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RESUMO 
 

A antropologia da criança tem se consolidado como um importante campo, ao 

rever a noção de infância, buscando construir uma perspectiva sobre as crianças a 

partir de uma crítica ao pensamento colonial. Contribuindo, assim, na rearticulação do 

pensamento etnológico, ao possibilitar reconhecer as crianças indígenas como 

possíveis agentes produtores de cultura.  

Pretendo neste trabalho apontar os caminhos da antropologia nos últimos 

séculos que levaram à possibilidade da construção de uma antropologia da criança, 

desde o evolucionismo até os estudos etnológicos mais recentes sobre o corpo e a 

pessoa ameríndia. Buscando responder à pergunta sobre o que é ser criança, para as 

crianças indígenas, a partir dos estudos sobre corporalidade nas terras baixas. 

 

Palavras-chave: Antropologia da criança; Crianças Indígenas; Corporalidade; Escola. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Durante minha trajetória na universidade, busquei sempre construir 

aproximação ao método etnográfico, pautado em trabalho de campo, que me 

permitiu o treinamento do olhar aos princípios constitutivos da etnografia. Transitei 

por diversos espaços, tentando apreender um pouco sobre cada área da 

antropologia. Iniciei meu trabalho de campo em dezembro de 2016, ao retornar de 

intercâmbio, na cidade de Puerto Iguazu, Argentina, já sabendo que nesta região de 

tríplice fronteira existiam muitas aldeias Guarani.  

Na cidade havia muitos artesãos. Alguns expunham em pequenas feiras e 

outros estendiam seus panos na calçada, em frente a pontos turísticos e bares. 

Desta forma, na principal praça de Puerto Iguazu, estendi meu  pano branco, 

também tinha artesanatos e queria vender alguns para poder me manter alguns dias 

na cidade. Dispus algumas pedras e colares, enfileirei uma grande quantidade de 

fios de macramê de várias cores e me sentei no chão. Pela cidade, circulavam 

muitos turistas e, entre eles, viam-se as crianças guarani, que iam e vinham. 

Estavam por todos os lados. Algumas vinham carregando animais talhados em 

madeira. Ao meu lado, juntaram-se rapidamente alguns dos meninos, que imitaram 

um pouco do que eu tinha feito e dispuseram seus artesanatos. Sorri para eles, mas 

não disse nada, e, aos poucos, começaram a interagir, de uma forma que talvez só 

as crianças sejam capazes. Não me diziam nada em palavras, mas se comunicavam 

muito bem com seus gestos, olhares e as estridentes risadas.   

 Logo apontaram para as linhas de macramê, ansiosos. Eu estava tecendo um 

colar e coloquei as linhas entre nossos “postos de artesanato”. Pediram-me a 

tesoura, e, aos poucos, começaram a tecer pulseiras, com uma delicadeza e 

habilidade infinitamente maior que a minha. Surpreendeu-me o olhar que tinham 

para combinar as cores e diagramar vários tipos de desenhos na linha. Perguntaram 

de onde eu era, e, depois, eu perguntei se eles eram guarani. Disseram que não, 
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então perguntei se eram argentinos. Também negaram. Saí sem descobrir como eles 

se definiam. E eles se divertiram muito com a minha ingnorância, pois queriam que 

eu difinisse uma nacionalidade e não me disseram como se difiniam, o que me 

pareceu interessante no momento, estando em uma região de fronteira. 

Até então, não esperava estudar ou me acercar de uma antropologia da 

infância. Fui a campo com sede de entender o processo de transformação de corpos 

pela alimentação. De pensar a questão da terra como território que se estende ao 

corpo, e a soberania alimentar como algo intrinsecamente politico e cultural, como 

uma questão central à existência dos povos indígenas. 

Entretanto, ao chegar a Puerto Iguazu, só via as crianças guarani, por todos os 

lados. Elas estavam dialogando com todos, fazendo-se presentes vendendo os 

artesanatos, rindo, jogando e vivenciando o espaço do centro da cidade. Busquei me 

aproximar das crianças para poder ser apresentada à suas mães. Assim as crianças 

me pregaram uma peça, porque elas não podiam me contar sobre questões como o 

território e a alimentação, para as quais eu estava buscando respostas dos guaranis 

mais velhos. Se elas comiam, construíam seus corpos e identidades, elas estavam 

talvez mais intensamente ligadas a essa transformação do que os adultos. 

Foi muito difícil encontrar uma entrada no campo que fosse tão confortável 

para mim quanto para aqueles com quem pretendia dialogar, dessa forma acredito 

que os artesanatos foram importantes, pois através dos artesanatos eles se 

aproximaram de mim, o que me permitiu estabelecer um diálogo mais interativo. 

Durante duas semanas segui frequentando o centro. Ainda conhecia pouco a cidade 

e não entendia bem quando eles me explicavam onde estava a aldeia. Sendo assim, 

minha primeira parte do campo foi apenas na região central da cidade, o que foi 

muito interessante, pois tive a possibilidade de ter um acercamento junto as crianças 

que certamente seria diferente na aldeia.  

Percebi que a maneira como elas se organizavam para as vendas e como 

circulavam pela cidade, abordando turistas e vendendo, refletia um pouco sobre 

como elas se colocavam naquele espaço. Acredito que exista uma intenção de 

apagamento desses povos por parte da sociedade, e, ao circularem nestes espaços, 

construíam resistência política, na reafirmação de sua existência e seu direito de 
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ocupação do espaço público. Entretanto, seria impossível estabelecer qualquer tipo 

de conclusão sobre a noção de corpo guarani e como as crianças guarani o 

constroem sem ir à aldeia e conhecer o espaço onde elas passavam a maior parte 

de seu tempo, com os seus parentes.  

Sendo assim em julho de 2017 voltei à cidade, para continuar o trabalho de 

campo. Encontrei uma cidade diferente, junto as crescentes reformas conservadoras 

do novo presidente da Argentina1. O espaço da cidade foi modificado, os artesãos 

passaram a sofrer mais repressões por parte da municipalidade, muitas vezes 

sendo-lhes proibida a venda nos lugares públicos, desta forma os indígenas foram 

também afetados.. Além disso, os interesses de grandes empresas do agronegócio 

foram privilegiados, trazendo a tona antigas disputas pela terra, principalmente em 

outras regiões da província de missiones, como em Wanda e San Ignácio, onde a 

polícia  foi mais uma vez estimulando uma grande repressão de algumas aldeias. O 

que preocupou os Guarani das aldeia de Jacy Porã, pois este projeto de governo 

ameaça chegar em Puerto Iguazu em algum momento, inclusive já cercando alguns 

espaços e criminalizando algumas lideranças da região. Ao encontrar policiais civis e 

militares por toda parte da cidade, observei que a circulação dos indígenas pelo 

centro se via limitada, pois era grande a repressão sobre os que vendiam 

artesanatos na rua.  

Passei alguns dias indo ao centro para tentar encontrar aqueles com quem 

havia estabelecido alguma relação. Apesar de saber onde estava a aldeia em que a 

maioria vivia, não me parecia justo  adentrar esse espaço sem ter sido convidada. 

Não conhecia pessoas da região, nem ninguém que pudesse me introduzir ao 

campo. Depois de um tempo decidi ir sozinha a aldeia Jacy Porã. Porém, ao 

conversar com algumas mulheres que vendiam seus artesanatos na entrada, elas 

me orientaram a falar com um dos homens. Assim, deparei-me com um projeto de 

turismo que eles desenvolvem no lugar. Conversando com os Guaranis responsáveis 

pelo projeto de turismo não tive qualquer possibilidade de fazer um trabalho de 

campo naquele dia nem nos dias que seguiram. Portanto, acredito que, 

                                                 
1
  Em 2016, tomou posse o presidente Maurício Macri, do Partido Progressista (PRO), cujo princípio 

conservador desencadeou processos que recaíram em uma forte repressão aos povos indígenas na 

Argentina, tais como a prisão da liderança indígena Milagro Sala.  



11 

 

 

principalmente, pelo pouco tempo do qual dispunha para construir uma aproximação 

sozinha, não consegui fazer um trabalho de campo na aldeia Jacy Porã.  

Desse modo, pretendo por este trabalho desenvolver algumas reflexões que 

atravessaram o campo e que, portanto, levaram-me a fazer uma analise da 

bibliografia sobre crianças e povos indígenas levantadas até então dentro da 

antropologia.  

A partir disso, a primeira questão que me parece relevante e importante a ser 

tratada é a da antropologia da criança. Durante o campo fui levada a me familiarizar 

com essas etnografias ao perceber que, para se fazer antropologia junto a crianças, 

é necessário construir um novo olhar dentro da própria antropologia. Poucos 

trabalhos focam nas falas dos que consideramos crianças. Cabe a nós, 

antropólogos, reaprendermos a interagir da forma mais horizontal possível, evitando 

levar para campo as concepções ocidentais sobre as infâncias. 

A segunda questão diz respeito à construção de corpos e suas 

transformações, conceitos essenciais para pensar os povos indígenas nas terras 

baixas. Para uma etnologia da infância é fundamental compreender questões 

intrínsecas ao corpo ameríndio: como se constrói esse corpo e o que é esse corpo? 

Possibilitando o diálogo com uma das questões que parece ser central na maioria 

dos trabalhos sobre crianças: Quais são os processos de aprendizado que 

atravessam as crianças? Tais questões nos levam a pensar o lugar da própria 

instituição escolar nestes contextos. 

 
 
 

2. DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DA ANTROPOLOGIA 
DA CRIANÇA 

 
 

2.1. A leitura da infância para a antropologia clássica 
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Ao falarmos de uma especialização antropológica ainda muito recente, como a 

antropologia da criança, é importante entender porque esta foi por tanto tempo 

marginalizada e teve sua relevância questionada. Para isso é necessário que 

pensemos no momento em que a antropologia ainda se consolidava. É necessário 

localizar a estruturação da área de conhecimento onde a antropologia passa a se 

desenvolver, para entender as implicações disso na determinação da relevância de 

um estudo. O lugar de construção do pensamento cientifico no qual a antropologia 

foi se constituindo, orientado pelos princípios de uma ciência humana com 

perspectivas coloniais. A autora Ana Maria Moscoso, ao se referir a um importante 

sociologo peruano, Anibal Quijano, que, entre seus focos de estudo está a 

construção colonial do pensamento nas ciências sociais, expõe, no trecho abaixo, a 

complexidade desta questão. 

