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Resumo

Afirmar a importância de valorizar os estudos antropológicos sobre a criança é o objetivo 
que percorro. Através da pesquisa que realizo com crianças karajás da aldeia de Ibutuna na 
Ilha do Bananal em Tocantins, busco compreender suas formas de significação, apropriação 
e aprendizado nos contextos que as circundam. A circulação e adoção das crianças é outro 
aspecto que investigo e busco compreender o processo em que ocorre, assim como os 
motivos que levam as crianças a serem adotadas. Compreender como os estudos no campo 
da Antropologia da Criança podem ser contributivos e profícuos para a etnologia indígena no 
Brasil é a maior defesa do ensaio que reconhece a necessidade de ampliar as investigações 
sobre os mais variados pontos de vista para que as pesquisas antropológicas se tornem cada 
vez mais contemplativas.
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Antropologia da Criança: O encanto pela perspectiva

Uma antropologia voltada às compreensões produzidas pelas crianças é uma 
abertura para o entendimento dos significados dos contextos dos campos estudados. É uma 
chance de ampliar o aprendizado para as diversas formas de apreensão das estruturas e 
relações que são postas a cada acontecimento nos campos de pesquisa.  A área de pesquisa 
antropológica sobre a criança incentiva seu protagonismo e autonomia para significar 
os mundos que as cercam. As vantagens em complementar as teorias majoritariamente 
adultocêntricas demonstram como as realidades podem ser apreendidas de modo a esclarecer 
as obscuridades das práticas e enfatizar novas e importantes questões para a antropologia.
 As contribuições dos estudos da criança indígena para a etnologia indígena brasileira 
também são notáveis. Entender os processos e as construções das crianças nesses contextos 
em muito enriquecem e transformam nosso olhar e compreensão sobre os processos totais 
das comunidades indígenas. Logo, reconheço as crianças como entidades engajadas que 
desenvolvem papéis ativos no contexto que as cercam, ou seja, pessoas já capacitadas 
cognitivamente que influenciam e recebem influência de seus meios. Como todas as outras 
entidades em outros processos geracionais, as crianças também estão aprendendo e ensinando, 
agindo, reagindo e transformando a realidade.

“A criança pode ser a tábua rasa a ser instruída e formada moralmente, 
ou o lugar do paraíso perdido, quando somos plenamente o que jamais seremos de novo 
(…). Seja como for, em todas essas ideias o que transparece é uma imagem em negativo da 
criança: quando falamos assim estamos usando-a como um contraponto para falar de outras 
coisas, como a vida em sociedade ou a responsabilidade da idade adulta. E, pior, com isso 
afirmamos uma cisão, uma grande divisão entre o mundo adulto e o das crianças.” (Cohn, 
2005,p.7-8)



O esforço teórico que percorro repousa na consideração das crianças como 
um esforço legítimo de estudo, em contraposição com as ideias de crianças como seres 
incompletos a serem formados e socializados. Ou seja, a agência é revista e reformulada e a 
criança é entendida como sujeito social, ator social. A criança no presente trabalho pretende 
superar o enquadramento em categoria de idade, e passa a ocupar o espaço de criança atuante. 
A criança atuante possui um papel ativo na constituição das relações sociais em que se insere:

“Reconhecê-lo é assumir que ela não é um “adulto miniatura”, ou alguém que 
treina para a vida adulta. É entender que, onde quer que esteja ela interage ativamente com 
os adultos e as outras crianças, com o mundo, sendo parte importante na consolidação dos 
papéis que assume e de suas relações.” (Cohn,2005,p.28)

Logo a reflexão discorre sobre a noção de que a criança não é um ser 
incompleto ou em construção, mas possui uma posição total, completa, é produto e produtora 
da cultura que compartilha. Outra posição importante a ser enfatizada na reflexão é que o 
termo “antropologia da infância” ou a noção de infância são afastados da abordagem, uma 
vez que a infância é um modo particular e não universal de se pensar a criança. A infância é 
resultado da construção histórica das sociedades urbanas ocidentais, um sentimento e uma 
concepção socialmente construída. 

