
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

DÁRIO RIBEIRO DE SALES JÚNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE OLHAR E APRENDER: 

UM ESTUDO SOBRE O PROCESSO DE APRENDIZADO RELIGIOSO 

DE CRIANÇAS CANDOMBLECISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR 

2013 



 

 

 

 

Dário Ribeiro de Sales Júnior 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre olhar e aprender: um estudo sobre o processo de aprendizado religioso das 

crianças candomblecistas 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Ciências Sociais da 

Universidade Federal da Bahia, como requisito 

parcial para obtenção do grau de Mestre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Miriam Cristina Marcilio Rabelo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________ 

               Sales Júnior, Dário Ribeiro de 

S163           Sobre olhar e aprender: um estudo sobre o processo de aprendizado religioso das   

               crianças candomblecistas / Dário Ribeiro de Sales Júnior. – Salvador, 2013.  

                   84f.: il. 

                      

                   Orientadora: Profª Drª Miriam Cristina Marcilio Rabelo   

                   Dissertação (mestrado) - Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Filosofia e   

               Ciências Humanas, 2013. 

                 

                   1. Cultos afro-brasileiros – Aprendizagem. 2. Crianças – Educação. 3. Candomblé.  

                4. Percepção. I. Rabelo, Hita, Miriam Cristina Marcilio. II. Universidade Federal da  

                Bahia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. III. Título.  

                                                                        

                                                                                                         CDD – 299.67 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Anthropology is philosophy with the people in.” 

Tim Ingold 

 

“É preciso ir longe para voltar às coisas mesmas.” 
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RESUMO 
 
 

O objetivo geral desta dissertação é propor uma alternativa teórica para a 

compreensão dos processos de aprendizagem, tendo como ponto de partida a observação e 

análise de como as crianças candomblecistas aprendem a lidar com as demandas implicadas 

no pertencimento religioso. Entenda-se por demandas: (1) as habilidades que as suas posições 

na hierarquia sacerdotal solicitam, bem como (2) as relações que são estabelecidas com as 

entidades espirituais e com outros membros do grupo religioso e (3) o enfrentamento de 

episódios de intolerância religiosa. Durante aproximadamente quatorze meses eu desenvolvi 

pesquisa etnográfica junto a nove crianças em dois terreiros de Candomblé da região 

metropolitana de Salvador, Bahia. A partir da análise das relações que as crianças estabelecem 

com outros membros mais habilidosos e com o ambiente no qual elas habitam, busquei 

compreender o que as crianças querem dizer quando afirmam que aprendem olhando. 

Defendo que, para elas, obervar alguém é o mesmo que participar de uma atividade. Observar 

é o mesmo que seguir os passos de outros seres humanos e não-humanos e, portanto, não pode 

ser definido como uma atitude meramente passiva. Aponto que as brincadeiras infantis que 

envolvem aspectos religiosos são fundamentais para o desenvolvimento de um habitus. Além 

disso, as cerimônias públicas do Candomblé constituem excelentes oportunidades para que as 

crianças possam desenvolver e refinar algumas de suas habilidades. Conclui que as crianças 

aprendem a partir de seu envolvimento diário nas dinâmicas do terreiro e o que elas aprendem 

são disposições corporificadas para agir e não representações acerca do mundo. Esse tipo de 

aprendizado está assentado em um senso de familiaridade que precede o processo formal de 

iniciação religiosa. Por fim, procuro evidenciar como o engajamento religoso e sua 

consequente objetificação do sujeito implica ter que lidar com episódios de intolerância 

religiosa na infância. Dados etnográficos e o paradigma da corporeidade neo-fenomenológico 

alicerçam e guiam as reflexões aqui esboçadas. 