Como argumenta Aníbal Quijano, la colonialidad geopolítica del poder y la 

dependencia histórico estructural sólo pueden producirse desde “una 

hegemonía como perspectiva epistemológica” (1997: 117) que llevaría a 

señalar que lo anotado no sea más que un botón cuyo objetivo es 

demostrar, por una parte, que la ciencia es una construcción sociocultural: 

Los estudios socioculturales de la ciencia consideran que los hechos 

científicos son composiciones colectivas. Por tanto, los productos de la 

ciencia no son universales, aunque tienen una clara tendencia 

universalizante (positivismo, representan la realidad, por tanto, verdad única 

y eterna para todos). [Moscoso, 2014, p10] 

Para pensarmos os desdobramentos da antropologia da criança hoje 

precisamos primeiro entender como esses estudos surgem e se modificam dentro da 

antropologia. Refiro-me à antropologia da criança e não da infância, pois a infância é 

um modo particular e não universal de pensar as crianças.  A noção de infância é 

uma construção sumamente ocidental. Portanto, não podemos pressupor que a 

experiência da noção de infância atravesse igualmente crianças em outros sistemas 

simbólicos de construção social.(Cohn, 2005, p 28). 

É importante perceber que a antropologia se origina no cerne do pensamento 

colonial. Desta forma os primeiros trabalhos etnográficos que demonstravam algum 

interesse nas crianças e mulheres, estavam sempre aderindo de antemão à noção 

masculina e ocidentalizada sobre esses corpos. Ainda que seja possível encontrar 

relatos em que as crianças sejam mencionadas, como em Tylor (1871) e Spencer 
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(1882), é difícil que sejam de fato levadas a sério nesses trabalhos. Além disso, 

apesar dos avanços na maneira como se pensa a criança na antropologia, ainda 

hoje as ciências sociais têm dificuldades em reconhecer nelas um objeto legítimo de 

estudo científico. 

Os primeiros relatos onde aparecem crianças são do século XIX, nos textos 

de autores como Tylor e Spencer que buscam estabelecer padrões para os estágios 

de desenvolvimento da humanidade, motivados pelo discurso científico da época. É 

essencial perceber as noções sobre infâncias trazidas por esses evolucionistas para 

entendermos um pouco sobre a noção de infância em outras áreas do 

conhecimento. Na época buscavam teorias para sustentar as ideias de povos 

primitivos e selvagens, da oposição do que seria o pensamento primitivo e o 

racional: as ideias de que a criança precisa se tornar adulta e o selvagem de se 

civilizar, eram pensadas então como processos equivalentes.(NUÑES p 40, 2003) 

Essa noção de infância, tal como vista nas ciências sociais no período em 

causa, foi utilizada por muitas décadas para se pensar o sistema escolar. Foucault 

(1975) relata que as escolas se constituem como espaços de adestramento de 

corpos, partindo de uma noção de um indivíduo que precisa ser civilizado, a partir da 

ideia de disciplina. De forma que, ainda hoje, é possível reconhecer esses padrões 

embasados pela ideia de vigiar e punir nas instituições escolares. A historiadora 

Gisele Leite localiza historicamente a origem do sistema escolar na ascensão do 

regime capitalista a partir do triunfo das ideias da burguesia, quando valores 

individuais ganham maiores destaques. 

E, a criança se transforma em um investimento lucrativo para o Estado e, já 

sendo vista como força de produção que no futuro traria lucros. Passando a 

ser valorizada a partir de um modelo pedagógico que visa educá-la com o 

fito de assegurar o futuro da civilização. Preocupava-se em preparar a 

criança para a sociedade constituída de homens bons e produtivos. É nesse 

momento em que surge a escola como meio de educação das crianças, 

substituindo a aprendizagem informal, a partir do movimento de moralização 

promovido pelos reformadores católicos e protestantes, surgem as leis e a 

preocupação do Estado em tutelar a educação. [LEITE, 2015, s.p]  
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Dessa forma, é importante notar como em nossa sociedade os estudos ou 

questionamentos sobre crianças estão na maioria das vezes voltados para noções 

de educação e escolarização, ideia que acaba muitas vezes seguindo os padrões de 

pensamento evolucionistas. Assim, acabam realizando estudos que novamente 

enquadram as crianças no lugar do ser que precisa ser civilizado, segundo a cultura 

ocidental. 

Clarice Cohn (2005), aponta que essas construções da antropologia nos 

levam a perceber as crianças como uma imagem em negativo, uma visão de que as 

crianças são indivíduos que não possuem conhecimentos, como a ideia de que são 

uma tábula rasa e precisam ser ensinados sobre a vida. Quando fazemos isso 

estamos usando-as como um contraponto, mencionando assim outras questões 

como a vida em sociedade, as problemáticas da vida adulta, e a ideia de suas 

responsabilidades, deslegitimando o indivíduo criança e tirando o espaço para que 

se possa pensar na infância como algo importante por si só. E o que é ainda pior, 

afirmando uma grande separação entre o mundo adulto e o das crianças. 

Algum tempo depois das publicações de alguns desses autores 

evolucionistas, antropólogas do período clássico começam a demonstrar um olhar 

mais atento às crianças. As etnografias mais famosas sobre infância até hoje foram 

escritas entre as décadas de 1920 e 30 por antropólogas estadunidenses ligadas à 

Escola de Cultura e Personalidade. A autora Margareth Mead, que era orientada por 

Franz Boas, fundador da escola culturalista, realiza suas investigações pensando a 

maneira como o indivíduo recebe a cultura e como isso acarreta na formação de sua 

personalidade. Assim, pensa a infância como fase iminente de adequação e 

formação dessas características. Em “sexo e temperamento”, ao estudar três 

diferentes grupos com comportamentos extremamente distintos, ela elabora uma 

teoria sobre a própria ideia de educação, ou conhecimento passado a esses 

indivíduos com finalidade de moldá-los diante dos padrões comportamentais de tais 

sociedades. 

 E, 1928 Mead publica Coming of Age in Samoa, no qual ela analisa a 

experiência da adolescência em Samoa. Aponta ideias importantes sobre o tema: de 

que a adolescência não seria algo universalizável; e de que a adolescência 

experimentada por essas jovens é bem diferente da observada nos EUA, seu país 
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de origem, afirmando que, em Samoa, as garotas faziam menos escolhas e por isso 

teriam menos conflitos e viveriam de maneira mais livre. (MEAD, 1928, p31) 

Algumas décadas depois Margareth Mead sofreu duras críticas as suas 

teorias, que afirmavam que ela teria exagerado em suas afirmações sobre a 

sexualidade e a maneira como interpretou a experiência da juventude. As críticas 

eram orientadas pelo argumento de que ela deveria ter passado mais tempo em 

Samoa e, assim, questionavam seus métodos. Essas reações geraram polêmicas 

pela acusação de ter exagerado em suas considerações de acordo com o resultado 

que queria para seus estudos sobre as questões que perpassam a adolescência em 

Samoa. Entretanto, não podemos deixar de notar que muitas coisas apontadas por 

Mead voltam a ecoar em pesquisas atuais. Além disso, Mead passou um bom tempo 

melhorando seus métodos e contribuindo com novas ideais para o tema, como em 

seu campo em Bali, no qual ela realiza um trabalho fotográfico de análise do 

cotidiano das crianças e suas relações.  

 Para os culturalistas a ênfase na formação do que eles chamam 

personalidade, é algo essencial para os estudos desta escola. Ruth Benedict, autora 

que compartilhava das mesmas ideias que Mead, em seu livro Padrões de Cultura, 

apresenta a ideia de como as culturas conformam os comportamentos humanos a 

partir de um ideal.  

Esses trabalhos contribuíram muito para dar visibilidade aos estudos da 

criança e foram, em sua medida, importantes para construção de um cenário 

possível para se desenvolver uma antropologia da criança, sugerindo métodos e 

temas de observação. Demonstraram, assim, que a experiência das crianças é 

cultural, podendo apenas ser entendida em um contexto. Entretanto, ao pressupor a 

cultura como algo adquirido e transmitido, assim como o grande diferencial cultural 

com a ideia de formação de padrões de personalidades, acabam criando um ideal de 

adulto para cada uma das sociedades em questão. Assim pensando, cria-se uma 

cisão entre o universo adulto e o da criança, ao perceber a formação da criança e a 

maneira como ela adquire características culturais, focando-as não como uma noção 

do universo infantil, mas como algo estritamente relacionado ao tornar-se adulto, 

correndo o risco de engessar os estudos dessa área da antropologia. 
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A partir da proposta de compreender a infância pelo fenômeno humano da 

cultura, algo intrínseco à antropologia, o que é importante questionar nesses 

trabalhos com meninos e meninas é, se essas indagações observam a infância por 

meio da análise da cultura, ou pela própria lente da cultura. Sobre essa 

problematização se coloca uma importante reflexão. Podemos pensar a infância 

como um fenômeno cultural? Para a escola de cultura e personalidade, cultura e 

infância se pensam como função da transmissão de saberes a partir da continuidade 

e da mudança cultural. 

Entretanto, posteriormente às observações de cultura e construção de 

personalidade desta escola estadunidense, influenciados pelos estudos culturalistas, 

pesquisadores britânicos aparecem com pesquisas voltadas para essa área, de 

modo a opor e questionar algumas teorias desta escola. Marcados por 

preocupações anteriores, os estrutural-funcionalistas, escola fundada por Radcliffe-

Brown, definem os culturalistas como psicologistas, e, posteriormente, negam essas 

ideias.  

Dessa forma, negam as ideias de formação de personalidade ideal, afirmando 

que os interesses de suas pesquisas se voltam ao processo de socialização dos 

indivíduos. Não sendo, para eles uma questão de aquisição da cultura e de suas 

competências, mas de uma delimitação dos papéis de relações sociais envolvidos. 