Outro desafio que nos é apresentado ao estudar as crianças é entender que 
em cada caso, uma concepção de pessoa e aprendizagem conformará formas específicas de 
transmissão e apropriação de conhecimentos. No caso das crianças indígenas, a formação 
do corpo, da pessoa, são outros elementos de grande importância na análise. Para cada 
cosmologia, há uma forma de se conceber a pessoa, a criança e sua condição de ser humano. 
Na etnologia indígena das sociedades indígenas brasileiras os espaços dedicados à criança 
ainda estão em construção e crescimento, no entanto, é um campo já consolidado.

Ikisinã, Tori 1: Eu Aprendo Brincando: Reflexões sobre as Crianças Inў

Apoio minhas reflexões na experiência de pesquisa que tive com as crianças 
Inў na aldeia de Ibutuna às margens do Rio Araguaia na Ilha do Bananal, em Tocantins. 
Os Karajás são falantes da língua inўrybe, inicialmente classificada como língua isolada e 
atualmente compreendida dentro do grupo linguístico macro-jê (Rodrigues, 1986).  Os grupos 
falantes desta língua são os Karajás, Javaé e Xambioá (também conhecidos como Karajás 
do Norte), estes três grupos possuem muitas correspondências linguísticas e cosmológicas, 
embora contem com diferenças de interpretações e compreensões, cada um a seus modos. 
A autodesignação dos povos Karajás é inў, que significa “humano”, “gente” e também 
corresponde a terceira pessoa do plural. Karajá é um termo tupi que significa “macaco de 
cabeça grande”, provavelmente criado por indígenas pertencentes ao tronco tupi.

As aldeias Karajás estão localizadas em grande parte na Ilha do Bananal, sendo 
esta a maior ilha fluvial do mundo, tendo 2.000.000 km². As aldeias estão tanto entre o norte 
quanto ao sul da ilha. Ao todo, somam-se atualmente aproximadamente 2.400 de pessoas que 
ocupam as vinte comunidades que se encontram na Ilha do Bananal e no Parque Indígena do 

1  Tradução: (Vem) Brincar branca/ não-índio! 



Araguaia. Os karajás do Norte ou Xambioá estão localizados no baixo curso do Araguaia, os 
Javaés encontram-se ao longo do rio e os Karajás estão no meio e alto curso do Araguaia. A 
distribuição dos grupos ao longo do rio é heterogênea e encontram-se “aldeias mistas” como 
as formadas por Karajás e Javaés. O não índio na língua karajá significa tori. Sendo que o não 
índio branco é denominado tori ikurá. 

Através do método etnográfico e a observação participante, formas clássicas 
do fazer antropológico, é permitido ao pesquisador capturar os modos como as crianças 
se relacionam, cumprem suas obrigações e se inserem na comunidade. Entender essas 
peculiaridades só é possível com a aproximação a esses contextos. No campo da antropologia 
da criança, a etnografia constitui um método particularmente útil, pois permite que a criança 
participe e que tenha voz mais direta no trabalho que é feito. As palavras da língua inўrybe 
foram me apresentadas e traduzidas pelas crianças, sendo que as utilizo no presente trabalho 
consultando-as nas anotações do meu caderno de campo, a tradução é livre e de acordo com 
transcrição fonética, podendo haver erros de grafia. Embora a língua falada seja a materna, na 
escola as aulas são em inў e tori rybe, a língua dos índios e a língua dos brancos.

Desse modo procurei entender a aldeia e a comunidade através 
do olhar e das pistas oferecidas pelas crianças. Embora a dificuldade linguística em entendê-
las fosse tamanha, através de gestos e brincadeiras o que se deveria fazer era acordado de 
maneira lúdica. As crianças possuem liberdade para circular na aldeia e arredores e são elas 
que se aproximam primeiro das novidades que chegam à aldeia, objetos e pessoas. Andava 
com elas o dia inteiro, fazia o que elas faziam e comia o que me ofereciam: manga, oiti, 
murici. Nos momentos das brincadeiras a espontaneidade tomava conta da situação e eram 
boas oportunidades para captar informações menos mediadas. Tornava-se claro como as 
crianças se organizavam: inicialmente todas se reuniam debaixo do pé de manga que é 
localizado no centro do pátio da aldeia, aos poucos, havia uma tendência a se formarem 
grupos de idade, uma divisão espontânea entre “menores” e “maiores” ou meninos e meninas, 
tão logo voltassem a se unir. O menino, quando criança, parece ser nem homem e nem mulher 
ainda, mas envolvido pelo lado materno da aldeia e pelo feminino, ainda está como em um 
estado de neutralidade. Nessa fase não acompanhavam os homens em suas atividades, 
estavam ou entre as crianças ou entre as mulheres. À medida que o menino vai crescendo, há 
um distanciamento das mulheres e uma aproximação do lado masculino da aldeia.

