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Resumo:  

A proposta que esta em andamento na escrita da dissertação, tem como objetivo compreender 

como ocorre a infância de crianças Kaiowá no espaço de convivência familiar. Como as 

brincadeiras, os lugares que frequentam os aprendizados, os conhecimentos infantis, entre 

outros aspectos, por meio do método etnográfico Realizando assim, um trabalho com e sobre 

as crianças.  
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O presente artigo tem por objetivo apresentar alguns espaços de circulação das 

crianças kaiowá na Aldeia Jaguapiru
1
 em Dourados, Mato Grosso do Sul. Tendo a casa de 

reza como um dos espaços físico e social de maior significação para essas crianças indígenas.  

A etnia, com a qual esta sendo desenvolvida a pesquisa, é a Kaiowá. Um trabalho 

realizado com crianças e demais integrantes familiares que compõe a parentela dessas 

crianças.  

Assim a parentela ou família extensa, é composta por núcleos familiares. A parentela 

e uma forma organizacional típica aos Kaiowá. Onde geralmente vivem os filhos e suas 

famílias ou fogos domésticos, ao redor de um casal mais velho de referencia.  

Utilizo no título o termo infância no plural, pois entendo que a infância como aponta 

Clarice Cohn (2013) e Tassinari (2007) pode ser pensada de forma plural e não universal, já 

que a mesma varia no tempo e no espaço, conjuga amadurecimento biológico e representação 

social e por isso não pode ser pensada de forma universal, é uma fase da vida, variável e que 

                                                           
1
  O estado de Mato Grosso do Sul, é o segundo do país, com maior índice   populacional  indígena. Que vivem 

no Mato Grosso do Sul são oito, as etnias indígenas reconhecidas. O estado conta com uma população  indígena 

estimada em mais de 63 mil pessoas, sendo que 40 mil são das etnias Kaiowá e Guarani. A reserva Indígena de 

Dourados ( RID)  Francisco Horta,  é uma das oito reservas criadas pelo Serviço de Proteção ao Índio ( SPI) 

entre os anos de 1915 a 1928.   Formada por duas  aldeias a Bororó e a  Jaguapiru. Onde vivem mais de 13 mil 

indígenas, com a presença de três etnias que dividem um mesmo espaço territorial: Os Guarani, Kaiowá e os 

Terena. 
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não esta presa num recorte biológico único. O que significa que pode variar de sociedade para 

sociedade. 

Os dados apresentados são analisados com base em autores e autoras que atuam na 

área de etnologia, com trabalhos específicos sobre a etnia Guarani e Kaiowá como: Borges e 

Porto (2012); Nascimento (2013); Nascimento, Urquiza e Vieira (2011); Souza (2011); 

Cariaga (2012); Pereira (1999; 2004; 2011). As produções especificas da linha da 

antropologia da criança realizadas em outros cenários etnográficos foram: Pires (2007; 2010); 

Escoura (2010); Calaf (2007); Begnami (2010); Nunes e Ângela (2003); Silva, Aracy, 

Macedo, Nunes, (orgs.) em 2002, Condonho (2009); Murabac sobrinho (2011); Alvarez 

(2004); Lecznieski (2005); Maher (2005); Tassinari (2007) e Conh (2005; 2013).  

 Estudos de grande relevância, que auxiliam a compreender elementos próprios à 

etnia kaiowá e as formas de abordagens metodológicas, principalmente em relação às 

especificidades de pesquisar com crianças, assim tais produções possibilitam a realização de 

uma pesquisa com e sobre crianças, contribuem para compreender as infâncias kaiowá 

segundo as crianças e seus familiares. 

Apesar das limitações existentes do trabalho desenvolvido de Schaden (1974), com a 

perspectiva dos estudos da aculturação, suas descrições sobre os elementos da cultura Guarani 

e seus respectivos representantes, as etnias Ñandéva, Mbya e os Kaiowá, são de grande 

importância para o entendimento da diversificação dos elementos do viver desses povos nos 

dia atuais. 

