da terra 

perfeita (yvyju miri), o paraíso aonde para se chegar é preciso atravessar a ‘grande água’ -, o 

modo como os grupos familiares traçam sua história através das caminhadas, recriando e 

recuperando sua tradição num ‘novo’ lugar, faz com que sejam portadores de uma experiência 

de vida e de sobrevivência também comuns (Ladeira, 1992, apud ISA 2000). 

Litaiff e Darella (2000) citado por Arias (2008) informa que os Guarani Mbya 

apresentam características bastante específicas, pois não teriam vivido as reduções, sofrendo 

assim menos contato com a civilização ocidental. Por este motivo, os Mbya são chamados 

pelos outros Guarani de “ka’yngua”, ou seja, habitantes da selva”. Segundo os autores, conta 

um mito paraguaio que a origem dos Mbya se deu em “yvy mbyte”, o centro da terra, 

localizado em Caaguazú, no meio da floresta. 
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Assim como o sistema de reciprocidade e as vivências comuns são aspectos 

integradores dos Mbya, os fatores atuais de diferenciação destes com os outros subgrupos 

guarani residem nas divisões espaciais, em expressões linguísticas, em elementos da cultura 

material (adornos, artefatos de uso ritual) e nos rituais nos quais há músicas e cantos 

específicos. 

 No que se refere aos  Guarani  a autora diz que  a língua Guarani,  pertence ao tronco 

Tupi e à família linguística Tupi-Guarani. No Brasil, os Guarani são divididos em três 

subgrupos: Mbya, os quais estão principalmente no litoral e interior dos estados do sul e 

sudeste, Chiripa ou Ñandeva, que se encontram no interior e litoral sul e sudeste e Kayowá 

localizados principalmente no Mato Grosso do Sul (Litaiff; Darella, 2000, apud, Arias,  

2008). 

. 

2.1- HISTÓRIA DA ALDEIA SAPUKAI DO BRACUÍ 

 

A história da Aldeia Sapukai, inicia segundo (Litaiff,1996, p.41),  com a chegada do 

grupo de João da Silva conhecido entre os outros Mbya por Verá Mirim (“pequeno 

relâmpago”), chegou em Angra dos Reis no dia 8 de dezembro de 1987 vindo da Ilha da 

Cotinga em Paranaguá, litoral do Paraná. Nesta ocasião vieram cerca de duzentas pessoas, 

segundo censo feito pela enfermeira da FUNAI, sendo que muitos deles eram parentes do 

cacique. 

Quando os guarani chegam a Bracuí passa por novos desafios, que era conquistar seu 

espaço. Em relação a esse ponto Nobre (2005), diz que a luta pela demarcação das terras de 

Bracuí, que inicialmente reinvidicava 800 ha de terra, insuficientes para a vida sócio-cultural 

da comunidade indígena. O processo vinha se arrastando desde a chegada em 1987 até 1992. 

Para que os povos indígenas do Bracuí tivesse as suas terras demarcadas,  Nobre 

(2005) aponta que foi  a partir  de  1993, com a participação de Luiz Euzébio em uma 

Assembléia Indígena em Brasília, concluíram que as terras só seriam demarcadas se os 

próprios Guarani a fizessem. Inicia-se então o processo de auto-demarcação. 
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O processo de autodemarcação passou então a ser coordenado pela Nhemboaty Guassu 

sob a assessoria do CIMI – Conselho Indigenista Missionário, que buscaram o apoio do 

Ministério Público, da Assembleia Legislativa do Estado, da Prefeitura Municipal de Angra, a 

imprensa e demais órgãos de comunicação, a população local, da Diocese de Itaguaí e suas 

paróquias. Este conjunto de atores sociais que apoiaram a decisão dos Guarani facilitou o 

processo e garantiu o sucesso, acelerando os próximos passos na conclusão da demarcação 

(NOBRE, 2005). 

Para Nobre (2005) a vitória da luta da comunidade de Bracuí influenciou e garantiu a 

conquista da demarcação de outras duas terras indígenas: Aldeias de Parati Mirî e de 

Araponga, no Município de Parati. O território da Aldeia de Bracuí foi demarcado com 2.127 

ha, Parati Mirîm com 137 ha e Araponga com 213 ha. 

O autor ainda aponta que após a demarcação, a comunidade passou a investir na 

educação e na auto-sustenção, procurando apoio para seus projetos. Na auto-sustentação 

buscou a construção de açudes para a criação de peixes, a plantação de frutas e a criação de 

animais, além da preocupação com a preservação da pouca mata que ainda lhes resta. Na 

educação, a prioridade passou a ser o processo de reconhecimento da escola Indígena, que 

funcionou ininterruptamente desde a chegada a Angra em 1987, com aulas do professor 

Algemiro, filho do Sr. João da Escola Indígena Estadual Guarani Karai Kuery Renda, Nobre 

(2005). 

Outro ponto a ser destacado é que a Aldeia Sapukai conquistou, através da luta dos 

guarani, um Posto de Saúde com atendimento médico regular através de convênio 

FUNASA/SUS, uma escola de 1º Grau, com dois prédios de alvenaria e com merenda em 

convênio com a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro e a ACIBRA – 

Associação Comunitária Indígena de Bracuí. A partir de 1999 a EMATER (Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural, órgão ligado ao Ministério da Agricultura), a FUNAI 

(Fundação Nacional de Assistência ao Índio) desenvolveram na Aldeia projetos como: casa de 

farinha, granja, criação de porcos, plantação de palmito, fruteiras e melhoria nos açudes, 

espaços esses que hoje também, infelizmente, não estão funcionando (Nobre 2005). 

2.2- SISTEMA DE PRODUÇÃO 
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 O artesanato, como fonte de sobrevivência na cultura guarani é um ponto importante e 

algo seguro para sua sobrevivência. Os projetos que surgem não prosseguem por falta de 

recurso para manter os equipamentos para manutenção do projeto. Já o artesanato acompanha 

as atividades de casa, das famílias.  Outro ponto a ser destacado, é que mesmo sendo o 

artesanato a principal fonte de renda, existem outros recursos, como a bolsa família, política 

de distribuição de renda, aposentadoria, agente de saúde e professores. Como aponta Pereira 

(2010, p.42), em sua pesquisa que o sustento do dia a dia não vem das roças, pelo menos nas 

aldeias em que conviveu, mas, em sua maior parte de pensões do governo, como o bolsa 

família, salários (para AIS, Agentes Indígenas de Saúde e professores), aposentadorias dos 

mais velhos e da venda de artesanato. 

Os guarani Mbya não tem o costume de trabalhar fora de sua aldeia, com algumas 

exceções, portanto, o artesanato atualmente tem sido  a  maior renda financeira e de 

sobrevivência para esta comunidade. Sendo que, o artesanato não é algo comunitário, pois 

cada família produz o seu artesanato, constituindo-se numa unidade produtiva. Quanto a essa 

questão, Litaiff (1996), declara que a comercialização do artesanato e a agricultura são 

atualmente as principais fontes de subsistência dos mbya. Segundo ele, os Mbya vendem seus 

artesanatos, nas ruas e praças de Angra dos Reis, e em Paraty. 

Em relação a produção  do artesanato Litaiff (1996) indica que qualquer Mbya, a despeito 

do sexo e idade,  pode fazer artesanato. As crianças aprendem a arte imitando o mais velhos.  

Em seu trabalho, Nobre (2005), aponta que na aldeia Sapukai a produção e 

comercialização do artesanato principal fonte de renda desse grupo está centrada na família 

nuclear. Quando o artesanato é vendido mesmo que numa feira ou exposição “coletiva” - o 

dinheiro pertence a cada família nuclear que o produziu e geralmente é controlado e 

administrado pelas mulheres 

Na comunidade guarani, outro modo de produção, se dá por meio da agricultura. A 

agricultura faz parte de um sistema mais amplo que envolve aspectos da organização social e 

princípios éticos e simbólicos fundamentados antes na dinâmica temporal de renovação dos 

ciclos, do que na quantidade e disponibilidade de alimento para consumo (Ladeira, 2001, 

apud ISA 2000).  
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A caça também é uma atividade desenvolvida pela comunidade servindo para consumo. A 

caça não é prática corriqueira entre os Guarani. Essa atividade envolve outros significados 

práticos e simbólicos que só terão continuidade com a sobrevivência das espécies. Possuem 

regras rigorosas de consumo que implicam em seletividade e sazonalidade. A atividade de 

caça, apesar de sua importância social e cultural, vem diminuindo sensivelmente em razão da 

fragmentação das áreas de mata e de outros agentes de pressão na fauna da Mata Atlântica 

(ISA, 2000).  

2.3- ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

 

Em relação a organização social guarani Nobre (2003) afirma que baseia-se no 

chamado joapygua, na família extensa, composta de pai/sogro, filhos solteiros, filhas casadas 

e genros. “Ela é uxorilocal, mas ‘temporária’ (isto é, o genro habita a casa de seu sogro até o 

nascimento do primeiro filho e a estabilização do casal, quando então estará livre para decidir 

seu destino residencial. (Ladeira, 1988:25, apud Nobre, 2003). As crianças mantém assim 

uma extensa rede de relações familiares que acompanha o movimento de influências 

interpessoais dos joapygua. 