O estrutural-funcionalismo entende a sociedade como um sistema de papéis e 

relações sociais. Os pesquisadores buscam analisar essa estrutura social de modo a 

descrevê-la como tal, buscando definir esses papéis que consequentemente 

levariam ao lugar desse indivíduo nesta sociedade. Os papéis sociais de cada 

indivíduo estariam ligados aos outros, dessa maneira conformando uma totalidade 

social, que seria reproduzida indefinidamente.  

As gerações que sucedem estariam posicionadas nos mesmos espaços e 

condicionadas aos mesmos papéis sociais. Essa teoria cria uma espécie de 

maquinação da sociedade. Pressupondo esse tipo de ordem, também a transforma 

em algo estático no tempo. Além disso, com esses pressupostos, ela relega a 

criança a um papel que não a define. As suas ações e representações simbólicas 

não precisam ser estudadas, uma vez que o que importa é traçar um objetivo para 
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sua maneira de experienciar o mundo, ou seja, o papel social que lhe é relegado 

nessa sociedade é o que define sua existência. 

Desta forma, o foco da observação está em grupos de uma mesma faixa 

etária, nas categorias de idade, nos ritos de passagem, percebendo a infância como 

um simples bloco etário. As ações sociais limitam-se a definição de “agentes da 

socialização”, que seriam os mais velhos que se encontram no espaço das crianças 

como aquele que lhes ensinam, lhes demonstram como exercer tais papéis. A 

infância estaria sujeita a um conjunto de práticas que se configurariam em um 

objetivo de inserção social desses indivíduos, para as categorias sociais que 

conformariam esses sistemas.  

Recusa-se às crianças, portanto, uma parte ativa na consolidação e 

definição de seu lugar na sociedade: elas são vistas como um receptáculo 

de papéis funcionais que desempenham, ao longo do processo de 

socialização, nos momentos apropriados [COHN, 2005, p. 10]  

As análises feitas no Brasil, nessa mesma época, repercutem os mesmos 

discursos e técnicas vistos nessas duas correntes, a culturalista e a estrutural-

funcionalista. Egon Schaden, em 1945, em seu texto sobre educação e magia nas 

cerimônias Guarani, e Florestan Fernandes, em 1966, sobre a socialização entre os 

Tupinambá. Ambos entendem seus trabalhos como estudos sobre educação em 

sociedades indígenas brasileiras, e seguem elaborando a ideia da inserção dos 

indivíduos na sociedade e a formação de uma personalidade ideal. Os pressupostos 

dessas correntes são encontrados e empregados nos estudos sobre sociedades 

indígenas brasileiras. Ambos os autores dissertam sobre o que seria uma 

personalidade ideal entre esses grupos indígenas. E sobre a ideia de 

homogeneização cultural. Além disso, voltam à ideia da imaturidade da criança, a 

partir do papel social que elas ocupam nessas sociedades.   

Tais textos tiveram uma relevância muito importante, afinal são pioneiros em 

olhar para as crianças, e enxergá-las como importantes em suas sociedades. Apesar 

de terem sido muito importantes em suas épocas, não podemos deixar de ressaltar 

suas limitações, no que dizem respeito à construção da antropologia da criança. 
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A autora Maria Fernanda Mascoso em um texto sobre a consolidação político 

filosófica da Antropologia da criança, aponta que esses debates entre as duas 

escolas produziram três tipos de efeitos. Por um lado, a ideia de que a socialização 

se deveria compreender como processo que parte do individual para o coletivo, 

agindo como processo que interioriza a exterioridade, em que essas crianças seriam 

corpos vazios, totalmente limpos de qualquer molde ou transformação, seriam 

corpos ainda por fazer. Dessa maneira, seria necessário que nelas fossem incutidos 

conhecimentos sociais e culturais, defendendo a ideia de que a socialização seria 

um produto, e não um processo. Por fim, acabam por invisibilizar essas crianças 

como sujeitos atuantes, ou seja, como atores sociais. 

Essas ideias têm sido questionadas e novas formulações elaboradas, com um 

objetivo de criar uma própria antropologia da criança, que compreenda esses 

meninos e meninas como atores sociais, atribuindo-lhes autonomia e capacidade de 

interpretação e significação do mundo a sua volta, por perspectiva própria.  

 

2.2. A revisão de conceito de cultura e agência. 

 

A partir de 1960, muitos antropólogos se puseram a repensar alguns conceitos 

da antropologia, dentre eles o conceito de cultura, de sociedade e de agência ou 

ação social. Assim colocando novas formulações para conceitos que são centrais ao 

debate antropológico, permitindo que se estude a criança de maneira inovadora. 

Ao se revisar o conceito de cultura Sahlins (1997), esse debate passou a 

deslocar, da limitada observação dos costumes, valores e crenças, que acabavam 

definindo a cultura a partir de contexto empírico e observável. Passando a frisar em 

questões localizadas mais abaixo na estrutura social. Entendendo que não são os 

valores ou as crenças em si que delineiam as concepções de uma sociedade, mas 

sim o que as conforma Geertz (1978). Percebendo que existe uma lógica específica, 

que conforma diversos âmbitos de uma sociedade, a noção de um sistema 

simbólico, que constrói a experiência destes atores sociais que os acionam, dando 

sentido a suas crenças e símbolos.  
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Ao entendermos a cultura desta forma, podemos compreender seu 

funcionamento e, a partir disso, também suas mudanças. A cultura não pode ser 

estática, ela vive diversos câmbios em suas pequenas estruturas, desde algumas 

noções religiosas, à formulação das famílias. Isso não significa que esta cultura se 

tenha corrompido ou mudado, ela continuará existindo através de um sistema 

simbólico, que está sempre em formação e transformação. Portanto, “a cultura não 

está nos artefatos, nem nas frases, mas na simbologia e nas relações sociais” 

(Cohn, 2005, p12). 

O mesmo ocorre na noção de sociedade. Esse contexto cultural, é essencial 

para entendermos o lugar das crianças nestas sociedades, que deve ser tomado 

como sendo parte desse sistema simbólico. O conceito social segue a mesma 

noção, não podemos abdicar da condição de estrutura, assim o conceito sociedade 

está continuamente relacionado à produção de relações que o formam, estando 

essas sempre em processo de produção. Aqui percebemos que estes novos 

conceitos não estão mais preocupados como uma noção de totalidade, tal como os 

estrutural-funcionalistas, mas em uma estrutura em constante produção de relações 

e interações. 

Rever a sociedade implica rever também o papel do indivíduo dentro dela. 

Se a sociedade é constantemente produzida, ela não poderá sê-lo se não 

pelos indivíduos que a constituem. Portanto, ao invés de receptáculos de 

papéis e funções, os indivíduos passam a ser vistos como atores sociais. Se 

antes eles eram atores no sentido de atuar em um papel, agora eles o são 

no sentido de atuar na sociedade recriando-a a todo momento. São atores 

não por serem intérpretes de um papel que não criaram, mas por criarem 

seus papéis enquanto vivem em sociedade. [COHN, 2005, p12] 

A partir de revisões, nos conceitos-chave da antropologia, a compreensão da 

criança passa a ser outra. Podendo ser observada como um ator social, que 

estabelece relações com a sociedade de maneira completa, não os entendendo 

mais como um sujeito que precisa se tornar adulto para ser um agente. A partir disso 

esse indivíduo passa a ter um papel ativo na sociedade, de modo que sua 

experiência de mundo passa a ser importante por si só. Sendo possível colocar o 

foco na criança a partir de quem ela é para ela mesma, não pelo que ela seria a 

partir do universo adulto. Tais mudanças afetam o olhar antropológico em três 
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sentidos. Começa-se a compreender a criança como um ator social, como um 

agente produtor de cultura e se redefine a condição da criança no espaço social. 

(COHN, 2005, p13) 

2.3. Os estudos da antropologia da criança hoje . 

  

Para evitar que se suponha uma infância universal, precisamos atentar às 

questões sobre o que é ser crianças nos diferentes lugares. Um exemplo para isso é 

que muitas vezes é possível localizar dentro da própria sociedade brasileira noções 

diferentes sobre ser criança. Em uma entrevista, Clarice Cohn relaciona a questão 

do trabalho infantil para apontar essa problemática. A ideia da autora é de que dentro 

do país, existem diversas maneiras de viver a infância. O Estado brasileiro concebe 

apenas uma maneira de ser criança, que está localizada historicamente segundo a 

noção de infância. Essa infância é institucional, definindo um padrão de ser criança 

dentro da própria constituição. 

A partir desta noção de infância, se concebe a noção de trabalho infantil, que 

mais uma vez, segue o padrão da noção de trabalho sob a qual estamos 

submetidos.  A Constituição define o que seria trabalho infantil, e o que seria 

formação escolar, essa primordial e obrigatória para todos que são crianças. 

Submetendo, desta forma esses indivíduos a vivenciar o tipo de infância que é 

normativo, institucionalmente aceito. Entretanto, se paramos para observar como a 

ideia de trabalho infantil funciona na prática, perceberemos diversas formas em que 

isso acontece, e que muitas delas não estão ligadas a noções de exploração infantil. 

Clarice nos dá o exemplo daquela criança que é filha de pescador, e que vive em 

uma comunidade de pescadores, que partilha de um sistema simbólico diferente 

daquele estabelecido pelo estado. Essa criança pela lei não pode acompanhar seu 

pai na pesca, por diversos motivos, primeiro porque isso a faria exercer uma função 

de trabalho, segundo porque ela teria que acordar cedo demais e não conseguiria 

acompanhar as cinco horas de aula que seguiriam depois. Desta forma, esta criança 

é forçada a abdicar de um ritual, e um ensinamento sobre a estrutura de sua 

sociedade, para frequentar uma escola que a ensinaria, provavelmente, sobre coisas 

que não tangem a sua realidade.  
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A autora a partir desta crítica não questiona totalmente a importância do 

espaço da escola, que inclusive é muitas vezes reivindicada por esses povos, mas 

sim a maneira como esta escola se constitui, não conformando a cosmologia desse 

grupo e, portanto, interferindo de maneira muito agressiva na estrutura simbólica de 

uma sociedade. 