Contribuições como os elementos que compõem a preparação para o nascimento de 

uma criança, conforme Schaden (1974) essa preparação acontecia antes mesmo da criança 

nascer.  

As relações que se estabeleciam nestes momentos eram repletas de sentido espiritual, 

no qual o pai recebia um aviso do próprio filho em sonho, comunicando-lhe que viria ao 

mundo, até mesmo, sobre qual nome deveria receber, sendo confirmado depois pelos 

rezadores. 

Borges (2002) mostra o diferencial que existe a respeito do nascimento das crianças 

guarani e a constituição dos nomes a serem dados. As crianças possuem valor em todas as 

etapas da vida e recebem cuidados diferenciados em relação aos adultos. 

 Segundo Borges (2002) as crianças possuem em todos os momentos um papel 

importante, no qual são estabelecidos tratamentos que as valorizam a partir do que são, do 

hoje, diferentemente do vem acontecendo na sociedade ocidental, pois corriqueiramente, é 

possível se deparar com a expressão: “as crianças são o futuro”, relacionados ao país, aquelas 
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que darão continuidade a certo modo de viver, ou mesmo, a esperança da mudança.  Deste 

modo, as crianças, na sociedade ocidental por vezes são pensadas não pelo que são, ou fazem 

no hoje, mas aquilo que poderão realizar no futuro, ou seja, no venham a ser e fazer na vida 

adulta. 

Nesse sentido, a discussão sobre as formas de socialização da criança guarani e 

kaiowá, realizada por Pereira (2011, p. 77) mostra que as:  

 

[...] famílias nucleares e as agremiações denominadas de famílias extensas 

ou parentelas estabelecem formas de socialidade que conduzem a estilos 

comportamentais distintos, instituindo cenários variados nos quais se 

desenvolvem a socialização da criança. 

 

As crianças no grupo guarani são pensadas de uma forma especial antes mesmo de 

nascerem, o que provavelmente implicará em cuidados variados para com suas crianças nas 

diferentes faixas etárias. 

 O que indica a estima que esse grupo étnico delega aos seus meninos e meninas, 

ensinando-os códigos das relações internas e externas com as demais pessoas que residem no 

local, ensinadas e orientadas com as regras e posturas das práticas desenvolvidas pelos adultos 

e pessoas mais velhas, que devem ser cumpridas. 

O autor destaca anda, que nestes cenários, “[...] tanto adultos quanto crianças devem se 

mostrar sensível a percepção das distinções comportamentais próprias a cada parentela [...]” 

(PEREIRA, 2011, p.88). Conforme o autor é necessário compreender as especificidades de 

cada parentela, como um dos elementos organizacionais dos Kaiowá, assim a formação de 

uma parentela ou família extensa possuem suas especificidades no modo de ser das demais, 

agregando em sua composição núcleos de familiares ou fogos domésticos. 

No que diz respeito ao papel que as parentelas possuem para esses grupos indígenas, 

Benites (2009), afirma que o povo Guarani é organizado tradicionalmente por famílias 

extensas, formando unidades familiares que habitam em um mesmo espaço territorial e traz 

em sua organização a diferença entre as parentelas que ocorre:  

 

[...] como o estilo comportamental (reko laja) das famílias de uma aldeia 

apresenta traços diferenciadores com relação aos de um integrante de família 

assentada nas Terras Indígenas, há divergência e disputa, acarretadas por 

essa organização política imposta na aldeia (BENITES, 2009, p.51). 

 

De acordo com Benites (2009), a situação de confinamento ou aldeamento trouxe 

profundas mudanças que influenciaram na forma de viver desses povos. As diferenças sempre 
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existiram com relação aos estilos das parentelas, mas com os processos de aldeamentos 

compulsórios essas questões foram acentuadas por vários motivos, entre eles a redução do 

território. 

 

Crianças kaiowá na parentela e a religiosidade 

 

A parentela ou família extensa é a maneira pela qual se organizam os Kaiowá no 

sentido de aglomeração de pessoas, conforme Pereira (2004) é uma instituição dentro da 

estrutura kaiowá mais ampla que permeia o modo de viver do grupo.  