A organização social dos Guarani se baseia na família grande, conforme Schaden 

(1974), a qual era constituída pelo casal, filhas casadas, genros e a geração seguinte. O 

congraçamento de famílias-grandes constituía a aldeia ou parte dela. O grupo de parentesco 

era a unidade de produção e consumo, bem como a aldeia era a unidade religiosa. Os chefes 

das famílias podiam ser rezadores ou chefes religiosos se sentissem vocação para tal e, em 

alguns casos, a família dividia-se em duas, cada uma com seu rezador ñhanderú, não havendo 

rivalidades entre sacerdotes, o que mostra a estreita relação entre a chefia do grupo familiar e 

a autoridade carismática. 

A aldeia dos povos guarani geralmente é pequena para evitar conflito entre as famílias, 

seja entre as lideranças e parte da gestão. Esses conflitos geralmente ocorrem entre as famílias 

na disputa de espaço. 

Na descrição de Nobre (2005) em relação a convivência da criança em sua comunidade, as 

crianças Guarani são criadas em total liberdade, não recebendo praticamente nenhum tipo de 

repressão e crescendo com bastante autonomia. 
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Em relação a essa organização Linton (1945), citado por Schaden (1974) diz que a criança 

que cresce nesse tipo de família aprende a não fixar ou focalizar as suas emoções ou 

expectativas de recompensas e punição em poucas ou determinadas pessoas. Vários adultos 

estão em condições de punir e de recompensar. O que não faz, outro poder fazer.  

Ainda se referindo à criança, Schaden (1974, p.60) acrescenta que o extraordinário 

respeito à personalidade e a vontade individual, desde a mais terna infância, torna 

praticamente impossível o processo educativo no sentido de repressão. As tendências da 

criança nada mais são na opinião do Guarani, do que a manifestações de sua natureza (inata). 

Para ele, na infância, o Guarani não aprende, por assim dizer, a dominar-se e a contrariar as 

suas inclinações e o seu temperamento. 

 Segundo Litaiff (1996), o costume registrado na aldeia de Bracuí é a Matrilocalidade, ou 

seja, o homem constrói sua residência ao lado da casa da família da esposa (ou então passa a 

morar, temporariamente, com os pais de sua mulher). 

Entre os Mbya o casamento se dá entre eles mesmos. Se por acaso houver casamento entre 

um guarani com outra pessoa que não seja índia, o guarani deverá deixar a aldeia. Litaiff 

(1996) descreve que os guarani do Bracuí procuram manter a endogamia, pois o casamento 

ideal é entre indivíduos do mesmo subgrupo, da mesma aldeia ou de outras aldeias Mbya. A 

mulher quando casa geralmente continua morando com a mãe, o marido é que passa a morar 

na sogra (Diário de campo, 4 de maio de 2013). 

A organização social e as atividades desempenhadas em cada comunidade dependerá 

sobretudo da orientação religiosa que absorve os modos, representações e experiências, de 

origens ou de subgrupos diversos, criando um perfil próprio. Em aldeias onde há indivíduos 

de outro subgrupo, estes passam a respeitar as regras (sociais, políticas) e a adotar costumes e 

rituais do grupo local dominante. Mesmo se tratando de uma aldeia composta por famílias do 

mesmo subgrupo, nem sempre há uma autodenominação geral e consensual. Perante as 

instituições da sociedade nacional, identificam-se como Guarani (Ñandeva e Mbya) e Kaiowa 

(ISA, 2000). 

A palavra Tekoha é a forma que o povo Guarani se refere a sua terra tradicional. Porém, 

mais do que um simples espaço ocupado por um grupo ou de onde se retira sua subsistência, é 

nesta terra em que se produz toda cultura Guarani (CIMI, 2002). 
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Um Tekoha é formado por uma família extensa que é um ente sócio-político, econômico e 

territorial autônomo, a estrutura básica da sociedade guarani. Cada pessoa é parte de uma 

família extensa e se identifica com ela (CIMI, 2002). 

2.4- FORMAÇÃO RELIGIOSA 

 

A religião guarani tem sido um marco para sua comunidade, vem mantendo a sua 

religião, de uma geração a outra. Em relação à religião guarani Bergamachi (2005) faz um 

comentário na sua pesquisa relatando que o povo guarani como detentores de uma 

religiosidade perdurou aos séculos de colonização e de um saber perpetuado nas Belas 

Palavras, cuja profundidade e riqueza resistiu a muitos assédios. E que foi essa religiosidade 

que conformou um modo de vida, o NHANDE REKO, suporte necessário para os Guarani 

sobreviverem como tal. 

Assim como os individuo de forma geral estão ligado a algum tipo de religião, o povo 

guarani também são pessoas religiosas. Em toda comunidade indígena existe um líder 

religioso responsável pela reza na Opy. Há uma liderança política que representa a aldeia. Um 

cacique atua como liderança política e também como rezador. Na atualidade, existe uma 

liderança política e a liderança religiosa. No entanto, o líder político, quando precisa tomar 

uma decisão que seja importante para comunidade, procura orientação do líder religioso. Para 

Nobre (2005), a formação de um cacique (uma boa liderança política) ou de um xamã (uma 

boa liderança religiosa, um rezador) inicia-se na infância, já desde o nascimento. Ainda 

tomando como organização religiosa, Nobre diz que o cargo de cacique representa para a 

comunidade de Bracuí a tradição, a religiosidade mbya, enquanto que o cargo de vice-cacique 

representa a relação com o entorno não-índio, o contato, o moderno. 

Para Chamorro (2008), a religião dos grupos guarani não corresponde definitivamente 

à imagem clássica de religião primitiva fetichista, que reifica o sagrado e cultua os objetos 

reificados. Tampouco é uma religião de oferendas e sacrifícios dedicados à divindade em 

troca de seus favores. A religião deles se assemelha do que se pode chamar de “experiência 

mística”, onde a palavra não só é dita e ouvida, mas também “é vista”, acontece. O canto é a 

suma essência dessa palavra. É a atividade religiosa por excelência, através da qual os grupos 

guarani entram em comunicação com as divindades. 



36 
 

Um ponto importante a ser destacado na cultura guarani, que perpassam gerações, são 

os rituais apresentados por Bergamachi (2005). Ela explica que o ritual é o encontro de 

tempos e de pessoas, é reatualização e comemoração. Celebração do passado e, ao ritualizá-lo, 

reatualiza um antigo modo de ser, assumido no presente como verdade e fundamento da 

identidade do grupo. Possibilita às pessoas perceberem-se enquanto coletividade, tributárias 

de uma ancestralidade, herdeiras de uma tradição que, recriada, constitui uma comunidade de 

memória como possibilidade de identificação enquanto povo e etnia. Bergamachi (2005) 

citando Schaden (1962) afirma que as cerimônias religiosas são forças que cimentam a 

solidariedade grupal Guarani. A autora que diz os rituais cerimoniais Guarani são realizados 

na Opy, a casa de reza tradicional, ou em seu pátio, e obedecem a parâmetros que se inserem 

na tradição, em conexão com o presente. 

Os rituais são expressos pelos povos guarani, através da dança, da música, da reza, etc. 

Um dos rituais praticado por membros da comunidade os entre adolescentes e adultos é o 

xondáro, uma dança acompanhada de um instrumento musical. Chamorro aponta que: 

 O termo xondáro é provavelmente uma variação guaranizada do termo português e 

espanhol “soldado”. Ele é o nome de um gênero musical dançado e o termo pelo 

qual são designados alguns meninos, adolescentes e adultos do sexo masculino. 

Treinados fisicamente, os xondáro são incumbidos de zelar pela segurança da 

comunidade, especialmente durante as celebrações religiosas. A música denominada 

xondáro é sem texto e seus objetivos principais são tornar ágil fisicamente, despertar 

a atenção dos dançarinos e alegrar a comunidade (Chamorro, 2008). A dança do 

xondáro se realiza, via de regra, no pátio e só excepcionalmente dentro da casa de 

reza (Chamorro, 2008 ). 

Inicia-se ao som do violino de três cordas, instrumento que entre os Mbyá 

invariavelmente dá a línea melódica de todas as danças, e do violão de cinco cordas, 

que marca o movimento da peça. Os integrantes se posicionam em círculo. Embora 

mais suaves, seus movimentos lembram a capoeira afro-brasileira. Os dançarinos 

alternam o apoio de seus corpos sobre cada uma das pernas. O tronco é levemente 

inclinado ora para frente, ora para os lados, ora para trás. O corpo revela suas 

habilidades. Os braços, as pernas, o tronco, a cabeça, os ombros, com muita leveza, 

são dirigidos em direção ao alvo: o corpo do outro. Semelhantemente, com a mesma 

destreza, cada xondáro tenta evitar que seu corpo seja alcançado pelo ataque daquele 

que é seu “inimigo”. 