 Hoje muitas crianças são colocadas dentro de um sistema escolar que reflete 

uma perspectiva ocidental de sociedade. Isso pode acarretar em importantes 

rompimentos de uma estrutura social, no qual, por exemplo, filhos de pescadores 

podem não conseguir aprender o ritual da pesca, de forma a não conseguirem se 

colocar nesse espaço, por terem obrigações que dizem respeito a uma noção de 

infância, ou seja, uma escola em moldes ocidentais, que ensine uma noção ocidental 

de mundo. 

Isso pode ser um pequeno exemplo de como a noção de infância ocidental 

hoje tende a atravessar o que é ser criança em outras sociedades e, a partir disso, 

impondo uma forma de ser criança, e, definindo uma ideia universal sobre o assunto. 

Desta forma, a antropologia da criança também encontra, a partir de um campo de 

discussão filosófico a ideia de pensar a criança como um objeto legítimo de estudo, 

um instrumento de resistência, construindo uma discussão sobre a construção de um 

pensamento anti-hegemônico. Ligando, muitas vezes, os avanços nas ideias dos 

estudos da criança, diretamente aos avanços na perspectiva da antropologia do 

gênero. 

La siguiente propuesta surge de la inquietud por entender el papel jugado 

por los niños en los procesos contemporáneos y en particular, sobre su lugar 

en la construcción de un conocimiento que busca interpretar los hechos y 

fenómenos sociales. En este marco, por una parte, se buscará llevar a cabo, 

a partir de la revisión de algunos principios de la teoría feminista, una corta 

reflexión alrededor de la posición de los niños en la construcción del 

conocimiento científico y por otro lado, se presentará una suerte de conjunto 

de lineamientos de una propuesta en la que se vislumbren elementos para 

la construcción de los principios de un análisis que incorpore a la infancia en 

dos niveles: como una categoría de pensamiento y a los niños, como sujetos 

de prácticas y procesos de subjetividad.[MOSCOSO, 2014, p.1] 
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Portanto, ao formularmos um questionamento sobre a noção de infância, 

acabamos por entender que a antropologia da criança precisa renunciar a ideia de 

uma infância universal para de fato poder se consolidar como tal. A partir disso 

Clarice Cohn (2013) traz duas questões importantes: o que é ser criança nesses 

lugares e; o que é ser criança para essas crianças. A importância dessas perguntas 

se relaciona primeiro para evitar supor um tipo de antropologia universal. 

Entendendo que a ideia de infância, assim como o sentimento de infância, tem sua 

origem histórica bem localizada sendo, portanto, uma noção ocidental. E em 

segundo, pelo fato de que a etnologia já vinha nos mostrando que a noção de 

pessoa e a fabricação de corpos, o idioma da corporalidade são cruciais para 

entender o mundo indígena e as suas sociabilidades  

 
 
 

3. A CRIANÇA INDÍGENA E A CONSTRUÇÃO DO CORPO. 

 

3.1. O Corpo e a Pessoa nas Terras Baixas. 

 

Ao pensarmos a antropologia da infância na perspectiva das crianças 

indígenas nos encontramos com questões que tangem a noção de corpo e pessoa 

nessas sociedades, as noções de corporalidade são essenciais para entender a 

maneira como esses povos experienciam o mundo. Sendo assim, não poderia ser 

diferente para as crianças. 

O corpo, para as sociedades ameríndias, precisa ser produzido, não sendo 

apenas um dado genético, mas algo que está sendo construído ao longo da vida por 

meio das relações sociais. Este corpo ameríndio passa por processos de 

transformação, desde a gestação, passando pelo nascimento, até os últimos 

momentos de vida, estando em constante mudança. E a partir do princípio da 

individuação e, a relação de indivíduo e sociedade, pensamos a noção de corpo e 

alma.  

Para os ameríndios o corpo físico não é a totalidade do corpo assim como não 

é a totalidade da pessoa. Tânia Lima, em seu campo com os Juruna, observa que na 
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língua juruna, as palavras dificilmente ocorrem dissociadas de um pronome 

possessivo. Desta forma a palavra peixe ou pedra, apresentaria no discurso como 

nome de uma entidade dotada de existência própria, enquanto a palavra pé só 

ocorre ligada a uma entidade relativa de modo que seria sempre o pé de alguém. 

Apesar de peixe ou pedra poderem estar ligados a alguém, a mudança estaria no 

nível da relação que o objeto teria com a pessoa, sendo assim uma relação de 

posse e não constitutiva do sujeito. A partir disso Tânia estabelece a ideia de que 

essa ligação que se da com partes de um corpo está reproduzida nas relações de 

parentesco, com as palavras corpo e alma. Portanto corpo e alma são realidades 

referenciadas a um sujeito. Posteriormente, a autora ao perceber como os Juruna 

concebem a noção de alma, observa a importante oposição que estes fazem a 

noção de pele e alma. A pele seria a individuação enquanto a alma representaria a 

subjetivação do sujeito.  

A alma é, pois, uma parte do corpo ou um componente da pessoa. Dentre 

esses partes, porém, e juntamente com a pele, a alma destaca-se como 

tendo com o corpo uma relação adicional àquela entre parte e todo que a 

define somente em seu aspecto de princípio vital. Pois é também um duplo 

da pessoa. Não convém apreender isso como se de um lado estivesse a 

pessoa e de outro, o seu duplo: este está contido nela, ainda que por sua 

própria condição dali possa desgarrar-se provisoriamente ou mesmo ser 

capturado por outras almas, de cujo ponto de vista o duplo, como frisei 

antes, é a totalidade da pessoa. [LIMA, 2002, p4] 

A pele confere ao corpo uma identidade específica, é ela que atua como um 

princípio de individuação. Sendo assim é possível se transformar em um outro, a 

medida que se pode vestir outra pele. Por outro lado, a alma seria a consciência de 

si e dos outros, o que configura a capacidade da linguagem, do pensamento e de 

sociabilidade. E da própria capacidade de diferenciar-se enquanto humano e animal. 

A partir desta noção de individuação do ser é que se pode localizar o discurso 

xamânico, em que é possível um homem se transformar em onça ou serpente. 

Portanto, a condição de pessoa não é algo exclusivo para a humanidade. 

O urubu é humano para si mesmo e urubu para outras espécies. Para o 

urubu o fedor da carniça é uma coluna de fumaça, a própria carniça é um 

moqueado, os vermes são pó e pimenta. Pessoas, carniça, vermes, urubus, 
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rio, pedra, existem como perspectivas humanas e enquanto tais são corpos 

fundamentalmente distintos em outras perspectivas. [LIMA, 2002, 6]  

Ao observarmos a condição da perspectiva em que o ser está localizado a 

partir de sua noção de corpo, concluímos que o que o corpo é depende de uma 

perspectiva, aqui ver implica significar. E o princípio da individuação, nos remete a 

possibilidade de perceber o corpo a partir de sua própria perspectiva. “O mundo é 

habitado por diversas espécies de sujeitos ou pessoas, tanto humanas como não-

humanas que o apreendem segundo pontos de vista distintos.” (VIVEIROS DE 

CASTRO, 1996, P114). 

Aparecida Vilaça (1992) aponta que os Pakaa Nova classificam todas as 

coisas em duas categorias: wari’ e Kawara. Wari, é o pronome pessoal no plural, que 

seria o nós, o ser humano, mais especificamente o ser humano Pakaa Nova. Kawara 

poderia ser como: animal, caça, comida, principalmente caças terrestres. Seu 

significado é relativo, contextual com estrita relação a função do alimento. Mas 

também pode ser usado como “isso” em outros contextos, como aquilo que é externo 

ao wari‟ (nós).  

Entretanto Kawara também pode ser vegetal. A relação de alimento é sempre 

de carne com vegetais, sendo assim eles comem os dois juntos, pois se o alimento 

não tiver carne ele é considerado pobre em proteínas. Kawara deve ser morto e 

ingerido pelos wari‟. Se a relação de wari’-kawara é de devoração, tudo que não é 

humano deve ser comido (inclusive os inimigos). Muitos kawara são animais apenas 

fisicamente, em outro nível são wari‟ (humanos) e podem deixar de ser comida para 

comer os Fisicamente humanos Wari’ que podem se tornar kawara. Eles podem 

comer simbolicamente os Pakaa Nova ou um animal causando-lhes doenças reais 

ou até mesmo a morte. 

Os Pakaa Nova partem de uma ideia de dicotomia entre corpo e alma, onde 

jam seria alma e kwere corpo. O corpo é um espaço de criação da personalidade, é 

a carne, o lugar de sensações e experiências. “O corpo é também subjetividade, e a 

sua expressão é o ponto de vista”. Quando Vilaça usa essa frase para entender o 

corpo a partir de seu campo entre os Wari’, dá luz a essa percepção de uma 

performance corporal na qual o indivíduo carrega em sua corporalidade a própria 

subjetividade do ser, e tudo que ela implica, desde as próprias questões ancestrais 
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e, de pertencimento, até a fabricação cotidiana deste corpo pela alimentação e pelas 

relações sociais, por exemplo. 

Os Wari' são um caso exemplar desse pensamento perspectivista. Para eles 

o corpo (kwere - , sempre seguido de sufixo indicador de posse) é o lugar da 

personalidade, é o que define a pessoa, animal, planta ou coisa. Tudo o que 

existe tem um corpo, que é o que lhe dá características próprias. Os Wari' 

costumam dizer: "Je kwere" ("meu corpo é assim"), que significa: "esse é 

meu jeito", "eu sou assim mesmo". E também quando se referem a animais 

ou coisas. Se perguntamos a eles por que os queixadas andam em bando, 

eles dirão: "Je kwerein mijak "("o corpo do queixada é assim"); ou por que a 

água é fria: "Je kwerein kom" ("o corpo da água é assim"). [VILAÇA, 1998, 

P3] 

O universo simbólico Wari faz com que a corporalidade visibilizada nessa 

prática transpasse por várias partes das relações e da vivência desse povo. Os 

parentes são considerados partes do mesmo corpo.  A partir da junção do sêmen do 

pai e o sangue menstrual da mãe, se faz um novo Wari‟. Acreditam assim que os 

parentes sanguíneos compartilham do mesmo corpo. Então quando um Wari‟está 

doente e geralmente fica em jejum os seus parentes ficam também ou comem 

pouquíssimo, não porque comer pode afetá-lo, mas por se denominarem o mesmo 

corpo.  