Ainda que em meio a diversas mudanças que ocorreram no modo de vida do grupo, a 

religião se faz elemento característico desta parentela e que subsidia as práticas desenvolvidas 

no grupo. 

Dessa forma, em meio aos diferentes propósitos que expunha as crianças, jovens e 

adultos para registrarem, sempre era presente a casa de reza, os elementos ritualísticos, 

pessoas com as roupas tradicionais realizando alguma atividade como a pesca, a caça e as 

roças. Que possuem uma importância não apenas de subsistência  grupal , mas também  

carregada de significações espirituais que norteiam em muitos aspectos do viver dos Kaiowá. 

Ainda que muitos elementos desenhados da fauna e flora, não sejam mais encontrados nesses 

lugares, como na Aldeia Jaguapiru. São elementos que estão presentes na representação e 

entendimentos de elementos presentes e necessárias aos Kaiowá.  

Em sua etnografia a respeito das percepções referentes à religião entre crianças, Pires 

(2007) dedicou uma parte de seu trabalho a analisar os desenhos dos moradores da cidade, 

algo que se mostrou enquanto um instrumento na pesquisa, muito promissor. A autora 

coloque que:  

 

Ao desenhar sobre um tema proposto, as crianças colocam no papel o que 

lhe é mais evidente. Neste sentido, o desenho é um material de pesquisa 

interessante para captar justamente aquilo que primeiro vem à cabeça, aquilo 

que é mais óbvio para a criança.  Porém, quando combinado com a 

observação participante é que os dois instrumentos potencializam a sua 

utilidade. (PIRES, 2007 p. 46)  

 

No decorrer desse item apresento desenhos produzidos em diferentes momentos em 

campo, por integrantes da parentela da Dona Floriza. O uso do desenho é algo que se mostrou 

frutífero entre os Kaiowá na pesquisa com a parentela estudada, por isso a relevância de trazê-

los em muitos momentos neste trabalho.  
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Figura 1- Casa de reza da Dona Floriza e seu Jorge 

O desenho retrata a casa de reza foi realizado por Aemily que possuí nove anos. 

Créditos: Registro realizado em junho de 2014 entre os Kaiowá Jaguapiru, durante a pesquisa de 

campo Fonte: Arquivo pessoal de Joziane de Azevedo Cruz. 

 

 

A casa de reza se constitui como um lugar para se reunir com os visitantes, como foi o 

meu caso. Espaço que inicialmente, fui recebida algumas vezes e a conversa soava de forma 

mais formal, ate que com o passar do tempo, passei a poder circular em outros ambientes 

como próximos às casas das crianças, os açudes e o campo de futebol, contando com a 

companhia das crianças e sempre a presença de alguma das mães mais jovens.  

A casa de reza se encontra no inicio do espaço físico demarcado para aquelas famílias 

kaiowá. O Local comunica e expressa em toda a sua construção arquitetônica e nos elementos 

ritualístico, como a parentela se identifica: tradicionais, aqueles que “não se esqueceram do 

que é ser índio, que na tem vergonha do que sabem e dos acessórios que usam, tem 

importância”.  Essa foi uma afirmação feita por Josiel, um rezador que esta sendo iniciado 

nos ensinamentos para ser um rezador.  

A principal característica de diferenciação da parentela é o atributo da religiosidade. 

Esta característica está presente nos desenhos da maioria das crianças, bem como nos 

discursos das pessoas. Devido a grande participação do casal em pesquisas e nos variados 

espaços que ocupam como rezadores no estado do MS, como em outras regiões do país 

interessados em conhecer o “sistema kaiowá” como afirma Seu Jorge, a minha aproximação 

para pesquisar as crianças inicialmente causou estranhamento nas famílias quando o tema 

central das perguntas não diziam respeito aos cantos, as rezas, ou mesmo a temas relacionados 

à territoriedade.  