Durante a dança, o líder do grupo enfrenta várias vezes o desafio dos dançarinos 

que, um a um, sem sair do círculo, se aproximam dele e iniciam uma luta corporal 

nos passos da dança. A dança fica mais interessante, como se em cada gesto 

progredisse uma história. O líder esquiva-se com facilidade dos movimentos que 

procuram alcançá-lo. Nesse sentido, a dança dos xondáro se assemelha a um 

folguedo, cuja trama consiste em o líder não ser “ferido” e manter-se, assim, 

invencível (Chamorro, 1998, p. 202-204, apud Chamorro, 2008, p.51). 

A casa de reza é um lugar frequentado pelos guarani para atos cerimoniais, como por 

exemplo, a dança, a reza, e a música.  Nobre (2000) na sua pesquisa verificou que a opy, é um 

lugar sagrado, onde os indígenas se reúnem para fazer suas rezas, aponta que o grupo da 
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aldeia Sapukai, mantém suas práticas de rezas na Opy em língua materna, dançar e cantar o 

Xondaro, e ouvir os xamãs. Isso mantém a coesão e a identidade do grupo. A comunidade 

guarani, acredita que a religião pode ser um veículo de proteção para seu povo. 

O rezador é um líder muito respeitado na aldeia. Ele é, por exemplo, quem é chamado 

para rezar pelo indivíduo que fica doente. Primeiro o rezador, faz um diagnóstico da doença 

se é um caso grave de cura através da reza (doenças no sentido espiritual) ou doença para caso 

de cura por intermédio de recursos de juruá. Quando o rezador identifica o problema como 

algo que pode ser resolvido em casa, ele, então reza pela pessoa. O líder espiritual e político 

atual da aldeia Sapukai é o seu João da Silva, sendo muito respeitado pela sua comunidade. 

Para, Nobre (2006), conforme Brandão (1990) haveriam três situações no campo da 

religiosidade guarani produzidas no contato. Num primeiro momento o grupo preserva sua 

integridade religiosa e desloca para sua fronteira, apropriando-se como magia utilitária, dos 

valores e princípios de usos de culto de outras religiões. Segundo ele, o núcleo religioso 

essencial, entretanto, permanece guarani, pois o conteúdo é pagão, ou melhor, dizendo, 

indígena e não-cristão. 

Num segundo momento, conforme o autor, a religião indígena reordena seu próprio logos 

e se resignifica através do que integra de outra religião. Seria “uma subordinação do 

cristianismo a uma lógica sincretizante indígena”. (p.82). 

Finalmente, numa terceira situação ocorre o efeito de sincretismo, mas de uma cultura já 

cristianizada que se deixa impregnar de elementos nativos e se realiza mesclada com eles ou 

produz da mistura de uma ou mais religiões uma nova, diferente de todas.  

2.5- A LÍNGUA GUARANI MBYA 

 

Segundo o ISA (2000), os Guarani Mbya mantém sua língua viva e plena, sendo a 

transmissão oral o mais eficaz sistema na educação das crianças, na divulgação de 

conhecimentos e na comunicação inter e intra aldeias, constituindo-se a língua no mais forte 

elemento de sua identidade. Poucos Mbya, a não ser os representantes (ainda jovens) de seus 

interesses junto à sociedade nacional, falam o português com certa fluência. Crianças, 

mulheres e velhos são, em grande parte, monolíngües.  
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A língua do povo Guarani é uma das línguas indígenas mais faladas em todo 

continente. Só no Paraguai, segundo os dados do censo nacional de 2002, 60% da população, 

cerca de 3 milhões de pessoas, tem o Guarani como sua língua principal. A língua Guarani 

pertence ao tronco lingüístico Tupi-Guarani, onde se ramificam outras 21 línguas (CIMI, 

2002). 

Assim os Guarani desde a chegada dos europeus encontraram em sua língua e sua 

cultura suas maiores fortalezas, mesmo com enfrentando o preconceito da sociedade 

envolvente e as imposições dos Estados através da educação escolar (CIMI, 2002). 

 

2.6- BRINCADEIRAS INDÍGENAS GUARANI MBYA 

 

Em sua pesquisa, Nobre (2005) apresenta o modo de brincar das crianças indígenas  

Guarani da aldeia do Sapukai. Para ele, as brincadeiras observadas na aldeia realizam-se 

dentro de um universo simbólico tipicamente guarani, mesmo quando o brinquedo é 

apropriado da cultura não indígena. 

Segundo Litaiff (1996 apud Nobre, 2005) pode-se listar diversas brincadeiras típicas da 

infância Guarani, tradicionais ou “aculturadas”: balanças de guaimbé em forma de U presas a 

um galho horizontal, futebol, bolinha de gude, caça e pesca petek (peteca) de palha de milho, 

pião de cuia com cordel de fibra de caraguatá. Cantigas e danças do Xondaro, assim como o 

banho de rio e cachoeira são outros divertimentos muito procurados por adultos, jovens e 

crianças. 

Alguns relatos confirmam esse universo de brincadeiras infantis indígenas: “No final do 

dia sempre tem a dança do Xondaro. O menino começa a dançar, começa a frequentar esta 

dança” (Popyguá, 1999:20) “... Amanhecendo o dia, todas as crianças cantavam estes cânticos 

tradicionais que. Os mais velhos ensinavam as crianças a cantar...” (Idem) “Menino brinca de 

bolinha de vidro, brinca de caçar, futebol; menina já é diferente” diz Yolanda Benite, “menina 

brinca com semente de milho Awatí ete í, que é o milho do índio, brinca com boneca, faz o 

balaiozinho.”. (Litaiff, 1996:67, apud Nobre, 2005). 
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Schaden (1974 apud Nobre, 2007) afirma que as manifestações de cultura especificamente 

infantil são mínimas diante da participação da criança nos padrões culturais dos adultos. Mas 

segundo Nobre (2007), tais padrões obscurecem o complexo e sutil universo simbólico 

infantil indígena, forte mas que se “esconde” por trás de qualquer imitação do mundo adulto.  

Em relação às brincadeiras das crianças guarani da aldeia Sapukai, Nobre (2005), 

observou que as crianças indígenas se apropriam das brincadeiras dos Juruá, no entanto, essas 

brincadeiras tem um outro sentido para elas. Uma das brincadeiras observadas pelo autor foi a 

bola de gude. 

 Nobre (2005) observou um grupo de meninos de seis a quatorze anos aproximadamente, 

jogar bola de gude no centro da Aldeia à sombra das jabuticabeiras. O jogo perdurou horas, 

desde às 09h30 até às 15:00h, quando desceu da Aldeia. Era um sábado de manhã e o sol era 

forte, o que mantinha um grupo de meninas e meninos menores tomando banho nos chuveiros 

em que Jurema Benite, a esposa do professor Ernesto, lavava roupas. 

  A modalidade de bola de gude predileta dos Guarani de Bracuí é o “triângulo”, que 

consiste em riscar um triângulo no chão e dentro dele “casar” as bolas de cada jogador que 

serão apostadas no jogo. Cada jogador tem uma bola “jogadeira” e o objetivo do jogo é 

ganhar as bolas “casadas” dos adversários, o que se consegue de duas formas: ou arrancando 

as bolas do triângulo que foram apostadas ou “matando” a jogadeira do adversário. Para matar 

o adversário, pode-se usar de duas estratégias: ou mira-se direto na jogadeira do adversário, 

na sua vez de jogar. Se acertar, o adversário está eliminado do jogo, e continua-se a matar os 

demais, até que o último seja eliminado e fica-se com todas as bolas “casadas” no triângulo. A 

outra estratégia de matar o adversário é arrancar uma das bolas do triângulo e na mesma 

jogada aproximar a sua bola “jogadeira” da bola “jogadeira” do adversário, facilitando assim 

a matada (Nobre, 2005, p.147). 

O jogo, conforme Nobre (2005) apesar de milenar, é da cultura não-índia, pois a bola de 

gude utilizada é de fabricação industrial. Entretanto, a “lógica” utilizada pelas crianças 

Guarani é totalmente diferente da que sempre usou ao brincar quando criança e  que se vê 

ainda meninos não-índios brincarem até hoje. 

Na sua pesquisa, Nobre (2005) aponta que os meninos não-índios tem como principal 

objetivo matar as “jogadeiras” dos adversários, o que acelera o final da partida, põe menos o 
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jogador em perigo de um erro ao tentar arrancar as bolas do triângulo e “morrer”, ficando sua 

“jogadeira” parada dentro do triângulo. O jogador “eficiente, eficaz ou competente” é aquele 

que mais rápido elimina os adversários, “matando-os”, sem perder tempo com as bolas do 

triângulo. As bolas do triângulo só são utilizadas para “buscar” as “jogadeiras” dos 

adversários (arrancar uma bola do triângulo para aproximar a sua “jogadeira” da “jogadeira” 

do adversário, matando-a. 