Por outro lado, temos a oposição do corpo. Que seria o jam, podendo ser 

definido como uma mensagem que se emite de várias maneiras, marcando a 

representação ou imagem de um corpo. Pode ser uma imagem fotográfica, ou o som 

da gravação de uma voz ou até mesmo a sombra. Jam também é o duplo, aquele 

que aparece nos sonhos, dos animais, que para o xamã pode ser percebida sua 

forma humana. “O Jam se opõe ao corpo, é tudo o que o corpo não é, representa o 

mesmo na sua ausência, porém sem o corpo não existe Jam.” (VILAÇA, 1992, p55) 

Dessa forma o jam tem duas categorias, projeção do corpo presente, ou 

também ausente, como pegadas ou cicatrizes, ou até imagens fotográficas. E como 

o duplo, por exemplo se um Wari‟ sonhar que comeu uma fruta, ao acordar ele sabe 

que não a comeu de fato, mas comeu o seu jam. Os Wari‟ através do seus jam’s são 

imortais. O duplo está contido potencialmente no corpo, e o corpo é o seu 

significante.  
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Vilaça aponta que o maior problema do jam é a existência de vegetais com 

jam, alguns xamãs associam o jam com doenças possivelmente causadas por 

vegetais. A capacidade deste poder agredir de alguma maneira um ser humano, 

pode estar associada não a uma agressão cometida por esse vegetal, mas pelo 

animal que se alimenta deste mesmo vegetal. 

 O jam não está no corpo, ele é uma projeção que se manifesta de maneira 

transformadora e assustadora, pois ele não é o material, ele é a capacidade de 

transformação, é algo além do corpo e da morte. Alguns animais possuem jam, 

estando sempre prontos a levar os Wari‟ para o mundo deles, o que pode fazer os 

Wari‟ ficarem doentes, o processo que leva a morte, por exemplo, torna os wari‟ 

animais definitivamente. 

Apesar da noção de jam ser específica da cosmologia Wari‟, é um importante 

exemplo para a compreensão da noção de corpo e pessoa. E a possibilidade 

múltipla de significá-la, se nem todos os ameríndios concebem corpo e alma, eles 

ainda assim estabelecem noções que constroem seus corpos a partir de um universo 

espiritual e metafísico. Havendo o lugar do corpo físico e o espaço do corpo na 

relação à perspectiva. Aquilo que distingue o indivíduo, o corpo, transforma-se, na 

reclusão, naquilo que os identifica. A fabricação do corpo, a manipulação de suas 

entradas e saídas definem o domínio da casa, da periferia da aldeia, do privado e do 

secreto. 

Elizabeth Pissolato, em seu trabalho sobre os Guarani Mbya, ressalta a 

complexidade da noção de nhe’ë, que entre as literaturas sobre os mbya foi 

observada de diversas maneiras. O princípio da noção de nhe’ë está relacionado à 

condição do nome da pessoa mbya. E, que também tem desdobramentos no âmbito 

do xamanismo ritual, onde nhe’ë seria palavra-alma. “Uma pessoa humana se 

constitui a partir do equilíbrio entre dois espíritos principais: o nhe’ë relacionado e 

oriundo dos planos cósmicos – enviado por Nhanderu -, e o ã ligado ao corpo, ao 

sangue e à carne, caracterizando-se por ser a parte mundana da alma, que se 

manifesta na forma de sombra do corpo.” (LADEIRA, 2007, p7). Ainda segundo 

Pissolato, nhe’ë tem relação com princípio que anima o corpo, de vida e consciência: 

Minha impressão é que no caso mbya a teoria da pessoa define como 

central uma já referida condição normalmente traduzida como viver „com o 
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corpo‟, que coloca em primeiro plano a atenção a nhe’ë, princípio de vida e 

de consciência capaz de garantir esta condição enquanto não se libera 

definitivamente de seu portador. Daí o foco privilegiado sobre os estados 

„alegre‟ (vy’a) ou „não alegre‟ (ndovy’ai) de nhe’ë diretamente ligados à 

possibilidade de sua volta à condição celeste de origem, ou noutras 

palavras, damorte daqueles de quem se diz que „seu nhe’ë não quis mais 

ficar‟ (ndopytaxevei inhe’ë). [PISSOLATO, 2007, p257] 

Desta forma, é possível perceber que, ao falarmos das crianças indígenas, 

precisamos compreender que elas possuem um corpo diferente do nosso, a medida 

que o constroem de maneira distinta. Sendo assim é necessário apreender os 

símbolos que tangem essa noção de corpo e pessoa, para que se possa 

comprender a relação deste corpo com a estrutura social da qual participam. 

 

 

3.2. A formação do feto e o nascimento o bebê 
 

Nesta parte do texto pretendo apresentar relatos sobre o nascimento e a 

concepção do feto em três etnias indígenas diferentes, a partir da visão de diferentes 

etnólogos, de modo em que possamos compreender um pouco as diferentes 

relações que estes povos estabelecem sobre a concepção do feto e os rituais de 

nascimento. O que, portanto, constrói condições de infância diferentes, propondo 

assim novas formas de ser criança.  

O corpo humano nas sociedades indígenas brasileiras é construído 

socialmente para se tornar coletivo. A corporalidade é uma dimensão 

fundamental para o processo de ensino de conhecimentos, habilidades e 

técnicas da pessoa indígena. [ALMEIDA, 2010, p64] 

A etnografia sul-americana nos demonstra que o momento que segue o 

nascimento é marcado pela ambivalência do ser que vem à luz, o qual muitas vezes 

é objeto de inspeção cuidadosa. Sendo assim, os pais e parentes têm importante 

tarefa de moldar esse corpo com as mãos. A questão central para o piro de Peter 

Gow seria a emergência do feto no nascimento, sobre qual forma este demonstraria 

ter, os que se revelavam não humanos não teriam muita sorte no mundo da 

humanidade (PISSOLATO, 2007, p76).  
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Na gestação, o corpo do feto é produzido constantemente pelos fluidos, tanto 

da mulher gravida, como dos parceiros com quem esta mantém relações sexuais 

durante a gestação. Para os piro, um feto é aquilo que está tendo o corpo feito, 

manewlu, “aquilo que está sendo incorporado”. Sendo manewlu o paciente da ação 

verbal manewata, que seria “dar forma substancial a”, ou “fazer um corpo para”. A 

ação de dar manewata é um produto das relações de dois agentes, um homem e 

uma mulher, ou algumas vezes uma mulher e vários homens, que misturam seus 

fluidos corporais, o sangue e o semên, por meio de diversas relações sexuais, de 

forma a ir produzindo esse corpo. Entretanto, a existência do feto é uma incógnita, 

não se pode saber exatamente o que é esse feto, uma vez que, ele está escondido 

dentro do corpo de uma mulher. A pessoas precisam esperar que este surja, 

gishpaka, somente após este momento, quando o bebê finalmente nasce é que ele 

pode ser conhecido. Desta forma, os genitores têm a agência no vir a ter um corpo, 

deste bebê, pois, o produziram através de suas relações sexuais. Entretanto, o feto 

é agente de seu próprio nascimento. Eles surgem de dentro, ativamente, e, não são 

passivamente paridos. (GOW:,1997, p47) 

O feto só pode ser conhecido após ter emergido espontaneamente, e 

somente então pode-se dar uma resposta satisfatória à questão crucial: “Ele 

é Humano?” O recém-nascido é inspecionado visualmente em busca de 

evidências de sua identidade. Muitos fetos, ao emergirem, revelam-se não-

humanos: formaram-se como jabotis, peixes, ou “algum animal que não 

reconhecemos”. Eles não têm futuro no mundo da Humanidade, e são 

expulsos do espaço humano o mais rápido possível. A maioria dos fetos, 

entretanto, revela-se espontaneamente como humana. Se as pessoas que 

assistem ao nascimento concordarem que se trata de um novo humano, 

então o pai (se estiver presente) deve partir em busca de um não-parente 

para perfazer a Humanidade do novo humano. [GOW, 1997, 48] 

O nascimento para os Piro é um processo que vai além de gishpaka. Existe 

um importante preparo ritual, que antecede o nascimento, e segue ainda durante 

alguns anos. Os Piro acreditam que precisam proteger tanto a mãe como o lugar do 

nascimento, para que não venha mais nenhum outro ser além do bebê. Os Piro 

pouco sabem sobre o universo de que vêm os bebês, entretanto sabem dos perigos 

que este apresenta, por isso é um processo no qual se precisa tomar todos os 

cuidados. Eles esperam que saia tudo do corpo da mãe, pois, tanto a placenta 
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quanto o cordão umbilical fazem parte do feto. É necessário que se espere todo o 

feto emergir da mãe para assim poder separar suas partes. 

Em seus primeiros meses de vida, um bebê está perigosamente ligado ao 

interior do corpo dos pais, devido à sua identidade com os fluidos sexuais 

destes, que devem observar numerosas restrições de comportamento até 

que a criança atinja um certo nível de autonomia pessoal (ver Gow 1989; 

1991). É quando pára de mamar e aprende a andar que a criança começa a 

desenvolver nshinikanchi, e portanto começa a chamar aqueles que cuidam 

dela por termos de parentesco[GOW, 1997]. 

 Para os Xikrin, pelo estudos de Clarice Cohn, os bebês nascem com o corpo 

mole, e por isso precisam passar por diversos processos para que se endureça o 

corpo, e, assim possam sobreviver. A manipulação destes corpos lhes dá a forma 

humana, condição necessária para garantir sua sobrevivência, sendo assim, a 

criança não nasce humana, ela nasce como um ser que precisa ser moldado, para 

se tornar gente. Portanto, o lugar da fabricação do corpo está na formação da 

condição de pessoa deste indivíduo. Viveiros de Castro propõe a noção de indivíduo 

e sociedade para pensarmos o lugar do corpo e da pessoa na cosmologia 

ameríndia. A fabricação do corpo tem uma importância coletiva, ainda que sua 

ênfase esteja na noção social do indivíduo.  

