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B E RT I O G A

Jogos integram a VI Festa
Nacional do Índio
Uma demonstração da variedade
de tipos de jogos praticados por
nações indígenas faz pa rte das
manifestações cu l tu rais
programadas pela prefe i tu ra de
Bertioga, no litoral pa u l i sta, pa ra a
Festa Nacional do Índio, de 19 a 23
de abril próximo. A festa atrai
estu d a ntes, pesquisadores e
simpatiza ntes em geral das causas
indígenas. Mais de mil índios de 13
etnias es palhadas pelo Brasil
pa rt i c i pam da festa, com suas
danças, rituais, culinária,
a rtesanato e atividades esportivas.
O evento é um es paço de resg a te
das tradições desses povos, assim
como mostra aos visita ntes a
realidade e difi culdades vividas por
essas et n i a s. Diferentes grupos de
pesquisa devem estar presentes,
como o Laboratório de
Antropologia Bio-Cultural da
Fa culdade de Educação Física da
Unicamp, que desenvolve estudos
etnográficos em terras indígenas
desde 1994, sob coordenação da
professora Maria Beatriz Rocha
Ferreira.
Os jogos tradicionais indígenas
são atividades permeadas pelos
mitos, seus valores culturais e,
portanto, congregam em si o

do Brasil

ALGUNS DOS DIFERENTES JOGOS INDÍGENAS
JOGO

ETNIA

LOCALIZAÇÃO

Jogo com linha e variações

Tapirapé

Mato Grosso

Kadiwéu

Mato Grosso do Sul

Carreira a cavalo

Kadiwéu

Mato Grosso do Sul

Sambo (luta)

Ka i owá-Guarani

Mato Grosso do Sul

Corrida de toras com variações

Krahô

Tocantins

Kanela

Maranhão

Xavante

Mato Grosso

Gavião Kyikatêjê/Parakateyê

Pará

Xerente e Apinajés

Tocantins

Caingire (simula campo de batalha)

Kaingàng

Paraná

Apãnare (lançamento de flecha)

Ashaninka

Acre

e variações

Gaviões

Pará

Xavante

Mato Grosso

Cabo de guerra e variações

Xavante

Mato Grosso

Canoagem

Rikgatsa e Bakairi

Mato Grosso

Karajá

Mato Grosso,

Munduruku

Amazonas

Tocantins e Pará
Arremesso de flexa e variações

Gavião Kyikatêjê/Parakateyê

Pará

Cawahib

Mato Grosso

Povos do Xingu (Waura,
Kamayurá, Tapirapé, Trumai,
Yawalapiti,)
Jogo de peteca

Xingu

Kadiwéu

Mato Grosso do Sul

Tikuna e Tukano

Amazonas

Ronkrã (jogo de duas equipes,

Kayapó

Pará e Mato Grosso

com bastão e bola)

Apinayé

Tocantins

Tihimore (lembra o jogo de boliche)

Pareci

Mato Grosso

Zarabatana

Matis, Kokana e Zuruaha

Amazonas

Fonte – Rocha Ferreira et al. 1995, in: Altas do Esporte no Brasil

mundo material e imaterial de
cada etnia. A pesquisadora explica
que, em geral, os jogos são
praticados cerimonialmente, em
rituais, para agradar a um ser
sobrenatural e/ou para obter
fertilidade, chuva, alimentos,
saúde, condicionamento físico,
sucesso na guerra, entre outros.
Visam, ainda, a preparação do
13

jovem para a vida adulta, a
socialização, a cooperação e/ou a
formação de guerreiros. As regras
são estabelecidas de forma
dinâmica, sem limite de idade
nem ganhadores/perdedores. Não
há premiações como no esporte,
mas ganho de prestígio.
Vera Toledo Camargo