Entretanto, segundo Nobre (2005) os meninos Guarani jogam dentro de uma lógica 

diversa, que consiste em jogar apenas nas bolas “casadas” dentro do triângulo, até arrancá-las 

todas e assim terminar o jogo, sem precisar “matar” o adversário. O jogo demora mais e 

constitui-se num exercício repetido de destreza, de “tiro ao alvo” nas bolas do triângulo e não 

nas “jogadeiras” dos adversários Não há propriamente um enfrentamento entre os adversários, 

pois vence aquele que mais bolas arrancar do triângulo. 

 “A lógica da criança não-indígena é individualista, competitiva e pragmática, enquanto 

que a criança guarani é mais coletiva, participativa e lúdica. Nesse sentido, não importa muito 

se o brinquedo ou a brincadeira é indígena ou não indígena, mas o contexto sócio-interativo 

cultural em que ela é brincada. Os Guarani resignificaram a lógica da bola de gude” (Nobre, 

2005). 

Nobre (2005) aponta que a música também tem uma forte presença no universo 

simbólico infantil indígena guarani. 

Para Nobre (2005) as crianças também participam de atividades tipicamente laboriais, 

como fazer artesanato, ir à mata caçar, tirar lenha ou tirar bambu ou plantar. Nessas atividades 

a divisão sexual do trabalho é bem delimitada e os papéis sociais de gênero são bem 

demarcados para as crianças. 

Hoje já se pode perceber isso de forma muito explícita. O jogo de futebol, por 

exemplo, é um tipo de atividade que já faz parte da cultura indígena e até em forma de 

competição. As crianças brincam como forma de divertimento, mas os adultos em grande 

parte o fazem por competição.  

Na cultura Guarani, segundo Nobre (2005), as crianças são convidadas a participar de 

quase todas as atividades de trabalho cotidianas. Parece que os únicos obstáculos são as 

questões de segurança, como os perigos da mata para meninos muito pequenos. Entretanto em 
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todas essas atividades está presente um clima de brincadeira tipicamente infantil, agradável, 

não obrigatório e prazeroso. 

Em seguida, descreverei brincadeiras de crianças guarani analisadas pela pesquisadora 

Ferreira (2002). 

Ao observar a aldeia Itaoca, em Mongaguá, litoral de São Paulo, Ferreira (2002) 

aponta que as encenações das crianças revelam nuances da cosmologia e da situação histórica 

do povo Guarani. Pra ela, enquanto homens e mulheres adultos recusam-se a reclamar da 

fome crônica e das doenças, brincadeiras infantis mostram a extensão desse problema 

existente nesta comunidade. 

Ferreira (2002) apresenta a possibilidade de uma nova perspectiva de leitura da 

sociedade guarani, por meio de jogos e brincadeiras encenadas pelas crianças. Partindo do 

reconhecimento da autonomia do universo infantil. Segundo ela, o mundo dos pequenos não é 

uma réplica ou simplesmente uma miniatura do mundo dos adultos, mas um espaço 

relativamente autônomo, com validade em si. 

 Foram selecionados por Ferreira (2002) para sua análise, três jogos de representação, 

de crianças de dois a doze anos. A seguir apresentarei estes jogos. 

 Na encenação: “o cantor, a cozinheira e o catador de latinhas” a autora cita três 

crianças: Diego de 9 anos que carregava um microfone  na mão, brincava de   cantor de dupla 

sertaneja;  Daniela de sete anos que brincava de cozinhar,  misturava folhas, gravetos, terra 

água dentro de uma panela de alumínio, apoiada sobre três  pedras e lenha de fogueira; e 

Angélica de três anos, que catava latinha, empilhava tampinhas de garrafa num velho carrinho 

de plástico - brincando de catar lata de alumínio no lixão, principal atividade econômica dos 

índios . Segundo ela, a brincadeira de cantar é uma encenação realizada com frequência entre 

as crianças. 

 Em relação à encenação: “O médico, o índio e o chofer de ambulância” Ferreira 

(2002) aponta que as crianças estão encenando uma cena cotidiana de ir ao hospital para 

internação. Nesta brincadeira, participam três crianças: Joacir de três anos, Edson de oito anos 

e Angelina de cinco anos. A Angelina fazia o papel de médica do Joacir  que na brincadeira 

deles, o Joacir estava muito doente e que devia tomar uma injeção.. Joacir fingia chorar. O 

“motorista” Edson corria puxando a folha de bananeira ao redor da casa do avô pajé, fazendo 

o ruído da sirene de uma ambulância. De repente, Angelina transformo-se na “mãe”, e sentou-

se sobre a folha de bananeira para acompanhar o filho no pronto socorro. 
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Edson não aceitou a brincadeira e passou a puxá-la para que se levantasse. A menina 

insistiu e abraçou o pequeno Joacir, mostrando-se irredutível. Foi quando Edson passou a 

jogar terra nos dois. Angelina largou “filho” e correu para casa do avô, perseguida pelo irmão. 

Joacir limpou o rosto e correu atrás dos outros para a opy, casa de reza. 

Ferreira (2002) conversando com Mariano Tupi Mirim, que fazia a tradução das 

brincadeiras das crianças, disse que as brincadeiras não eram uma simples fantasia, mas uma 

encenação de como as crianças interpretam a constante peregrinação pelos prontos-socorros e 

hospitais da região. 

 Segundo Ferreira, em: ‘Viajantes, missionários e o xondaro okaygua’ (Dança na casa 

de reza) as crianças encenam suas viagens de visita à  parentes em outras aldeias, os hinos 

cristãos e seu ritual de nominação. Ferreira (2002) observou três crianças: Mizael de sete 

anos, Florentina quatro anos e Izael dois anos e outras crianças, como os irmãos Dirceu de 

onze anos e Kátia de dez anos. 

Florentina e Izael encheram três pequenos caminhões de balas e passaram a conduzi-

lo, em fila a uma fogueira semi-apagada, onde a avó havia cozido um pouco de feijão. 

Florentina dizia: “Tembi’u  maowe ma!”, a comida está chegando! Ao perceber  que a autora 

estava observando Izael, apanhou uma bala e a entregou. E ao ser interrogado do que 

brincava, respondeu que estaria visitando os parentes. 

Dirceu e Kátia chupavam pirulito e cantarolavam trechos do hino evangélico, 

enquanto despiam bonecos de plástico. Mizael saiu da casa dos pais, fumando cachimbo e 

cantando em guarani.Trocou algumas palavras com Dirceu e Kátia, de olhos fixos nos 

brinquedos. Cuspiu duas vezes no chão e passou a soprar fumaça de tabaco nas bonecas 

despidas. As crianças observavam Mizael dar as baforadas nas bonecas e cantavam a mesma 

música em guarani. Chegou a mãe de Mizael, Florentina, e Izael para lembrar que estava na 

hora do Xondaro okayguá. 

Após a cerimônia, a autora pergunta para que as crianças envolvidas nas brincadeiras 

expliquem o que estavam fazendo. Kátia diz que brincava de missionária com as bonecas de 

plástico. Mizael contou que soprava fumaça nas bonecas cujo objetivo era torná-las guarani. 

A Florentina afirmou estar levando comida para os parentes. 

A seguir, farei uma relação entre brincadeiras indígenas e escola. 
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CAPÍTULO III- AS RELAÇÕES ENTRE BRINCADEIRAS INDÍGENAS 

TRADICIONAIS E A ESCOLA 

 

Neste terceiro capítulo, tenho como objetivo observar as brincadeiras indígenas e que 

importância estas brincadeiras têm para o espaço escolar das crianças guarani mbya da aldeia 

Sapukai no Bracuí. Apresento uma breve síntese da história da criança guarani e de sua 

relação com o espaço escolar. 

Observando as crianças guarani na aldeia Sapukai, quando tive a oportunidade de ter  

contado com o povo guarani na aldeia, quando estive visitando-a pela primeira vez com 

minha turma da Faculdade, percebi que as crianças costumam circular livremente no meio dos 

adultos quando estes estão em algum tipo de atividades. Enquanto os adultos estão 

participando de reuniões, por exemplo, elas, ficam no meio dos adultos. Outro momento, que 

presenciei foi enquanto os adultos estavam tratando de assuntos relacionados aos interesses da 

comunidade, as crianças, puderam participar com toda liberdade sem serem repreendidas dos 

adultos, como por exemplo, no encontro realizado no centro da aldeia, onde se discutiu 

assuntos relacionados às avaliações de alunos e professores da turma da EJA Guarani Mbya, 

quando professores e alunos  se reúnem para fazerem  avaliação relacionada às aulas da EJA 

Guarani. Enquanto isso, pode-se perceber as crianças andarem, livremente entre os adultos 

sem que sejam repreendidas. Enquanto os adultos participavam da reunião, as crianças 

brincavam de bicicleta, bola de futebol e brincadeira de correr com outras crianças no centro 

da aldeia, ao lado da reunião. 