Tendo ainda a pele mole, e, portanto, seus elementos constitutivos pouco 

integrados, o recém-nascido corre grandes riscos de perder seu karon. Essa 

uma preocupação corrente entre os responsáveis pelo bem-estar de uma 

criança. O karon de qualquer pessoa pode se ausentar do corpo, como o faz 

durante o sono, propiciando assim os sonhos, mas deve sempre retornar; 

quando não retorna, leva à morte. .[COHN:199, 2000] 

Para os Guarani Mbya, o bebê não é submetido a modelagem do corpo após 

o nascimento. Por outro lado o banho é a primeira coisa desse processo ritual e 

inaugura o período de resguardo dos pais, que entre os Guarani é essencial, para 

que o nhe’ë da criança não se perca, o que pode fazer com que ela adoeça e 

inclusive chegue morrer. O termo para nascer em guarani é jau, o mesmo usado 

para banhar.  

Quando nasce uma criança, (após verificar se é menina ou menino), o 

cordão umbilical é cortado com uma lasca de taquara bem fininha, bem no 
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alto, “na altura do coração” e é amarrado com uma tirinha feita de fibra de 

pindó (especialmente de jerivá), ou de bananeira. O umbigo cortado assim, 

mais longo, permite uma reserva de modo que, quando secar e cair, seja 

suficiente para se fazer com um pedacinho o mboy pyaguaxu (colar de 

fortalecimento, “coração grande”) e guardar o restante para “remédio” para a 

mesma ou para dar às outras crianças e pessoas, como “remédio”. A 

criança está pronta para nascer, com seu primeiro banho. [Ladeira, s.d, p 5]  

As noções que essas sociedades têm sobre a própria fecundação e a formação 

do bebê no ventre, assim como os rituais posteriores ao parto, nos evidenciam que 

estamos diante de um outro corpo. A partir das noções de corporalidade vistas 

anteriormente, podemos então perceber que este corpo continua a ser produzido e, 

que para cada um destes povos, ele é produzido de maneira diferente. Sendo estes 

corpos diferentes, para noções de pessoas distintas. A partir disso, podemos concluir 

que não existe uma única maneira de ser criança. E que, em cada um destes 

lugares, vamos ter uma resposta sobre o que é ser criança. 

 

3.3. Como se Constrói o Corpo da Criança. 
 

 Ao percebermos as múltiplas possibilidades da extensão do corpo, a partir da 

cosmovisão ameríndia, e, a partir disso, as possibilidades distintas de se tornar 

criança nessas sociedades. Chegamos a uma questão central da antropologia da 

criança. O que é ser criança para essas crianças?  

A etnologia apesar de tentar apreender cada vez mais a criança indígena em 

suas teorias sobre essas sociedades, ainda não tem sido capaz de responder esta 

pergunta. Portanto, o que podemos observar, é o caminho que diversos 

antropólogos têm buscado para entender qual a dimensão do corpo da criança. E, se 

não podemos apreender exatamente o que é ser criança para elas, podemos 

observar o que faz essas infâncias, sendo o espaço de atuação da criança em uma 

sociedade, um importante dado para pensarmos como elas fazem seus corpos. 

Quando o velho Bep-Djoti me explicou que as crianças tudo sabem porque 

tudo veem e nada sabem porque são crianças. Assim, meus focos de 

pesquisa passaram a ser a corporalidade, o modo como se tratam olhos e 

ouvidos para aprender a ver, ouvir e aprender, a ornamentação corporal, a 
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alimentação, os remédios; a mobilidade, a circulação, o movimento destes 

pequenos corpos. [COHN, 2013, p225]  

A questão da transformação do corpo, de forma mais intensa, muitas vezes 

está ligada a períodos de liminaridade, como passagens importantes entre certas 

idades, que estão principalmente presentes nas fases da infância e adolescência. 

Em muitas sociedades ameríndias o moldar o corpo das crianças é muito importante 

quando ainda são muito pequenas. E, como vimos anteriormente, em alguns casos, 

sendo decisivo na construção da forma humana desse corpo.  

Essa ambivalência de identidade, apesar de muito marcada no período 

que se segue o nascimento (que por isso será privilegiado aqui), ocorre 

em vários outros momentos da vida. Toda a infância, e mesmo diversos 

períodos da idade adulta (especialmente durante as iniciações, menarca, 

reclusão guerreira e na doença), são particularmente marcados como de 

grande susceptibilidade, muitas vezes entendida como a possibilidade da 

perda de uma identidade propriamente humana. [VILAÇA, 2001, p3] 

Assim como os processos de transformação, para essas crianças ameríndias 

o contato com o outro é iminente, em muitas sociedades são as crianças que mais 

dialogam com esse mundo liminar, entre aldeia e cidade. Voltando ao meu campo, o 

qual apresentei na introdução, as crianças Guarani Mbyá de Puerto Iguazu eram as 

responsáveis nas negociações dos artesanatos, não apenas por despertarem mais a 

curiosidade e uma certa alma de “caridade” dos adultos turistas, mas, 

principalmente, por poderem estabelecer uma ponte entre seu mundo e o mundo 

dos brancos, ao frequentarem a escola, onde aprendem a transitar de maneira mais 

natural entre o português, espanhol e o guarani, quando muitos de seus pais 

encontravam dificuldade na articulação dos três idiomas.  

 Em seu campo entre os Maxakali, Alvarez (2004) nos apresenta a noção de 

que a criança é o fio que tece as várias dimensões da sociabilidade Maxakali. É 

através dela que se inaugura a relação com o outro. De acordo com as regras de 

etiqueta Maxakali deve-se primeiro dirigir-se às crianças, particularmente aos bebês, 

quando em visita a um grupo familiar aliado ou em qualquer outra situação de 

distância social. Só após agradar as crianças, carregar e acariciar os bebês, é que o 

visitante deve dirigir o olhar e a palavra para os visitantes adultos. 
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4. QUAL O LUGAR DA ESCOLA NA CRIANÇA 

 
4.1 Escolas Indigenas com Aspas 

 

Em muitas sociedades, não apenas indígenas, podemos perceber a 

dificuldade que se tem em relacionar-se com a instituição escolar, que chega muitas 

vezes nesses espaços impondo um modo de ser ocidental, onde os símbolos são 

completamente distintos, causando uma importante diferenciação entre o que as 

crianças aprendem na escola e o que aprendem em casa, inclusive a partir da noção 

de valores e condutas sociais. 

A questão da escola sempre esteve ligada a noção de infância, 

principalmente por um pensamento que entende a criança como ser vazio, 

desprovido de autonomia e noções de mundo próximas, sempre precisando 

aprender a construir-se segundo sua cultura a partir da educação. (...) a 

escola busca produzir certa infância, e o faz. Mas demonstra também que 

as crianças a isso resistem constantemente, como por exemplo, no 

momento da bagunça, “subversão da condição de aluno”. É por isso que o 

problema da escola é manter o drama apesar das resistências – porque, à 

constituição de certa infância, a escolarizada, as crianças reagem, tanto 

quanto aprendem a ser alunos. Mais uma vez, concepções de infância, que 

têm seu papel em ambos os lados do jogo, informam as interações de 

adultos e crianças e a construção mesmo desta infância. [COHN:231, 2013]  

Então o que se observa nesse caso é que as crianças aprendem sobre como 

funciona o mundo dos brancos na escola, sabendo manter uma distância sobre 

como elas concebem suas identidades, e o que elas aprendem na escola. Desta 

maneira podendo transitar pelo centro da cidade, lendo os códigos e performando 

conforme as relações que os brancos estabelecem naquele espaço. Clarice Cohn 

observa em seu campo entre os Xikrin que desde que eles aprenderam a desenhar 

em papel na escola, isso se tornou uma de suas atividades preferidas. Em um 

exercício escolar em que lhes foi pedido que desenhassem sua cultura ela pôde 

observar o sentido político que elas tomam ao representar símbolos e objetos rituais 

que representam sua cosmologia. Vejamos abaixo: 

Na realização desta tarefa, ficou muito clara suas percepções do valor que a 

cultura ganhou no mundo atual, e do valor político de cultura. Elas 
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desenharam, então, para seus professores não-indígenas, sua cultura, sua 

tradição. Se, como eu tinha observado, num mesmo desenho poderiam 

conviver – como convivem em seu mundo – aviões, pescarias, cubos 

escolares, motivos de pintura corporal, futebol, danças e máscaras rituais, 

para esta tarefa desenharam apenas o que aos olhos dos professores, aos 

olhos não-indígenas, seria sua cultura: os meninos desenharam as danças e 

seus apetrechos, arcos e flechas, canoas, enquanto as meninas dedicaram -

se exclusivamente à pintura corporal. Este trabalho mostra claramente como 

estas crianças são conscientes de sua condição de crianças (e) indígenas, 

respondendo neste contexto escolar com muita clareza sobre como 

deveriam se apresentar como crianças que desenham e que são indígenas. 

[COHN, 2013, p230] 

Quando buscarmos nas etnografias atuais informações sobre a infância e o 

espaço de atuação social da criança, a escola se apresenta como um lugar aonde 

elas passam grande parte de seu tempo. E como eu havia apontado anteriormente 

ao entendermos a infância como uma concepção ocidental podemos associar a 

escolarização como um elemento importante na tarefa de transformar estes corpos 

considerados infantis e passíveis de serem “civilizados”. 

 Sandra Benites (2015) apresenta essa problemática, enquanto, mãe e 

educadora indígena, a partir de como ela observa o lugar da escola no universo 

Guarani. As escolas têm se tornado cada vez mais presentes entre as aldeia 

Guarani, de modo que a autora considera algo totalmente presente no cotidiano de 

muitos guaranis. Além disso, ela apresenta uma grande preocupação ao perceber 

que a escola não está interessada em como os guaranis concebem seus corpos. 