Neste sentido, foi a partir de diversas idas ao campo possibilitou compreender as 

especificidades da parentela e a importância da religiosidade e as influencias nas formas de 
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viver e pensar deles e as particularidades nas concepções e maneiras de tratamento destinado 

as crianças. 

Logo, a característica da religiosidade das famílias Kaiowá está imbricada na forma 

de viver, pensar deste povo, deste modo, permeará toda a pesquisa, pois é impossível 

desvencilhar tais aspectos ao estudar a respeito das infâncias, semelhante situação é descrita 

nos trabalhos de Pritchard (2008) entre os Nuer. O antropólogo adentra o grupo com a 

proposta de compreender as relações de parentesco, mas ao longo da pesquisa percebe que 

para compreender qualquer aspecto dos Nuer era necessário dominar os códigos do grupo, o 

idioma social influenciado pelas práticas na criação de bois, assim Pritchard (2008) ao 

compreender o vocabulário bovino foi aceito pelo grupo estudado e compreendeu a vida 

social.  

Portanto, ainda que os aspectos de religiosidade não sejam o tema central da 

pesquisa, ele permeará todo o trabalho, decorrentes das diferentes instâncias no viver deste 

grupo. É possível averiguar uma vasta produção sobre os povos Guarani relacionados aos 

aspectos concernentes a espiritualidade como os trabalhos de: Chamorro (2008) sobre os 

fundamentos da palavra Guarani, os trabalhos realizados por Schaden (1974) e 

especificamente sobre as sociedades indígenas no Mato Grosso do Sul as pesquisas de Brand 

(1997), Benites (2009), Veron (2011), que abordam a respeito dos elementos que compõem o 

viver do Guarani e Kaiowá, entre eles a religião. 

A este respeito, as produções relacionadas aos Guarani e Kaiowá mostram que a 

religião, o Teko marangatu
2
 é fundamental para a tradição do grupo.  A vida religiosa norteia 

diversos momentos e ações que influenciam a forma de viver, como alimentação, normas de 

convívio como: os alimentos devem ser ingeridos pelas mulheres durante a gravidez; o nome 

que as crianças receberão pelo chefe religioso, as plantações que devem ou não plantar e 

outras ocasiões que envolvem o cotidiano deste povo. Neste sentido, Geertz (1989) 

compreende que a religião representa a idealização de imagens representativas de 

significações do mundo de determinada sociedade. 

 

[...] Na crença e na prática religiosa, o ethos de um grupo torna-se 

intelectualmente razoável por que demonstra representar um tipo de vida 

idealmente adaptado ao estado de coisas atual que a visão de mundo 

descreve, enquanto essa visão de mundo torna-se emocionalmente 

convincente por ser apresentada como uma imagem de um estado de coisas 

                                                           
2
 Teko marangatu é o termo que designa a religião Guarani, sendo o modo de ser ou estar religioso. 

Ver mais a este respeito Rossato (2002). 
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verdadeiro, especialmente bem arrumado para acomodar tal tipo de vida 

(GEERTZ, 1989, p.67).  

 

A presença da religiosidade nas práticas é presente nas produções realizadas pelas 

crianças. As crenças e lugares que frequentam mostram as relações criadas em torno da casa 

de reza e da Dona Floriza e Seu Jorge. Neste sentido, as imagens a seguir produzidas pelas 

crianças e adultos mostram a criação de desenhos temáticos sobre o que fazem/faziam na 

infância, entre as imagens feitas aparecem constantemente à casa de reza como lugar de 

aprendizados e brincadeiras como mostra os desenhos a seguir. 

 

          

Desenhos 1: Lembranças de criança. Nilton 24 anos. 

                   Desenho 2 (Direita): As lembranças da infância. Claudeir 17 anos.  

 

 

 

 
Desenho 3: Lugares que as crianças circulam. Aemily 9 anos 

 

 

Realizei também uma segunda atividade com as crianças para que identificassem os 

lugares frequentados.  As crianças receberam saquinhos de plásticos em forma de embornal 

para que caminhássemos pelos lugares que elas normalmente brincam e podem adentrar.  