3.1- A CRIANÇA INDÍGENA GUARANI  

 

Para Nobre (2005) a noção de "infância" entre os Guarani é um construto sócio-

cultural bem diferente do que conhecemos em nossa cultura e integra a cosmovisão típica 

deste povo. Isto, por mais óbvio que possa parecer, é fundamental na análise da cultura 

indígena e dos currículos escolares em construção, segundo ele. 

A criança guarani participa com total liberdade das atividades que acontecem na 

aldeia. Os adultos não se sentem incomodados com sua presença no momento em que eles, 
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por exemplo, estão participando de assuntos relacionados a comunidade. Isso parece fazer 

parte de sua cultura. Segundo Schaden (1974), a criança se caracteriza por notável espírito de 

independência. Na medida em que lhe permitem o desenvolvimento físico e a experiência 

mental, participa da vida, das atividades e dos problemas dos adultos.  

A criança tem uma série de experiências culturais e de vida familiar como os 

conhecimentos culturais, seus valores e seu espaço. Cada uma possui sua história,  ocupando 

assim, seu espaço na aldeia. Como elas veem a escola? Cada um tem uma maneira própria de 

aprendizado. A forma de ensinar e aprender do guarani é de outro jeito, porque eles fazem 

parte de outra cultura e possuem sua própria história. Como aponta Litaiff (1996), o processo 

de socialização das crianças é feito por imitação (ou seja, de maneira informal) e sem 

repreensão. Ainda conforme depoimento coletado pelo autor:  

Pra criança aprender, tem que fazer, mostrar, aí faz igual quase tudo (...). Menina 

aprende com a mãe fazer comida, lavar roupa, limpa a casa. Menino aprende com o 

pai, roçar ir no mato, fazer armadilha, (...).O pai também ensina às vezes a criança 

falar Juruá porque sai de casa (p.64). 

 

Na aldeia, a criança guarani tem total liberdade de participar das rotinas dos adultos, 

elas têm liberdade de brincar e não são interrompidas pelos adultos. Apenas costumam serem 

orientadas pelos adultos se estão em apuros. No tocante à existência física, as crianças estão 

continuamente cercadas de proteção e estímulos mágicos (Schaden, 1913, p. 61). Tem 

liberdade de participarem de reuniões religiosas e frequentar a opy (casa de reza). As crianças 

guarani gostam de brincar em dupla, ou em brincadeiras coletivas. Os mais velhos costumam 

tomar conta dos mais novos. Eles costumam serem solidários umas para com as outras. (diário 

campo 27 de julho de 2013) 

A criança Guarani, como sujeito de cultura também, expressa um estar no mundo 

característico da cosmovisão Guarani. Neste sentido, as brincadeiras observadas na Aldeia 

realizam-se dentro de um universo simbólico tipicamente guarani, mesmo quando o 

brinquedo é apropriado da cultura não indígena (Nobre, 2005, p.147). 

Em relação ao seu nascimento, a criança na cultura guarani, já nasce pronta, ela só 

precisa ser protegida para que se desenvolva bem. Para Schaen (1974), a alma já nasce pronta 

ou, pelo menos, com determinadas qualidades virtuais, por assim dizer embrionárias.  Ela 

apenas vai se desenvolvendo. 
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Se uma criança nasce com algum tipo de doença, é motivo de preocupação para a 

aldeia. Uma vez que eles acreditam que poderá ser algum espírito mau que está incomodando 

a criança por não estar satisfeito com sua vinda ao mundo. Quando por exemplo, uma criança 

nasce com um tipo de necessidade especial, a explicação que o guarani dá, é que o espírito 

que está no corpo da criança, está descontente e pode ser um espírito ruim que poderá fazer 

mal para o grupo ou o grupo fazer mal para o espírito e nesse caso a criança poderá ser 

abandonada (Diário de campo 4 de maio de 2013). 

A criança que chora muito, por exemplo, pode estar dando algum sinal que seu 

espírito não está satisfeito de estar aqui. Por isso, as mães tem preocupação de não deixar a 

criança chorar, se ela chora muito poderá ser algum tipo de problema espiritual. (Diário de 

campo 4 de maio de 2013). 

O nome escolhido para criança após seu nascimento é dado pelo rezador, o 

significado do seu nome expressa o que ela é. (Diário de campo, 4 de maio de 2013).  Quanto 

a isso, Chamorro (2008) aponta que, na cerimônia de nominação, o xamã revelará o nome da 

criança marcando com isso a recepção oficial da nova palavra na comunidade e tentará 

exorcizar o primeiro sentimento mau que acomete o ser humano: a cólera.  Ainda em relação 

a nomeação da criança, entre os Guarani, Nobre (2007) aponta que equivale a descobrir, por 

intermédio da inspiração, o verdadeiro nome que a criança tem já no além. Ainda conforme 

Nobre (2007) ao buscar compreender a infância indígena guarani, o texto situa o universo 

simbólico que circunda os nomes atribuídos às suas crianças. Neste sentido, é a criança que 

traz o nome, revelado na cerimônia de batismo, ao Xamã.  

Há outra questão relacionada a mudanças de nome em razão da questão religiosa. 

Para eles, quando algo começa a dar errado na vida indígena isto que dizer, que o 

espírito está insatisfeito e por esse motivo deixa o corpo da pessoa. Nesse caso, 

então, é precisa que a procure ajuda de um rezador para que outro espírito venha a 

se apossar dela novamente. Seu nome é mudado até ela encontra seu caminho, ou 

seja, a pessoa ficar bem (Diário de campo, 4 de maio de 2013 ).  

A respeito do nome da criança guarani, Borges (2002) aponta que na concepção 

guarani, o que determina o nome é justamente a região de onde vem a alma da criança, não 

sendo jamais uma decisão arbitrária dos pais, pois segundo eles é através de diversas regiões 

celestes que as almas das crianças guaranis chegam aos seus respectivos pais. Quem 

efetivamente dá o nome, batizando a criança, é o rezador da comunidade, sempre por 

intermédio de sonhos e visões. Para esse autor, após o rito de nominação, nos primeiros anos 
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de vida os pais tratam de desenvolver consciência cultural dos costumes da aldeia na criança. 

Pois são socializadas através de pequenos trabalhos na aldeia e principalmente, através da 

religião, que é o maior instrumento socializador dos guarani. 

Ainda em relação ao nome, Nobre (2005) indica que Nimuendaju (1987) afirma que, 

aos olhos guarani, o nome "é a bem dizer um pedaço de seu portador, ou mesmo, quase 

idêntico a ele, inseparável da pessoa. O guarani não 'se chama' fulano de tal, mas ele 'é' este 

nome. 

Na sua pesquisa Nobre (2005) aponta que os nomes dos Guarani Mbya estão ligados 

portanto, a estas regiões e entidades espirituais. As crianças são vistas como uma 

reencarnação de um adulto. 

Para Nobre (2007) uma criança, portanto, quando nasce já está “predestinada” a se 

constituir num sábio, num rezador ou numa liderança e como tal será educado. 

 

3.2-EDUCAÇÃO ESCOLAR ENTRE AS CRIANÇAS GUARANI MBYA  

 

Nobre (2005) destaca que a concepção de mundo guarani aponta para um tipo de olhar 

sobre a educação e sobre a escola, assim como essa escola transforma a concepção de infância 

historicamente construída pelos Guarani.   

 Com a chegada da escola na aldeia ocorreram algumas mudanças em relação ao 

cotidiano das famílias.  Na cultura guarani, os conhecimentos tradicionais eram passados para 

os mais jovens e crianças por intermédio das famílias. Mas, com a implantação da escola, as 

crianças passaram a dividir seu tempo, entre o convívio  familiar e o  espaço escolar, assim o 

conhecimento não mais estaria apenas baseado nos conhecimentos passados pelas famílias, 

mas também no âmbito escolarizado. Começando assim, outro processo de aprendizagem 

apresentado pela escola e com isso, a criança passa então a adquirir outros tipos de saberes 

que não fazem parte de sua vida familiar. 

Bergamaschi (2005) aponta que a educação Guarani não se separa espacial e 

temporalmente das outras práticas, por isso veem a escola como sua própria vida. O espaço 

físico (ocidental) da escola ganha novos significados na medida que os indígenas constroem 

suas próprias formas de ensinar e aprender, e sua própria forma de lidar com esses novos 
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tempos e espaços tentando adaptá-los ao cotidiano da vida na aldeia. Reafirmando assim o 

que precisam para se ter uma escola diferenciada. 

A comunidade indígena possuía um modo próprio de aprendizado antes da chegada da 

escola. Sendo o conhecimento passado dos mais velhos para os mais novos através da 

oralidade. 

 Na cultura indígena, de um modo geral, usam a escola como forma de mostrar sua 

cultura e não a escola regata a cultura dos índios. 

A criança que chega à escola dotada de conhecimento de sua cultura geralmente espera 

que a escola respeite sua formação. 

A criança guarani aprende na sua comunidade com a família extensa e com as pessoas 

de sua comunidade. E quando ela entra na escola já é uma forma de se preparação para vida e 

conquistar um espaço no mercado de trabalho.  