Ser homem parece ser uma identidade conquistada depois da Ijasó Aruanã2, 
quando o segredo é compartilhado com os “novos homens” e o espírito de piranha é 
abandonado no rio, assim como a fase de menino, tornando-se adultos. Compartilhar o 
segredo e obedecer a postura ritual são aspectos de grande importância para que toda 
comunidade entenda que não se é mais uma criança ou um menino, mas um homem. 
Ser homem é poder ser marido, ser pai, ser provedor. Quando as pessoas se casam na 
comunidade, os homens vão para casa de suas mulheres e abandonam suas mães. Sendo a 
organização da aldeia com base na uxorilocalidade.

2 Festa de Aruanã, onde há a passagem de menino para homem e a lamentação do abandono do espírito de 
criança.



As meninas parecem ser mais falantes, comandam as brincadeiras e guiam 
muitas vezes o grupo. Tudo é motivo para ikisinã3. Uma corda esquecida no chão, uma 
enxada que desenha a “amarelinha”, uma pedra para o “passa-anel”. Os adultos não costumam 
aparecer nesse circuito. Quando alguma criança chora ou brigam entre si, lá mesmo é 
resolvido, as outras crianças costumam esnobar os “doidos”, que são os meninos que ficam 
chorosos ou arrumam muita confusão. Andar em grupo é muito importante: estar unido é 
diversão, proteção e aprendizado. Quando um bêbado se aproxima do grupo, por exemplo, 
todos se afastam e se avisam mutuamente e as crianças gritam: ohá, óhámaradu!4

O aprendizado ocorre a todo o momento e as crianças vão incorporando 
seus papéis em suas casas e comunidades, elas erram e acertam entre si, formam o grupo 
e as regras, o universo composto por elas é total e não uma realidade a parte ou mera 
fragmentação. Elas decidem quando vão para o rio, quando trocar de roupa, até mesmo 
quando comer, não se percebe os adultos chamando para comer ou exercer outra tarefa. 
À medida que vão crescendo as tarefas domésticas vão ocupando mais tempo em seus 
cotidianos, ou o casamento, que vi acontecer com meninas de doze anos. A separação entre 
meninos e meninas me pareceu que ocorre de fato, quando há a passagem ou lamentação 
masculina e também quando ocorre o casamento e a maternidade. 

As redes sociais e de relação que desfrutei durante o período em campo foram, 
em grande parte, resultantes das redes de socialização das crianças. Defendo aqui a ideia 
de uma criança atuante, que possui um papel ativo na constituição das relações sociais. As 
brincadeiras podem parecer inofensivas e ingênuas, mas são responsáveis pelas relações de 
troca, promessas e negociações. Foram através das brincadeiras que fui aceita e inserida no 
grupo. Através dos momentos lúdicos, demonstrava minha personalidade, meu jeito de tori 
ikurá (branca), elas me localizavam e me humanizavam através de toques, brincadeiras no 
cabelo e desenhos nos braços e corpo.

“(...) As crianças não são apenas produzidas pela cultura, mas também 
produtoras de cultura. Elas elaboram sentidos para o mundo e suas experiências 
compartilhando plenamente de uma cultura. Esses sentidos têm uma particularidade, e não 
se confundem e nem podem ser reduzidos àqueles elaborados pelos adultos; as crianças têm 
autonomia cultural em relação ao adulto.” (Cohn, 2005, p.35).

Uma casa feliz é uma casa com criança: Breves Reflexões sobre a adoção e circulação de 
crianças na Aldeia de Ibutuna

Ao observar a disposição das crianças na aldeia de Ibutuna, logo me dei conta 
que todas as hedöku5 possuem crianças. No entanto, havia casas em que os moradores já 
eram idosos e moravam com filhos que não mantiveram laços de casamento e ainda assim, 
eram lugares onde moravam crianças mais novas e mais velhas. Na casa em que fui acolhida, 

3  Bincadeira/Brincar.
4 Cachaça; bêbado, anotações extraídas do caderno de campo.
5 Casas.



Maria6 já era uma mulher mais velha, por volta de seus cinquenta anos, viúva há pelo menos 
dez anos, seu marido tinha problemas com alcoolismo e me fora contado que se afogou 
quando foi tomar banho no rio. Nunca tiveram filhos, embora Maria fosse mãe de três homens 
casados e um menino de cerca de seis anos.