Proposta da atividade era identificar os lugares que as crianças brincam frequentam e gostam, 
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assim como propiciar momentos de circulação com as crianças, conversar as respeito das 

brincadeiras e dos lugares. Neste sentido, as crianças foram instruídas a recolher elementos 

que lembrassem aqueles espaços, como: folhas, gramas, sementes, cascas de frutas e outros.  

Durante o trajeto as crianças adentraram a casa de reza, indaguei-as sobre a 

frequência em que visitavam aquele local, se gostavam e o que faziam. Conforme Aemily, de 

nove anos, neta criada por Dona Floriza afirma que visita: “Às vezes quando estou sozinha 

brinco lá dentro e sem ninguém ver pego os mbarakas e faço de conta que sou um rezador”. 

A afirmação de Aemily foi feita longe da presença dos adultos, estavam presentes apenas 

algumas crianças.  

As crianças próximas ao ouvi-la começaram a rir, questionei o motivo de tal 

comportamento e com um ar de vergonha, afirmaram em tom mais baixo que também faziam 

o mesmo que sua prima. Elas afirmaram que brincavam sem a presença da avó, pois 

provavelmente seriam repreendidas, afirmam assim que “A avó não pode ver, se não briga”.  

A este respeito, é possível perceber que as crianças compreendem a seriedade e 

significações contidas no espaço da casa de reza, no entanto elas constantemente criam 

mecanismos de burlar as regras e reproduzirem as ações praticadas, resignificando-as e/ou 

alterando-os normalmente durante as brincadeiras.  

Com base nas observações e conversas com as crianças, a casa de reza é um dos 

espaços frequentemente ocupado, a estrutura da casa é composta ao centro por diversos 

elementos que permeiam as danças, cantos e rezas realizadas, como o xiru, os mbarakas, as 

taquara, acessórios para cabeça e outros instrumentos que fazem parte da indumentária 

ritualística dos kaiowá nos momentos de religiosos.  

Ainda nesses momentos na casa de reza Taiami de dois anos, toca o mbaraka, um 

dos objetos ritualísticos, e Kivia, retira de sua mão rapidamente. Posteriormente, indaguei 

Kivia a respeito de sua atitude, ela explica “Que não pode pegar, é de homem, e ela também e 

muito pequena, faz mal, se usa para cantar e rezar”. 

 Um dos meninos menores tocou a taquara, um instrumento utilizado 

exclusivamente por mulheres, e novamente as crianças repreenderam. Rapidamente, Aemily 

de nove anos retira o instrumento de sua mão e me relatou que aquele objeto é destinado 

unicamente às mulheres, somente elas podem manejar por este motivo o menino não pode 

tocar e em seguida coloca a taquara no lugar original. Desta forma, Aemily e Alisson estavam 

na casa de reza e demonstra o domínio das normas, dos comportamentos destinados às 

meninas e meninos, bem como as ações que crianças poderiam ou não realizar, diferenciando-

se das realizadas pelos adultos.  
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No decorrer da pesquisa, é possível compreender que as crianças em diversos 

momentos aproveitaram para burlar algumas regras decorrentes da minha presença e 

utilizaram estes momentos como justificativa de suas ações. Desta forma, foram diversos os 

momentos que as crianças utilizaram para romper com as regras estabelecidas, principalmente 

quando suas mães não estavam próximas, momentos como entrar no açude. A pesquisa foi 

realizada abarcou o mês de junho, conforme as crianças nadar no açude neste período era 

proibido devido à procriação dos peixes. 

Com relação aos lugares visitados, o açude foi o local mais estimado pelas crianças de 

todas as idades. Durante as visitas ao açude às crianças constantemente pediam permissão 

para entrarem, sabendo das restrições impostas ora pelo clima ou o período de criação dos 

peixes, nestes momentos era necessário orientá-las a obterem devidas autorizações de suas 

mães. Em determinadas ocasiões, algumas crianças caminharam em direção aos adultos, mas 

retornavam rapidamente e informavam que poderiam entrar na água. Compreendi o 

mecanismo criado para aproveitar os momentos em que estava no local, para que elas 

obtivessem a autorização dos pais e por vezes elas simplesmente burlavam as normas e 

rapidamente saltavam na água, antes mesmo que pudesse adverti-las, neste momento as 

demais crianças como em efeito dominó, tiravam as roupas e pulavam uma após outra. 