A escola então é quem poderia se adequar a cultura dessa criança guarani. Já que a 

vontade dos guarani é que haja uma escola diferenciada que atenda a sua cultura. Uma escola 

voltada para atender a necessidade do povo guarani. Que ensine a sua língua preserve sua 

religião, seu modo de ser guarani. 

A escola também poderá ser um canal de “troca de experiência” entre o mundo dos 

brancos e dos guarani. A escola poderá fazer bem a comunidade na medida em que seu 

interesse está voltado para atender as necessidades desse povo envolvendo em projetos que 

tragam beneficio pra sua comunidade. 

Qual seria o interesse de uma escola em oferecer educação infantil em aldeia? Cuidar 

da criança enquanto algumas mães trabalham? Já que elas aprendem sua cultura dentro de sua 

comunidade por meio dos pais, na sua família? A escola então estaria negando o direito da 

criança se desenvolver dentro de sua comunidade?  Em busca de seu bem estar ou preocupado 

em preparar pessoas para o mercado?  O que a escola poderá oferecer para a comunidade 

indígena? Conhecimento secular? Gerar emprego para os profissionais? O que uma criança 

guarani aprende na educação infantil? Que tipo de brincadeira elas compartilham na escola? A 

escola poderá gerar algum tipo de conflito entre os moradores para disputa de cargos? O que 

as mães pensam de seus filhos irem a escola?  São questões que servirá de reflexão para que 

se possa discutir. A escola servirá para ocupar tempo e espaço na aldeia, ou tem outro 

objetivo? Educar as crianças na língua guarani é tarefa da escola ou das famílias? 
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As crianças geralmente vão para a escola com a finalidade de aprender a ler e a 

escrever. Antes elas não tinham contato com o mundo escolarizado, apenas recebiam a 

educação dos seus familiares. Não frequentavam uma sala de aula. A criança apenas brincava 

na sua comunidade, mas hoje tem a responsabilidade de frequentar a escola. Porém, quando 

estão em sala de aula, permanecem estudando enquanto sentem interesse pelo o que está 

sendo transmitido. Portanto, dividem o seu tempo entre a educação escolar e a brincadeira. Na 

escola a criança tem liberdade de sair e entrar na sala sem que seja repreendida pelo professor. 

Ela geralmente permanece na sala quando está interessada pelo assunto. Que papel então, tem 

a escola com o mundo lúdico da criança? 

Para o guarani hoje, a escola é importante para saber lidar com o não índios. É 

importante saber ler ir escrever. Quanto a isso, Bergamaschi (2005), ao se referir aos 

interesses dos povos guarani, em relação a aprendizagem, diz que os Guarani mostram que 

querem aprender,  ler, escrever, lidar com o sistema monetário e calcular com a nossa 

matemática. Todavia, não querem a escola que confine as crianças e as pessoas, independente 

de suas vontades, obrigando-as a fazer inúmeras atividades “escolarizadas” sem sentido para a 

vida da aldeia e deixando de lado a curiosidade e a busca que cada um se propõe. 

As crianças aprendem primeiro a sua língua materna guarani. Só depois inicia a 

segunda língua, o português, passando assim, a serem bilíngues, ou seja, aprendem a língua 

portuguesa e guarani . 

Os professores são guarani bilíngues e é na escola que a criança começa a aprender o 

português. Na aldeia os mais velhos costumam falar com as crianças em guarani, para que não 

possam perder o modo de falar na língua materna. 

Um ponto importante a ser pensado para a educação escolar dos povos guarani, seria 

então, que as salas ministradas nas escolas das comunidades indígenas, fossem feitas por 

professores indígenas, para que eles pudessem ter uma renda mensal e também por já fazer 

parte da cultura e estar mais familiarizado com o seu povo. Com isso, o povo guarani teria 

mais autonomia para decidir o que seria ideal para ser ensinado para sua comunidade, 

seguindo o interesse de seu povo, ou seja, o que eles de fato e de direito precisa aprender para 

beneficio deles. Uma educação que forme pessoas para atuarem na própria comunidade. 

 A escola na atualidade, para a cultura guarani é importante para que essa comunidade 

possa adquirir conhecimento também de outras culturas. É uma forma de se comunicar 
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melhor com os não-índios. A escola pode então ser uma ponte que “troca experiência” entre 

as duas culturas. O que não pode ocorrer é o juruá incutir sua cultura na comunidade indígena 

não respeitando as diferenças, os limites e tradição desse povo. A escola também pode 

contribuir para a formação de uma liderança mais forte e para que desperte neles o interesse 

de lutar por seus direitos e para que eles sejam mais críticos naquilo que possa ser oferecido 

para sua comunidade, onde eles possam ter argumentos para lutar por seus objetivos para 

atender as necessidades de seu povo. A aprendizagem para a liderança da comunidade é 

importante para o seu povo, para melhor dialogar com outras culturas. Mas ao mesmo tempo 

não descartam a importância de manter a sua tradição. 

A concepção de mundo guarani aponta para um tipo de olhar sobre a educação e sobre 

a escola, assim como essa escola transforma a concepção de infância historicamente 

construída pelos Guarani (Nobre, 2005).  

 

3.3- A ESCOLA NA ALDEIA  

 

A escola hoje na aldeia pode assumir um papel importante. Pode contribuir para os 

povos indígenas reivindicarem os seus direitos. Apesar de eles saberem que a escola na sua 

estrutura não foi pensada para atender seus interesses, de uma forma diferenciada, pois segue 

os mesmos padrões da escola dos Juruá, eles “lutam” então por uma escola diferenciada. 

Em sintonia com esse novo tempo, experimentam outras formas de fazer a escola em 

suas aldeias, construindo caminhos próprios na direção de uma Educação Escolar indígena, 

diferenciada, específica, intercultural e bilíngue. (Bergamachi, 2005). 

Para Nobre (2005) o Projeto Político Pedagógico (PPP) da primeira Escola Indígena 

Guarani Kyringue Yvotyty, na aldeia Sapukai, por exemplo, expressava uma clareza de 

objetivos que aponta para um caminho de construção de uma experiência escolar com 

algumas características fundamentais: Independência temporária frente aos órgãos públicos, 

portanto, uma Escola não vinculada ao Município ou ao Estado até que se obtivesse a 

habilitação dos professores; 

Os Guarani se programaram para concluírem primeiro a formação em Magistério 

Indígena, o que lhes asseguraria a habilitação profissional para o exercício da docência, para 
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posteriormente aceitarem a criação da Escola Indígena, por parte do Estado, através de ato de 

criação. Tal decisão expressava uma posição política estratégica: a criação de uma "Escola 

Indígena" agora, pelo Município ou pelo Estado, sem os professores estarem habilitados para 

o exercício de suas funções pedagógicas e técnico-administrativas, implicaria em dividir as 

funções da escola com professores não-indígenas. Segundo Nobre (2005), se a criação da 

"Escola Indígena" viesse após a habilitação dos professores indígenas, sua inserção no sistema 

público de educação se daria de forma efetiva, mediante Concurso Público específico. Os 

Guarani é que assumiriam, portanto, a gestão político-pedagógica da Escola.  

Entretanto, acabaram cedendo inevitavelmente às amarras burocráticas do estado, que 

os obrigou, por lei, a aceitarem a criação da Escola Estadual Indígena Guarani Karaí Kuery 

Rendá, que agrega as três escolas até então comunitárias. Como conquistas, garantiram a 

criação de uma única escola.  

Outro ponto que Nobre (2005) indica é a necessidade de se construir um projeto 

escolar que busque estar inserido num projeto educativo maior da comunidade indígena. 

Para Nobre (2005) há algumas contradições e limites no processo em curso: entre as 

contradições, a principal é a dicotomia entre o discurso político da escola “diferenciada, 

bilíngue, intercultural e autônoma” e a realidade. Para o autor é necessário investir na 

formação profissional dos/as educadores/as, no sentido de melhor qualificar as intervenções 

pedagógicas da Escola, suas estratégias metodológicas, sua construção curricular e seu 

processo de alfabetização. 

  Nobre (2005) aponta que a merenda cumpre um papel importante nas comunidades 

indígenas, dado o quadro ainda de irregularidade na alimentação, com alguns casos de 

subnutrição, outros de carência alimentar. Uma merenda equilibrada, adaptada aos costumes, 

pode também introduzir novos hábitos de alimentação saudáveis, com gêneros cultivados na 

própria comunidade. A merenda transforma-se portanto, em elemento de segurança alimentar 

comunitária, com papel preventivo primordial. É um direito de toda escola pública ter a 

merenda assegurada. 