Em uma das conversas com Ana que tinha por volta dos dez anos, sobrinha de 
Maria, filha de sua irmã, e também vizinha, eu pergunto quantos irmãos a menina tem, Ana 
responde que cinco e eu a questiono, pois só havia notado quatro crianças além dela em sua 
casa, ela então me diz que João, filho mais novo de Maria, era seu irmão. Perguntei porque 
ele morava com a tia da menina, mas as dificuldades de comunicação e inteligibilidade me 
dificultaram em obter uma resposta.

Em outra conversa durante a noite no kubé, pátio da aldeia, Jair, líder da 
comunidade que fora quem me permitiu a entrada e pesquisa na aldeia, me disse que seus 
casamentos não deram certo e ele não pretendia mais manter esses tipos de laços, mas que 
seu irmão, também morador de Ibutuna, lhe dera o filho para criar e que ele iria investir 
na educação do menino, que tem por volta de oito anos, para que ele consiga ir estudar 
na Universidade, assim como Jair e o filho do pajé. Ouvi muito de Maria que ficaria com 
saudades quando eu fosse embora e falou que se não fosse a presença do João, seu filho mais 
novo, ficaria sozinha.

Quando retornei à Brasília, depois de dois meses, recebi uma ligação de Jair 
em que ele me perguntava sobre a possibilidade de Joana, uma menina de dez anos vir para 
Brasília estudar e morar em minha casa. Devido à minha total falta de estrutura para criar ou 
sustentar a menina tive de negar o pedido e me justificar dizendo que ainda era estudande de 
graduação, ou seja, sem renda própria e que moro com minha família. A partir desses relatos 
fui entendendo como são as relações de circulação de crianças entre os inÿ. Primeiramente é 
importante notar que as crianças representam alegria e que é de grande importância tê-las em 
casa, uma casa sem crianças é uma casa triste. Logo as mulheres mais velhas costumavam 
pedir às filhas que a doassem algum filho, outros membros da aldeia que não puderam ter 
filhos também pedem os filhos dos parentes, o que parece que é doado sem muitos problemas, 
uma vez que são todos vizinhos e a convivência é constante na aldeia. Há uma aprovação 
social para a adoção.

Fui a única pessoa de fora do círculo de parentes a quem uma criança foi 
oferecida, que tomei conhecimento, mas certamente não deve ser uma ação incomum, 
sendo necessário mais investigações sobre o assunto. No entanto, essa forma de adoção 
já possui outra finalidade que é a de estabelecer laços de interesse e também proporcionar 
possibilidades de educação e prosperidade para o futuro da criança que retornará ou não aos 
seus parentes. É interessante notar que uma situação que segue outras vias de significação 
no que se refere as adoções e circulações de crianças acontece no caso Kaiowá, estudado por 
Levi Marques Pereira:

6 Faço uso de nomes fictícios para resguardar a identidade dos envolvidos na pesquisa.



“O tratamento rígido dispensado ao guacho, considerado não-parente 
ou parente distante, explicita a autoridade do grupo sobre a criança adotada, que deve 
reconhecer seus status inferior em relação aos membros natos. Dessa forma, o grupo trata de 
inscrever no guacho o sentimento de dever e obrigação.” (Pereira,2002,p.174)