Não podia deixar de destacar e levar em conta os costumes das crianças na 

escola porque vejo que a escola deixa isso de lado, não se preocupa muito 

com o jeito de ser Guarani. Ou seja, o modelo escolar implementado dentro 

da maioria dos tekoa não são específicas, que dirá indígenas. Por isso, 

coloco aspas quando me refiro às escolas “indígenas” Guarani; elas são 

escolas indígenas com aspas, são embaixadas. A escola, como pude 

identificar, é uma instituição que não dá autonomia para as crianças 

construírem suas identidades de acordo com os costumes, crenças, a 

tradição Guarani. Os professores indígenas são enquadrados no sistema 

educacional jurua. Desse modo, é difícil termos uma escola diferenciada e 

específica.  [BENITES, 2015,p8] 
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Muitos povos indígenas reivindicam hoje escolas em suas aldeias, 

entendendo que a compreensão do mundo dos brancos é necessária para que se 

possa resistir. A demanda por escolas em contextos indígenas e de jovens indígenas 

para ingressar nas universidades é crescente. Entretanto, o que se observa na 

pratica, quando essas escolas são implementadas,é que estes mecanismos 

institucionais tendem a homogeneizar, construindo e impondo um padrão para a 

noção de infância, assim como para outras perspectivas ocidentais.(Tassinari, 2007, 

p13) 

Em um Congresso organizando pela Aldeia Maracanã, um movimento que se 

reivindica como pluriétnico de indígenas em contextos urbanos, no ano de 2014, 

pude participar de um grupo de trabalho sobre os desafios em se construir uma 

escola indígena, sem aspas, assim como aponta Sandra acima. O grupo estava 

composto principalmente por mulheres educadoras, tanto indígenas como não 

indígenas. As questões apontadas pelas professoras iam desde os horários 

impostos pelas escolas até a organização de alunos por sala. 

Uma professora guarani nos contou uma problemática que havia vivenciado 

em uma das escolas em que trabalhou, em que os pais eram proibidos de entrar na 

escola para lanchar com seus filhos no horário da merenda. Caso que deixou o 

cacique transtornado, pois não concebiam o motivo de serem proibidos de participar 

de um cotidiano tão importante para o aprendizado das crianças, como é entendido 

o de alimentar-se, momento em que a comida deve ser compartilhada entre 

parentes. Além das restrições alimentares que estão ligadas ao parentesco e os 

processos de transformação das crianças conforme vão crescendo.  

Essa problemática em particular, me pareceu um claro exemplo da 

divergência obvia entre as cosmologias, que levam as escolas a cometerem erros 

fatais ao imporem um padrão na vida destes indivíduos que já estabeleciam rotinas e 

se organizavam de suas maneiras. Desta forma a escola causa uma cisão, em que 

para muitos deste indígenas pode ser gravíssima para o aprendizado das crianças.  

As escolas que funcionam, atualmente nas aldeias são contradições, 

distorções do nosso modo de educar, do nosso jeito de ser. Da forma como 

funcionam, realmente elas são de fato embaixadas. As escolas guarani nos 

tekoa precisam ser “guaranizadas”, para serem mais um espaço político de 
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fortalecimento do nhandereko e transmissão dos mbya arandu. É possível a 

educação escolar e a educação tradicional guarani construir diálogos, 

oguata – caminhar juntas, sem conflitos. Mas, para isso é preciso ser 

pensada, organizada, implementada pelos representantes das instituições 

educacionais brasileiras e por professores e comunidades indígenas. 

[BENITES, 2015, p33] 

Os apontamentos de Sandra nos levam novamente a imensa dificuldade que 

encontramos na antropologia da criança. É necessário que nos livremos de todos os 

estereótipos de infância para que possamos chegar ao que é ser criança em 

determinados lugares. E evidencia que este não é um exercício proposto por outros 

âmbitos das ciências humanas.  

 Em 1988, foi estabelecido na Constituição Federal, o direito à escola 

diferenciada, que respeite o jeito de particular de organização escolar de povos 

indígenas, a partir do uso da língua e dos conceitos e concepções de aprendizado 

destes povos. Entretanto vemos uma evidente dificuldade por parte das instituições 

escolares em compreender a possibilidade de existências de outras infâncias. 

 
 

4.2 O ver, O Ouvir e o Aprender 
 

Após os questionamentos sobre os lugares da escola na vida das crianças 

indígenas partimos para tentar perceber como se fazem esses corpos a partir destas 

próprias crianças e como se dá a transmissão dos conhecimentos indígenas nesses 

lugares. 

 Como vimos anteriormente, através da literatura antropológica as crianças 

são produzidas por um conjunto de práticas e rituais. Entretanto é possível perceber 

que eles também participam de maneira ativa na vida comunitária e familiar, sendo 

capazes também de produzir novos saberes. De forma em que eles também estão 

se produzindo como gente. Incorporando técnicas de cuidado de si, que apoiam sua 

vida social e biológica, sendo assim são também agentes do processo de aprender e 

ensinar. Trazendo mudanças e participando da transformação de suas culturas. 

(Oenning, 2015, p29) 
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 Tassinari (2007), nos sugere partir do termo autonomia, para que se possa 

compreender o que seria a infância indígena. A liberdade de escolha que lhes é 

dada possibilita que essas tomem decisões que podem afetar diretamente seus pais 

e parentes e inclusive toda a comunidade. É interessante perceber a surpresa ao se 

pensar a autonomia de crianças, uma vez em que a infância é entendida como uma 

fase em que o indivíduo tem pouca ou nenhuma autonomia, em nossa sociedade. 

 Podemos perceber nos relatos de anteriores no texto de Gow (1996) que o 

fato de o feto possuir total agência de seu próprio corpo, sendo ele já responsável 

por seu nascimento, já é uma relação da autonomia deste indivíduo, sendo assim, 

posteriormente também responsável pelo seu aprendizado.  O que nos leva as 

maneiras de aprender dentro destes grupos.  

Sandra Benites (2015) nos mostra que entre os Guarani o processo de 

educação começa com o sonho do nhe’e que virá, com a própria gravidez. Ou seja, 

a partir do momento em que se reconhece a existência deste indivíduo ele começa a 

ser produzido enquanto pessoa guarani e também passa a produzir seu próprio 

corpo. Ainda segundo Sandra o tekoa, onde a criança cresce é muito importante 

para seu aprendizado, pois este inclui vivenciar o espaço e aprender a circular sobre 

este.  

Os Guarani aprendem ao observarem os maiores fazendo, precisam ajudar os 

mais velhos para poderem aprender como se faz. Por isso não podem estar 

cercados simplesmente em um espaço da escola. Uma vez que seus aprendizados 

se dão em diferentes âmbitos da vida na aldeia, desde cuidando da roça até 

ajudando a construir casas.  

A preocupação com a educação parece ser muito mais direcionada a 

preparar os corpos para a aprendizagem e a mostrar como se fazem certas 

coisas do que falar a respeito delas. Por isso, há muito pouco recurso à 

palavra, o que não deve ser confundido com um mero “aprender fazendo 

não-sistematizado”. [TASSINARI, 2007, p17] 

As observações de Tassinari com respeito à vida Guarani, dialogam com as 

problemáticas que Sandra apresenta sobre o processo de aprendizagem entre seu 

povo. Por outro lado, entre os Xikrin, Clarice Cohn pode-se observar a importância 

que se dá na construção dos sentidos dentro do processo de formação do corpo.  
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Quando ela se refere, como vimos anteriormente, a fato da pele das crianças 

ser mole e precisar passar por processos para que se endureça a pele, a relação 

está diretamente ligada ao karon(alma) deste indivíduo. A pele mole apresenta 

fragilidade para o corpo, pois é a pele que lhe diferencia do mundo dos mortos, pois 

são karon por não possuírem corpo. Entretanto, o desenvolvimento não deve se dar 

apenas pela parte da pele, e assim aos elementos internos do corpo, é importante 

que se desenvolvam os órgãos sensoriais da criança, são estes que possibilitarão 

que a criança construa seu corpo segundo xikrin, obtendo conhecimentos e 

aprendendo a agir apropriadamente.  

“Para os Xikrin, saber, conhecer, aprender, entender e compreender estão 

todos inseridos em duas capacidades, a de ver e ouvir. Quando afirma 

saber ou ter aprendido algo, um Xikrin pode optar entre dizer arym ba kuma, 

o que poderíamos traduzir como "eu já ouvi", e arym ba omunh
7
, que 

poderia ser traduzido por "eu já vi". Quando, correspondentemente, 

se refere a ter ensinado algo a alguém, dirá ba kum akre (eu mostrei a ele/a) 

ou ba kum iaren (eu contei a ele/a)
8
. [COHN, 2000, p200] 

Desta forma as capacidades de aprender e entender estão relacinadas às 

capacidades sensoriais de ver e ouvir, por isso os órgãos precisam se desenvolvidos 

para que não haja problemas nestes processos de aprendizagem. A ligação que eles 

fazem do ver e ouvir, entretanto não pode estar relacionada na representação literal 

do aprendizado pelos sentidos, do ouvido associado às narrativas de mitos, e dos 

olhos ao que se observa a partir da confecção de artesanatos, por exemplo. Essa 

construção é mais complicada, “em seu uso comum, mari (ouvir) parece englobar 

omunh (ver), e se esse é utilizado apenas nos casos em que alguém aprende vendo 

(como fazer um cocar).” (Cohn, 2000, p 201) 

A partir disso a ideia que o olhar sozinho não basta para o aprendizado, que, 

portanto deve estar acompanhado do ouvir. A autora ilustra essa questão a partir de 

um exemplo em que um de seus informantes relaciona a ideia de viu fazer (omunh) , 

porém não sabe fazer (mari). A partir disso entendendo que o indivíduo apesar de ter 

observado o feitio não foi capaz de aprender pois, o olhar sozinho não basta, este 

deve está sempre acompanhado da compressão, que é possibilitada pelo ouvir.  