Conforme Nobre (2005) a aldeia Sapukai conquistou, através da luta dos guarani, um 

Posto de Saúde com atendimento médico regular através de convênio FUNASA/SUS, uma 

escola de Ensino Fundamental, com dois prédios de alvenaria e com merenda fornecida 

Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro  
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A construção de uma escola indígena guarani na perspectiva da autonomia implica, 

para Nobre (2005) aceitar que os conceitos de escola indígena diferenciada, bilíngue, 

intercultural e autônoma são construções sócio-históricas repletas de tensões e que os 

entendimentos que se fazem deles são diferentes no campo da educação escolar indígena 

pelos diferentes atores sociais. Entretanto, o conceito de autonomia é o eixo, para ele, que une 

as três categorias da escola indígena proposta pela legislação (diferenciada, bilíngue, 

intercultural), defendidas pelos não indígenas e pelos indígenas. O processo democrático de 

construção de políticas públicas, com a necessária garantia de participação dos professores 

indígenas, é o espaço possível e necessário de construção dessa autonomia.  

 

3.4- A VIDA DA CRIANÇA GUARANI NA ESCOLA  

 

O deslocamento da infância para a escola vem trazendo implicações que modificam a 

concepção de infância culturalmente construída até agora. O lugar tradicional de produção de 

sentidos para essa infância tem sido até há pouco a comunidade educativa com seu complexo 

de imitações da vida adulta e suas brincadeiras e jogos infantis (Nobre, 2005, p.153). 

As crianças costumam aprender por imitação e não se descobrindo no meio em que 

vivem. Bergamaschi (2005) observou que para os Guarani existem duas formas de aprender: 

uma está ligada ao esforço pessoal, à curiosidade e a outra à revelação que não deixa de ser 

um esforço, pois a pessoa precisa viver de acordo com o Nhande Rekó
4
. O conhecimento, para 

este povo, estaria na busca de cada um junto aos mais velhos e na escuta da revelação. Sem 

que haja um tempo marcado ou até mesmo sem que haja regra. Bergamaschi (2005) aponta 

algumas características da educação tradicional Guarani que pôde se observar: a curiosidade; 

a observação; a imitação; a autonomia; a oralidade; e o aprender mais do que o ensinar. O 

respeito pela criança e por todos na aldeia é uma característica também destacada pela autora 

onde os adultos não se intrometem no fazer da criança, apenas a deixam experimentar, as 

deixam participarem de tudo que acontece na aldeia do jeito que bem entendem. Aos adultos 

caberia apenas aconselhar e conversar com suas crianças, fazendo que elas acompanhassem o 

cotidiano da aldeia. 

                                                           
4
 Nhande Reko – Nosso modo guarani de ser. 
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Pensar na escola guarani hoje é poder falar sobre as crianças guarani que fazem parte 

dessa realidade. Nos tempos remotos as crianças não frequentavam a escola. Seu lugar de 

aprendizagem era com os mais velhos, como conhecer a história do seu povo que era passada 

através da oralidade. A aprendizagem para essa crianças se dava por imitação dos mais velhos 

e com a convivência do seu grupo. O que a escola hoje quer ensinar para essas crianças 

guarani? Como elas devem se comportar em sociedade? A escola tem sido um ponto positivo 

ou negativo para as crianças guarani? Que benefícios têm trazido para as crianças na aldeia? 

A escola hoje faz parte do cotidiano da criança indígena guarani. Ela está inserida em 

uma nova realidade que passa a se sentir influenciada com esse novo universo escolar. Como 

a criança guarani se sente nesse meio escolarizado? 

Essas mudanças que vêm ocorrendo nessa comunidade não deve ser de fácil 

adaptação, onde o guarani tem que conviver com uma realidade que até tempos atrás não fazia 

parte de sua vida cotidiana. 

Para Nobre (2005), a criança guarani de Angra dos Reis não será a mesma depois da 

escola. A escola indígena não será a mesma que a nossa com aquelas crianças índias. A 

concepção que pais e mães guarani têm sobre suas crianças, está sendo transformada com a 

existência da escola nas Aldeias. Os professores - sujeitos sociais que detêm um determinado 

poder nas comunidades - vêm influenciando suas comunidades na defesa da escola, que 

passou a ser "necessária". Os pais e mães resignificaram suas ideias sobre seus filhos com a 

escola. 

Mas muitos consideram a escola importante, porque é um meio para eles também 

saber entender o que pensam os não-índios e também para uma melhor comunicação com o 

mundo não-indígena . 

Bergamaschi (2004) levanta algumas hipóteses relevantes. A primeira especula a não 

existência de uma transmissão linear dos conhecimentos da escola ocidental visto que ela é 

apropriada e recriada segundo a cosmovisão indígena. 

Outra hipótese seria a de que a escola pode servir de mais um instrumento de 

circulação de saberes e valores da sociedade indígena assim como ocorre nas sociedades 

ocidentais. 
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E por último, a hipótese de que a escola se apresenta como espaço de troca de 

conhecimentos, de “diálogos interculturais” no sentido de redefinir identidades, redefinir 

valores societários para os índios e também para os não-índios 

Participando de um encontro na aldeia Sapukai com o povo guarani ouvi relato de um 

guarani apontando a importância que seria se os professores que ministrassem as aulas 

pudessem ser só professores guarani, para que houvesse uma melhor comunicação. E outro 

fato importante para eles é que a escola deveria prepará-los para uma determinada função, 

como oferecer cursos técnicos, voltados para atender as necessidades da aldeia. Sua 

preocupação é que quando esses jovens se formem saiam da sua comunidade para buscar 

trabalho em outra localidade. 

Em uma palestra no IEAR na III Semana Acadêmica, o professor Algemiro da Silva 

Karai Mirim comentou que a sua comunidade tem dificuldade em entender a escola e pra que 

ela serve. Isso mostra a importância da escola na comunidade guarani: rever as reivindicações 

do povo guarani e possa levar em consideração a sua realidade, e criar uma escola 

diferenciada que esteja voltada para atender as necessidades desse povo. 

O fato é que hoje não é só os jovens e adultos que frequentam a escola. Há criança 

indígena que ocupa também espaço na escola. Antes elas viviam em suas aldeias aprendendo 

com os adultos, através das brincadeiras imitam a vida dos mais velhos de sua comunidade. 

Na perspectiva da pedagogia indígena, a criança aprende experimentando, vivendo o dia a dia 

da aldeia e, acima de tudo, acompanhando a vida dos mais velhos, imitando, criando, 

inventando, sendo que o ambiente familiar, composto pelo grupo de parentesco, oferece a 

liberdade e a autonomia necessárias para esse experimentar e criar infantil. Essa liberdade 

engloba o “acesso aos diferentes lugares e às diferentes pessoas, às várias atividades 

domésticas, educacionais e rituais, enfim, a quase tudo o que acontece à sua volta” (NUNES, 

2002, p. 71). As crianças, nos primeiros anos de sua vida, “vivem uma permissividade quase 

sem limites, são onipresentes na aldeia e nas áreas circundantes, e punições quase não 

acontecem” (idem, p. 72). Essa “aparente desordem” ou, “ordem vivida de outro modo, 

imersa num espírito lúdico, espontâneo e sem compromisso” é que estaria “no cerne de todo o 

processo educacional” indígena (idem, p. 72). Liberdade, permissividade e autonomia, 

experimentando e participando da realidade concreta do dia-a-dia, seus conflitos e 

contradições, estão perfeitamente  articuladas com aprendizagem e responsabilidades na vida, 
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que nas comunidades indígenas iniciam muito cedo. (Nascimento, Brand e Agulera, 2006, 

p.8). 

Na escola a criança tem de cumprir um cronograma de estudo e a brincadeira passa 

assumir o “segundo plano”. Antes da chegada da escola, a criança indígena  não tinha  

“obrigação” de cumprir horário para  determinada tarefa; durante o dia, seu tempo era livre, 

ela então tinha liberdade de brincar a hora que lhe fosse de seu interesse. Agora, ela terá que 

cumprir parte do seu tempo para aprender o que a escola ensina. Hoje, é assegurado a essa 

criança o direito de frequentar a escola. E muitas vezes ao invés da escola se adaptar as 

crianças são as crianças que tem que se adequar à escola. 

Nascimento, Brand e Agulera (2006) baseiam-se em Berger & Luckman (1987) que 

discutem o conceito ocidental de tempo, afirmando que “a estrutura temporal da vida 

cotidiana é extremamente complexa, porque os diferentes níveis da temporalidade 

empiricamente presentes devem ser continuamente correlacionados (p. 1- 2 ).” Conclui então 

que a “estrutura temporal” no cotidiano de uma criança indígena se constitui de uma outra 

complexidade, que é diferente daquela do espaço escolar, com seus tempos pré-determinados 

e dirigidos. 

Para Nascimento, Brand e Agulera (2006), quanto à presença da educação escolar 

infantil em terras indígenas, não se pode deixar de levar em conta justificativas históricas e de 

movimentos populares urbanos, o êxodo rural e a ascensão da mulher ao mercado de trabalho 

onde se estabelecem diferenças com a vida das aldeias. Na cidade a educação infantil se 

impõe como necessidade de assistência; já em terras indígenas Guarani/ Kaiowá, apesar dos 

projetos desenvolvidos pela política de colonização, ainda assim os velhos, as mulheres e as 

crianças permanecem aldeados, constituindo assim uma autêntica comunidade educativa. 