Em um destes momentos de burlar as normas ou aproveitar a presença de um adulto 

diferente, Kivia de seis anos pula na água, mas de uma forma especifica. Despiu-se da 

camiseta e calça, segurou os cabelos e mergulhou na água sem deixar que se molhassem e 

saiu rapidamente. Depois do mergulho questionei a Kivia, sobre o mecanismo criado para 

nadar sem deixar vestígios aparentemente de água no corpo e roupas, conforme ela está é uma 

prática constante entre as crianças, mas “È escondido, assim minha mãe não sabe que entrei 

minha roupa esta seca e meu cabelo”. 

De acordo com as observações, foi possível identificar diversas situações que proibiam 

o acesso a determinados locais, a objetos ou mesmo as brincadeiras que de alguma forma 

representavam perigo as crianças, como as árvores muito altas localizadas próximas ao açude, 

mas que as crianças contornavam as regras, principalmente quando estavam distante da 

presença dos adultos. Estes momentos ocorriam, não por que as crianças não conhecessem as 

regras estabelecidas, ao contrário, conheciam, dominavam as normas e por vezes se auto-

regulavam, ensinando e regulavam aqueles que descumprissem.  

Durante a pesquisa as crianças utilizaram os momentos de descontração e em diversas 

situações se aproveitavam para fazer coisas que geralmente não fariam no dia a dia sozinhas, 
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ou sem presença dos mais velhos, elas certamente julgavam que não existiriam repreensões 

por parte dos adultos e se ocorressem seriam ao menos de forma reduzida.  

Neste sentido, a hipótese das crianças foi concretizada em diversas situações em que 

as mães ou avó chamaram a atenção de forma quase imperceptível, no qual as crianças 

rapidamente se aquietavam ou paravam o que estavam fazendo. Sobre este aspecto do grupo 

Pereira (2004; 2011) e Diógenes (2012) destacam as particularidades dos kaiowá referente aos 

mecanismos de socialização das crianças. 

Realizei brincadeiras e jogos com as crianças com a finalidade de construir 

proximidades e estabelecer um dialogo com elas, se esperasse contar apenas com a fala, seria 

muito difícil extrair informações com elas, pelo menos não nos primeiros momentos. 

 As crianças kaiowá dessas famílias dominam a língua materna: o Guarani e a língua 

portuguesa. Talvez esteja ai um elemento que contribua quanto às dificuldades de 

comunicação na fala. O que nos primeiros momentos junto às crianças, ocasionaram alguns 

silêncios da parte delas, frente as minhas indagações.  

Assim, de uma forma diferente da abordagem tradicional de uma entrevista com o 

gravador, que em alguns momentos foi possível com elas, pois foi percebido como uma 

brincadeira como se estivessem sendo entrevistas no programa de televisão, como brincava 

com elas nesses momentos de conversas. Mas a utilização de outras ferramentas em campo, 

para compreensão dos objetivos propostos se fizeram necessárias e eficazes nessa abordagem 

e aproximação com as crianças de forma que me possibilitassem ouvi-las, por meio das 

caminhadas em meio aos registros fotográficos, os desenhos entre outros.  

 E desta forma, por meio de algumas ações com propósitos de interagir com as 

meninas e meninos, foi se construindo o campo de pesquisa com as crianças kaiowá. Cada 

brincadeira ou atividade continham propósitos específicos como compreender os espaços de 

circulação, identificar as pessoas, averiguar o que sabem sobre a religiosidade, as 

brincadeiras, e um pouco a respeito da compreensão das categorias de idade, no interior da 

parentela, e isso a partir dos adultos, jovens e crianças. Contando com as experiências e 

lembranças de épocas de crianças dos mais velhos e as crianças no hoje. Uma família extensa, 

composta de seis núcleos familiares ao redor do casal de rezadores, totalizando uma media de 

12 a 15 crianças que circulam nesse espaço da casa de reza, os açudes que existem no local, 

os terreiros e as casas uma das outras. 