Entre o grupo Kaiowá estudado por Pereira adotar crianças gera 
um status para a família e membros adotantes, sendo mais comum que pessoas de grande 
prestígio e lideranças o façam, pois possuem a obrigação e a condição de sustentar as crianças 
que foram rejeitadas ou estavam sobre maus tratos. No entanto, no caso Kaiowá as crianças 
adotadas chamadas de guacho, possuem status social inferior e muitas vezes não acessam a 
escola, as brincadeira e o ócio como as outras crianças da casa e da comunidade. No caso inў, 
pelo que pude observar as crianças adotadas não possuem status inferior às outras da casa e 
normalmente circulam entre parentes, sendo mais comum o desvinculamento da criança do 
círculo de parentela quando os objetivos são o investimento no desenvolvimento da criança. 
Há casos como observei como o de Maria, em que os pais também inў de outras comunidades 
situadas na ilha, faleceram e os filhos foram criados por aqueles que não puderam ter filhos 
ou que os desejavam. Acredito que a adoção no caso karajá não está diretamente ligada com a 
aquisição ou posição de status social pela família adotante, ou pelo menos não ocorre 
corriqueiramente com essa prioridade, e sim com a crença de que crianças geram alegria e 
espantam a tristeza, embora não exclua totalmente a possibilidade de influenciar o status das 
partes envolvidas no processo de adoção.

É importante notar que as relações sociais, afetivas e econômicas determinam o 
parentesco e não apenas os laços biológicos. Os processos de circulação e adoção de crianças 
a partir das redes de socialidade e relações facilmente extrapolam os limites impostos pelo 
parentesco e também a condição para que se doem crianças não está ligada necessariamente 
a ausência de genitores. Ao contrário do caso Kaiowá, as relações de parentesco fictícias 
e que implicam em relações de subalternidade, segundo Pereira, não acontece da mesma 
forma na aldeia de Ibutuna. Outro ponto importante é que às pessoas estranhas e de fora da 
comunidade, os filhos são apresentados como consanguineos, e são as redes de socialização 
e as relações que a criança possui com os parentes que conformam sua vida social. Assim, os 
estudos sobre as sociedades indígenas brasileiras já indicam há muito tempo que o parentesco 
dita os traços de humanidade das pessoas7. O caso inў muito nos informa sobre a importância 
da manutenção dos laços parentais e também da criação dos filhos para homens e mulheres, 
certamente a pesquisa merece maiores observações sobre a circulação, adoção e importância 
das crianças na vida social da aldeia, no entanto, está claro que a prosperidade de uma aldeia 
está estritamente relacionada à presença de crianças em suas diversas estâncias.

7 Os estudos da etnologia indígena brasileira possuem um longo debate sobre a importância da formação das 
relações, redes e laços para a humanização dos seres e para as concepções de parentesco. Para corroborar o 
debate faço alusão aos estudos de Anthony Seeger e Peter Gow.



Considerações Finais

A partir da observação e convívio com as crianças pude seguir caminhos e 
desvendar a cada dia as relações, redes e ações do campo de pesquisa. Desde a hora que 
acordava até o repouso elas me ensinavam o que comer, como comer, aonde ir e aonde não 
ir, como me portar diante de certas situações, enfim, como viver. Não se trata de explorar 
as ideias românticas que a infância motiva na memória de todos, mas através de relatos 
espontâneos e muita curiosidade eu mesma fui identificada e localizada no cotidiano na 
aldeia.

Assim como as crianças não são seres em formação, mas seres 
capazes e desenvolvidos, assim também por elas fui aceita e reconhecida. Explorar a realidade 
através das compreensões formuladas pelas crianças é fundar uma nova forma de entender o 
que é dado e ampliar e até mesmo surpreender a pesquisa antropológica. O questionamento e 
aprendizado constante estampado no semblante das crianças inў despertaram-me a estranhar 
acontecimentos já normatizados pelos mais velhos, assim como a curiosidade em interferir no 
meu trabalho escondida na timidez dos adultos e constantes no olhar das crianças 
incentivaram sua agência e autoridade na pesquisa. Partir da alteridade para a autoridade e 
autoria das crianças indígenas, acredito ser a maior contribuição que as interpretações das 
crianças podem dar a antropologia. A pergunta que não cessa sobre estudar a antropologia da 
criança é: Por que não? Afinal, elas estão tão interessadas quanto nós, pesquisadores 
distantes, em entender o que se passa, assim como os demais membros da aldeia, no entanto, 
sem vergonha de nos colocar em questão, nos estimulando em também fazê-lo à antropologia. 
Compreender as mais diversas realidades sob os mais diversos pontos de vista e estados 
geracionais é a oportunidade de aproximarmos cada vez mais nossas ficções antropológicas 
dos contextos apreendidos, e mais que isso, respeitar as diversas formas de concepção e 
construção dos mundos.
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