 Na cultura guarani a criança tem liberdade de entrar e sair da sala na hora que quiser 

quando entender que aquilo que esta sendo passado não mais lhe interessa; ela então sai da 

sala e não vai ser repreendida pelo professor, mesmo assim ela precisa ir a escola. A criança 

guarani já não tem todo o tempo livre para brincar porque ela tem que ir à escola. 

Não descartando a importância da educação para essas crianças, mas também que sua 

cultura seja preservada. A brincadeira seria uma das causas que poderia ser analisada já que o 

lúdico também é um momento de aprendizado. A criança não só aprende em sala de aula mais 

sua aprendizagem acontece a todo o momento de sua vida. 



55 
 

Minha pergunta seria então: como poderia ser a relação da escola com essa criança que 

agora passa frequentar a escola? Qual o papel da escola em trabalhar a importância da 

brincadeira tradicional? Seria função da escola trabalhar essa questão para que as brincadeiras 

tradicionais continuem cada vez mais de forma presente na vida dessas crianças? 

Já que a escola indígena é diferenciada e o currículo também ser adaptado para atender 

a realidade da comunidade indígena, como seria então uma escola diferenciada para atender a 

necessidade da comunidade? Uma das questões que poderia ser colocada seria então, um novo 

currículo voltado para atender a realidade da aldeia, que levasse em conta as práticas com 

brincadeiras tradicionais, como elemento de fortalecimento ou preservação da cultura guarani 

mbya.  
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CONCLUSÃO 

 

É importante relembrar que nosso trabalho visou identificar a história do brinquedo, a 

concepção de infância, a importância das brincadeiras utilizadas na infância, assim como as 

brincadeiras tradicionais indígenas e sua relação com a escola. 

Como pudemos perceber na bibliografia pesquisada, a brincadeira assume um papel 

importante na infância para o desenvolvimento da criança e também para sua aprendizagem. 

É, portanto, através do lúdico que a criança vai compreendendo seu universo. O ato de brincar 

é fundamental na vida da criança para que ela possa estabelecer relações com o seu meio 

social e aceitação de conviver com o outro. A brincadeira torna para a criança um ato 

espontâneo, prazeroso, divertido e estimulante tornando-a mais criativa, expressiva, autônoma 

e independente. 

O brincar é um mecanismo fundamental para que a criança desenvolva sua 

imaginação, criatividade e habilidade. Nesta perspectiva a brincadeira também contribui para 

o desenvolvimento intelectual, físico, social e emocional. 

A brincadeira como vimos, proporciona a criança viver momentos de fantasia, 

imaginação e reprodução da realidade cultural e social, assim, desenvolver-se em grupo, 

aprender regras para sua vida adulta. As crianças de diversas culturas se apropriam das 

brincadeiras para reproduzirem a realidade do seu dia a dia. 

Em relação à concepção de infância pude perceber que o tema abordado tem sido um 

assunto cada vez mais estudado pela Sociologia da Infância e Antropologia da Criança. 

Atualmente cada vez mais especialistas se interessam em abordar a este tema. Tratando-se da 

infância que é algo mutável, cada região adquire um estilo próprio em relação à infância. 

Vemos que o brinquedo ao longo dos anos vem assumindo um papel importante na 

vida da criança. Não só tem utilidade para servir de enfeite como no passado, mas agora está 

sendo de grande importância nas brincadeiras infantis. O avanço da tecnologia tem sido uma 

grande incentivadora para atrair cada vez mais adeptos a brinquedos lançados no mercado. 
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Outra grande aliada para o incentivo de consumismo de brinquedos industrializados tem sido 

a mídia que cada vez mais influencia o público infantil.  

Como percebemos no capítulo das brincadeiras das crianças indígenas guarani apesar 

da influência de brincadeiras não-indígenas na cultura guarani, elas se utilizam dessas 

brincadeiras, para lhes dar outro significado dentro de seu universo simbólico tipicamente 

indígena. 

 Pode-se concluir que o universo infantil, as brincadeiras, os brinquedos contribuem 

para o desenvolvimento e aprendizagem individual da criança, ajudando-a a conviver com o 

outro, respeitando as normas no seu convívio social.  Por fim, a brincadeira, o brinquedo 

proporciona à criança a capacidade de criar, recriar e imitar elementos da cultura adulta. 

No segundo capítulo vimos a história do povo guarani. A importância de preservar a 

cultura da comunidade indígena, a preocupação de lideranças indígenas em manter sua 

identidade cultural, tais como: sistema de produção, organização social, formação religiosa, 

língua guarani, enfim o modo de ser guarani, o Nhande Reko. 

Mesmo sofrendo transformações, a cultura Guarani assim como a cultura não-

indígena, penso que o povo guarani não perderá sua identidade cultural, tendo o cuidado de 

preservar  sua cultura e passar seus valores para as novas lideranças.  

Acredito que o povo guarani estará atento para a preservação de sua cultura com a 

preocupação de transmitir sua cultura de geração a geração, como tem sido feito ao longo dos 

anos. Não deixando que a cultura não-indígena venha influenciar a ponto de perder sua 

origem. Percebemos com o passar dos anos a cultura indígena vêm recebendo influência de 

outra cultura e com isso tem causado a preocupação de lideranças indígenas guarani. 

Por fim,  no terceiro capítulo apresentei algumas brincadeiras indígenas guarani e a 

importância destas brincadeiras para crianças guarani. Relatei de forma resumida como vivem 

as crianças guarani na sua comunidade e a sua relação com o espaço escolar.  

Vimos que a criança guarani participa com total liberdade das atividades que 

acontecem na aldeia. Os adultos não se sentem incomodados com sua presença no momento 

em que eles, por exemplo, estão participando de assuntos relacionados à comunidade. Isso 

parece fazer parte de sua cultura. Segundo Schaden (1974), a criança se caracteriza por 
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notável espírito de independência. Na medida em que lhe permitem o desenvolvimento físico 

e a experiência mental, participa da vida, das atividades e dos problemas dos adultos.  

É importante colocar que com a chegada da escola na aldeia ocorreram algumas 

mudanças em relação ao cotidiano das famílias.  Na cultura guarani, os conhecimentos 

tradicionais eram passados para os mais jovens e crianças por intermédio das famílias. Mas, 

com a implantação da escola, as crianças passaram a dividir seu tempo, entre o convívio  

familiar e o  espaço escolar, assim o conhecimento não mais estava apenas baseado nos 

conhecimentos passados pelas famílias, mas também no âmbito escolarizado. Começando 

assim, outro processo de aprendizagem apresentado pela escola e com isso, a criança passa 

então adquirir outros tipos de saberes que não fazem parte de sua vida familiar. 

A escola também poderá ser um canal de “troca de experiências” entre o mundo dos  

não indígenas e dos guarani. A escola poderá fazer bem pra comunidade na medida em que 

seu interesse está voltado para atender às necessidades desse povo envolvendo-se em projetos 

que tragam beneficio pra sua comunidade. 

Um ponto importante a ser pensado para a educação escolar dos povos Guarani, seria 

então, que as aulas ministradas nas escolas das comunidades indígenas, fossem ministradas só 

por professores indígenas, para que eles pudessem ter uma renda mensal e também por já 

fazerem parte da cultura e estarem mais familiarizados com o seu povo. Com isso, o povo 

guarani teria mais autonomia para decidir o que seria ideal para ser ensinado para sua 

comunidade, seguindo o interesse de seu povo, ou seja, o que eles de fato e de direito 

precisam aprender para beneficio deles. Uma educação que forme pessoas para atuarem na 

própria comunidade. 

O deslocamento da infância para a escola vem trazendo implicações que modificam a 

concepção de infância culturalmente construída até agora. O lugar tradicional de produção de 

sentidos para essa infância tem sido até há pouco a comunidade educativa com seu complexo 

de imitações da vida adulta e suas brincadeiras e jogos infantis (Nobre, 2005, p.153). 

Na cultura guarani a criança tem liberdade de entrar e sair da sala na hora que quiser 

quando entender que aquilo que esta sendo passado não mais lhe interessa; ela então sai da 

sala e não vai ser repreendida pelo professor, mesmo assim ela precisa ir a escola. A criança 

guarani já não tem todo o tempo livre para brincar porque ela agora tem que ir à escola. 
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Não descartando a importância da educação para essas crianças, mas também que sua 

cultura seja preservada. A brincadeira seria uma das causas que poderia ser analisada já que o 

lúdico também é um momento de aprendizado. A criança não só aprende em sala de aula, mas 

sua aprendizagem acontece a todo o momento de sua vida 

Finalmente, podemos concluir sobre a importância de se conhecer o universo infantil 

das brincadeiras na perspectiva das diversidades culturais e o cuidado de não se perder valores 

culturais passados de uma geração a outra. Assim como nossa sociedade, a cultura guarani 

não é algo estático, mas está em constante transformação, porém com a sabedoria que eles 

têm e sabedores de seus valores culturais não permitirão que sua cultura seja dissolvida no 

decorrer dos anos, assim desejamos. 
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