 Sendo possível destacar, ainda que de forma inicial, alguns momentos de 

aprendizados como: ensino da língua materna, as danças, rezas, os artesanatos característicos 

da etnia, o uso de alguns elementos religiosos e a compreensão dos significados atribuídos a 
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eles, e perceber componentes e situações que fazem parte do viver dessas crianças Kaiowá. 

Onde elas são cuidadas, ensinadas e aprendem a dominar esses códigos étnicos e 

comportamentais próprios a família extensa que pertencem. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

 

ALVAREZ, Miriam. Kitoko Maxakali: A criança indígena e os processos de formação, 

aprendizagem e escolarização. Revista ANTHROPOLÓGICAS, ano 8, volume 15(1): 49-78, 

2004. 

 

BRAND, Antônio. 1997. O Impacto da Perda da Terra Sobre a Tradição 

Kaiowa/Guarani: Os difíceis Caminhos da Palavra. Tese de Doutorado apresentada a Curso 

de Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade Católica - PUC. Porto Alegre. 

 

BAGNANI, Patrícia. As crianças como interlocutoras das pesquisas antropológicas. In: II 

Seminário de grupos de pesquisa sobre crianças e infâncias. Rio de Janeiro, 2010. 

 

BENITES, Tonico. A escola na ótica dos Ava Kaiowá: Impactos e interpretações Indígenas. 

Rio de Janeiro: UFRJ/MN/PPGAS, 2009. 

 

BORGES, Paulo Humberto Porto. Sonhos e nomes: as crianças Guarani. Cad. CEDES 

[online]. 2002, vol.22, n.56, pp. 53-62.  Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v22n56/10864.pdf. acesso em 22.out.2012 

 

CALAF, Priscila P. Criança faz criança: (des)construindo sexualidade e infância com 

meninos e meninas de rua. Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília (UnB), 2008.  

 

CARIAGA, Diogenes Egidio.  As transformações no modo de ser criança entre os Kaiowá 

em Te’ýikue (1950-2010). Dissertação de mestrado. Universidade Federal da Grande 

Dourados ( UFGD), 2012  

 

CARDOSO De Oliveira, Roberto.  O trabalho do antropólogo. 2ª ed. Brasília, Paralelo 15; 

São Paulo, Editora UNESP, 2006. 

 

COHN, Clarice. Antropologia da criança. Rio de janeiro: Jorge Zahar, 2005. 

 

____________. “O desenho das crianças e o antropólogo: reflexões a partir das 

crianças Mebengokre-xikrin”. Reunion de antropologia Del Mercosur, Montevidéu, 

Uruguay.16-18 de noviembre.2005. 

 

COHN, . Clarice.  Concepções de infância e infâncias : Um estado da arte da 

antropologia da criança no Brasil . Civitas Porto Alegre v. 13 n. 2 p. 221-244 maio-ago. 

2013.  

 

http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v22n56/10864.pdf.%20acesso%20em%2022.out.2012


12 

 

CONDONHO, Guedes Camila. Entre brincadeiras e hostilidades: percepção, construção e 

vivencia da regrar de organização social entre as crianças indígenas Galibi-Marworno. 

Revista eletrônica - Tellus, ano9, n.17, p.137-161, jul/dez.2009. Campo Grande. MS. 

 ___________ Aprendendo entre pares: a transmissão horizontal de saberes 

entre as crianças indígenas Galibi-Marwono. Dissertação de Mestrado, Universidade 

Federal de Santa Catarina, 2007. 

 

ESCOURA. Micheli.  Girando entre princesas: Performance  e contornos de gênero em 

uma etnografia  com crianças. Dissertação de mestrado, Universidade São de Paulo  (USP), 

2012.  

 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1989. 