Adquire sentido, assim, uma fala comum aos homens quando tratam 

de seus conhecimentos, a de que já viu (omunh) fazendo mas não 

sabe (mari) fazer: eles parecem fazer aqui referência ao fato de que 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77012000000200009#7b
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77012000000200009#8b
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viu fazendo mas não se dedicou de fato a tentar aprender, o que 

poderíamos traduzir de um modo que me parece fiel como “não parou 

para prestar atenção”. Além dos órgãos sensoriais que lhe capacitam 

a aprender e compreender, a criança deve também desenvolver 

(“fortalecer”) o coração (angoro), no qual os conhecimentos 

adquiridos são armazenados. [COHN, 2000, p 201] 

Entre os Xikrin, se entende que o momento em que a criança está pronta para 

aprender é indicado pela mesma quando esta senta ao lado dos mais velhos para 

escutar. A partir disso, podemos perceber um exemplo interessante sobre a 

representação dos sentidos, e o entendimento sobre a construção do corpo entre 

esta sociedade ameríndia. Que pode ser uma importante ferramenta para a 

compressão de que as crianças estão a todo momento fazendo seus corpos, a partir 

de suas autonomias, e assim aprendendo a partir de suas capacidades próprias, 

sendo o aprender um processo que envolve todo o corpo, e está relacionado a 

própria vontade das crianças. 

A partir do momento em que estas são crianças, elas estão em condição de 

ainda estarem em desenvolvimento de seus sentidos. Por isso pra os Xikrin elas 

nada sabem porque são crianças, entretanto o fato de estas terem capacidade de 

ver e ouvir, lhes possibilitam que elas estejam presentes nos espaços e observando 

a partir de sua própria noção de mundo. 

Assim o que pode nos soar contraditório, a afirmação simultânea pelos 

Xikrin de que as crianças tudo e nada sabem, deve ser entendido 

lembrando-se de que elas devem aprender a construir um sentido ao que 

vêem e ouvem, mas que lhes está aberta a possibilidade de testemunhar 

toda a vida social e ritual Xikrin. É esse jogo entre poder observar e 

aprender que se tenta demonstrar no que segue. [COHN, 2000, p203] 

A partir desse exemplo sobre a vida social Xikrin, é possível que se associe o 

seu modo de aprendizagem com outros apresentados por autores da etnologia 

ameríndia, tais como Pissolato, Gow e Benites. Essas ideias sobre as diversas 

construções de infância nos possibilitam perceber que as crianças concebem seus 

próprios mundos, a partir do momento que estão em estágio de aprendizado sobre o 

modo de ser de suas sociedades. Sendo assim é possível percebermos que essas 

crianças são capazes de conceber suas próprias noções sobre o que é ser criança.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A antropologia da criança tem se construído intensamente nos últimos 20 

anos, a partir de uma nova reformulação sobre a noção de criança e infância. 

Propondo mais uma vez a desconstrução do nosso olhar, para que se possa 

perceber a criança a partir de novas perspectivas. É evidente, dentro deste lugar de 

construção do conhecimento, que precisamos reconhecer antigos padrões, uma vez 

que estes constituem os contextos apresentados nas ciências sociais hoje. Sendo 

assim, ao repensarmos as perspectivas que a antropologia apresentava em seu 

princípio nos permite dar novas formulações para antigos conceitos, possibilitando 

que sigamos o caminho da alteridade, conceito que nos norteia na antropologia. 

 

Ademais, a contribuição desta antropologia dentro da etnologia indígena tem 

sido muito importante, ao trazer a criança como produtora de cultura, assim é 

possível perceber novos caminhos para pensar a construção de corpos. Além disso, 

é essencial que reconheçamos a criança como um ator social, que constrói suas 

relações, molda e é moldado pelas suas vivências sociais. Sendo assim, é 

necessário se colocar de maneira horizontal diante deste indivíduo, sem jamais 

supor algum tipo de inferioridade ou ingenuidade. De forma a não estabelecer 

relações de poder, assim, perdendo total capacidade de diálogo justo com os 

meninos e meninas.  

Entre os trabalhos antropológicos sobre a criança indígena é impossível que 

se estabeleça respostas diretas, sobre as questões que julgamos até agora serem 

importantes para a etnologia, talvez continuemos a buscar nos lugares errados, ou 

mais ainda, fazendo as perguntas erradas. Apesar disso, a possibilidade de 

autocrítica e de reinvenção da antropologia pode nos possibilitar traçar novos 

caminhos no que diz respeito ao campo da antropologia da criança. 

Durante a construção deste texto percebi duas questões importantes que se 

referem diretamente ao lugar político da antropologia da criança. Primeiramente, 

precisamos perceber que a noção da educação escolar perpassa diretamente pelo 

assunto da infância. Desta forma, evidenciando a grande dificuldade que a 

instituição escolar tem em se adequar as concepções de mundo de culturas não 
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ocidentalizadas. Por isso, partir da problemática da escola chegamos em uma 

importante questão, ao pensarmos as escolas em sociedades indígenas, quais são 

as limitações entre este espaço de origem e conceito ocidental, diante de uma outra 

estrutura social. Até que ponto o espaço escolar é capaz de se adaptar em um 

contexto distinto e quando ele começa a interferir na simbologia de uma cultura. 

 Posteriormente, ao percebermos o lugar da escola dentro dos espaços onde 

delimitamos o campo com as crianças, é essencial que nos posicionemos diante 

desta questão. Uma vez que a antropologia ao estar atenta aos diversos processos 

sociais, não pode deixar de perceber o peso da instituição escolar dentro de 

comunidades tradicionais. 

Assim sendo, pretendo contribuir com a antropologia da criança, seguindo as 

ideias de Clarice Cohn e de outros etnológos que trabalham com a antropologia da 

criança. Espero poder desenvolver um trabalho de campo com as crianças Guarani 

Mbya, estando mais próxima de Puerto Iguazu e da aldeia Jacy Porã, estabelecendo 

um verdadeiro acercamento e construindo as condições necessárias para realizar 

uma etnografia. Acredito que seja possível encontrar na corporalidade daqueles que 

consideramos crianças muito sobre a resistência que estes estabelecem para 

continuar vivendo em suas terras.   

Afinal eles estão fazendo seus corpos. E espero que, a partir disso, elas 

queiram me responder a essa pergunta. O que as crianças Guarani Mbya pensam 

sobre como elas constroem seus corpos. Ou que me levem a formular uma nova 

pergunta, mais consistente e que faça mais sentido segundo suas realidades. Pois, 

ainda que nos puséssemos a analisar tão vasta bibliografia, não poderíamos 

encontrar em teorias de adultos algo que apenas as crianças podem responder 

sobre elas. 

Ademais, acredito que seja importante perceber que o estudo da antropologia 

da criança apresenta, além de tudo, um questionamento sobre a construção do 

pensamento, que leva a tal percepção de infância, vista em sua fase evolucionista. 

Desta forma seguindo a linha de Anibal Quijano(1992), o termo decolonialidade pode 

ser interessante para embasar estes questionamentos. E para que possamos 

compreender o termo utilizado por Quijano, necessitamos localizar primeiro a ideia 

de colonialidade. Como expus anteriormente a antropologia ganha campo a partir 
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dos objetivos colonizadores de potências mundiais na época. Quijano elucida que a 

crescente dominação europeia e posteriormente norte americana, motiva grande 

parte dos estudos das ciências humanas nas sociedades consideradas então 

primitivas. 

En consecuencia, las otras culturas son diferentes en el sentido de ser 

desiguales, de hecho inferiores, por naturaleza. Sólo pueden ser "objetos" 

de conocimiento o de prácticas de dominación. En esa perspectiva, la 

relación entre la cultura europea y las otras culturas se estableció y desde 

entonces se mantiene como una relación entre "sujeto" y "objeto". [Quijano, 

1992: 443] 

 

 A colonialidade global se estrutura a partir das interfaces do poder, 

legitimadas nas ideias construídas sobre o individuo, colonizador, a partir de sua 

posição social. Desta forma, podemos compreender a colonialidade através de um 

padrão de poder articulado, que se vincula a partir de representações binarias e 

hierárquicas de construção de sentido. Segundo a definição de Barbosa (2014), esse 

padrão pode ser observado a partir da descoberta das Américas em 1492, 

permanecendo na contemporaneidade. 

O conceito de decolonialidade parte da negação da ideia de colonialidade, 

não supondo que esta não mais exista, mas confrontando diretamente esse padrão 

nas estruturas onde o pensamento colonial prevalece.  

(...) utilizar o termo “decolonial”, suprimindo o “s” para marcar uma distinção 

com o significado de descolonizar em seu sentido clássico. Deste modo 

quer salientar que a intenção não é desfazer o colonial ou revertê-lo, ou 

seja, superar o momento colonial pelo momento pós-colonial. A intenção é 

provocar um posicionamento contínuo de transgredir e insurgir. O decolonial 

implica, portanto, uma luta continua.[Colaço, 2012, p7] 

Sendo assim, a partir da crítica a colonialidade do poder, Quijano propõe a 

descontrução de tal conceito, para que se possa construir uma ciência social 

anticolonial, que se propõe a críticar as noções coloniais do poder. A partir disso, é 

possível perceber um movimento que busca repensar as estruturas coloniais dentro 

das intituições sociais. Rita Segato (2014) ressalta como a colonialidade se perpetua 

hoje dentro de orgãos estatais que deslegitiman a cosmologia indígena, a partir de 

um imaginário estatal moderno-colonial que tem como estratégia de controle anular e 

descreditar qualquer cosmologia que não seja a sua própria. Desta forma, agindo 
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como um aparato de repressão e controle, através da marginalização destas 

sociedades indígenas. 

Portanto, perceber a posição da antropologia diante da dimensão do saber e 

sua relação com colonialidade. Nos leva a concluir que a relação entre as 

sociedades ditas ocidentais e as entendidas como primitivas, não é apenas uma 

questão de diferença humana, mas uma questão de relações de poder por uma 

ordem hierárquica específica. Ainda assim, as ciênciais contemporâneas, têm 

encontrado dificuldade de incorporar o conhecimento entendido como subalterno, 

aos processos de produção de conhecimento. E sem isso não pode haver 

decolonização.  

Logo, pensar um estudo etnológico, que pretende construir uma etnografia 

junto aos Guarani Mbya, pode contribuir intensamente na tarefa de mostrar suas 

formas de resistência há mais 500 anos. Por isso, colocar em foco concepções de 

mundo além do ponto de vista do homem, principalmente pesquisador, traz em sua 

tentativa árdua, de propor a própria decolonização do espaço de construção de 

conhecimentos, sumamente ocidentais, que é a universidade.  
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