 

MURABAC Sobrinho, SANCHES Roberto. Vozes infantis indígenas: As culturas escolares 

como elementos de (des) encontros com as culturas das crianças Sataré-Maué. Manaus: 

Editora Valer, Fapea. 2011. 

 

NASCIMENTO, Adir Casaro do; Urquiza, Antonio Hilário Aguilera e Vieira,Carlos Magno 

Naglis (orgs.) A cosmovisão e as representações das crianças Kaiowá e Guarani: o antes e o 

depois da escolarização. Criança indígena: Diversidade cultural, educação e representações 

sociais. Brasília: Liber Livro, 2011. 

 

NOAL, Mirian Lange. As crianças Guarani/Kaiowá: o mitã reko na aldeia Pirakuá/MS. 

Tese de doutorado, universidade estadual de campinas,faculdade de Educação,campina,2006. 

 

PEREIRA, Levi Marques. Parentesco e Organização Social Kaiowá. Dissertação de      

Mestrado, Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 

Campinas. 1999. 

 

________. A socialização da criança Kaiowá e Guarani: Formas de sociabilidade 

internas ás comunidades e transformações históricas recentes no ambiente de vida. In. 

Nascimento, Adir Casaro (org.). Criança indígena: Diversidade cultural, educação e 

representações sociais. Brasília: Liber Livro, 2011. 

 

________. Imagens do Sistema Social e seu Entorno. São Paulo, 2004. Tese 

(Doutorado em Antropologia Social), Universidade de São Paulo, 2004. 

 

PIRES, Flavia. Ser adulta e Pesquisar crianças: explorando possibilidades metodológicas 

na pesquisa antropológica. Revista de Antropologia, São Paulo, USP, V. 50, Nº 1, 2007. 

 

PIRES,  Flávia Ser adulta e pesquisar crianças: explorando possibilidades metodológicas na 

pesquisa antropológica
1
Rev. Antropol. vol.50 no.1 São Paulo Jan./June 2007.  

http://www.scielo.br.   

PIRES,Flávia. O QUE AS CRIANÇAS PODEM FAZER PELA ANTROPOLOGIA?* 

 Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 16, n. 34, p. 137-157, jul./dez. 2010. 

PIRES, Flávia Ferreira.  Quem tem medo de mal-assombro? Religião e Infância no semi-

árido nordestinao/Tese de Dourado. Rio de Janeiro: UFRJ, 2007. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-77012007000100006&script=sci_arttext#nt01
http://www.scielo.br/


13 

 

 

 

ROSSATO, Veronice Lovato. Os “resultados da escolarização entre os Kaiowa e Guarani 

em Mato Grosso do Sul –” Será o letrão um dos nossos?”“. Dissertação apresentada no 

programa de pós- graduação em educação, Universidade católica dom Bosco. Campo Grande, 

2002. 

 

SCHADEN, Egon. Aspectos fundamentais da cultura Guarani. São Paulo: E.P.U. - 

EDUSP, 1974. 

 

SOUZA, Vania Pereira da Silva. Crianças indígenas Kaiowá e Guarani: um estudo sobre 

as representações sociais da deficiência e o acesso às políticas de saúde e educação em 

aldeias da região da grande Dourados. Dissertação de Mestrado em Educação pela 

Universidade Federal da Grande Dourados. Dourados\MS, 2011. 

 

TASSINARI, Antonella. Concepções indígenas de infância no Brasil. Tellus.  Núcleo de 

Estudos e Pesquisas das populações Indígenas – NEPPI, Campo Grande UCDB, ano 7, n. 13, 

pp. 11-25, 2007. 

 

_____________________Múltiplas Infâncias: o que a criança indígena pode 

ensinar para quem já foi a escola – ou a sociedade contra a escola. 33º Encontro Anual da 

Anpocs. Caxambu, 2009. www.anpocs.org/portal.  

 

MACHADO, JOAO E PEREIRA. Levi marques. Nomes de parentela, objetos e territórios 

sagrados: uma abordagem  dos processos de reprodução social.  Anais: 28ª reunião 

brasileira de Antropologia. 2012  site: http://www.abant.org.br  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abant.org.br/