 

 

Palavras-chave: aprendizado, crianças, Candomblé, habilidades e percepção. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

 

 

This thesis’ main aim is to propose an theorical alternative for understanding the  

religious learning processes, taking as its starting point the observation and analysis of how 

children who follow the Candomblé, an Afro-Brazilian religion, handle the demands of their 

religion. By demands I mean: (1) the skills that are required by their positions in the 

sacerdotal hierarchy of that religion, (2) the relationships that are established with spiritual 

entities and other members of the religious group and (3) dealing with episodes of religious 

intolerance. During almost fourteen months I carried on an ethnographic research in two 

terreiros (cult house) of Candomblé in the metropolitan area of Salvador, the capital of the 

State of Bahia, Brazil. Based on analysis of the relations that the children establish with others 

more skilled Candomblé practitioners and the environment they dwell in, I sought to 

understand what the children mean when they say that they learn by observing other people’s 

actions. I claim that for them to look at someone is a synonym for taking part in an activity, it 

means to follow other (human and non-human) beings’ paths and, therefore, cannot be 

defined as a simple passive attitude. I point out that the children’s games which involve some 

religious aspect are fundamental to the development of a habitus. Besides, the public rituals of 

Candomblé are notably opportunities for kids to develop and refine some of their skills. I 

conclude that the children learn through their daily engagement in the terreiros’ dynamic and 

what they learn are embodied dispositions to act and not representations about the world. This 

kind of learning is grounded on a sense of familiarity which precedes the formal process of 

initiation in the religion. Finally, I intend to demonstrate how the religious engagement and its 

consequent objectivizing of the subject implies learning how to struggle against religious 

intolerance in the childhood. Ethnographic data, the theory of practice and a neo-

phenomenological embodiment paradigm ground and guide the reflections here outlined. 

 

 

Keywords:  learning, children, orisha religion, perception and abilities. 
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 INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo geral desta dissertação é propor uma alternativa teórica para a 

compreensão dos processos de aprendizagem, tendo como ponto de partida a observação e 

análise de como as crianças candomblecistas aprendem a lidar com as demandas implicadas 

no pertencimento religioso. Entenda-se por demandas: (1) as habilidades que as suas posições 

na hierarquia sacerdotal solicitam, bem como (2) as relações que são estabelecidas com as 

entidades espirituais e com outros membros do grupo religioso e (3) o enfrentamento de 

episódios de intolerância religiosa. Tal questão tornou-se interessante para mim a partir do 

momento em que notei a relativa escassez
1
 de pesquisas no âmbito da antropologia das 

religiões afro-brasileiras que tivessem as crianças como suas principais interlocutoras. Isto se 

deu quando da minha inserção no grupo de pesquisa orientado pela antropóloga Miriam 

Rabelo, em 2007, tive meu primeiro contato com a literatura sobre as religiões de matriz 

africana e passei a freqüentar alguns terreiros de Candomblé na companhia de outros 

membros do grupo. Desde então, pude observar que as crianças estão sempre presentes nas 

festas nos terreiros de Candomblé. Não apenas as crianças que são membros do grupo 

religioso e que participam efetivamente das cerimônias, mas também aquelas que não se 

submeteram aos ritos de iniciação e que foram acompanhar algum familiar candomblecista; 

além de outras que assim como as pessoas que as levaram estavam lá apenas para compor a 

audiência; bem como as crianças da vizinhança atraídas pela curiosidade, pela música, pela 

amizade das crianças do terreiro ou pelo festim que caracteriza essas celebrações. Tendo em 

vista a presença constante das crianças nos terreiros é de se estranhar que a condição das 

mesmas naquela ambiência não tenha despertado o interesse de um maior número de 

pesquisadores. Esse desinteresse se deve, talvez, ao estatuto de “seres incompletos a serem 

formados e socializados” (COHN, 2005, p. 7) – cujas experiências, portanto, nada mais eram 

do que um treinamento para a vida adulta (COHN, 2002) – que as crianças, durante um bom 

tempo, assumiram dentro da antropologia.  

 

 

Vendo-as como reprodutoras do mundo adulto, os antropólogos não perceberiam 

que os pequenos são atores sociais ativos e produtores de cultura. E, finalmente, 

tratando crianças como seres ‘incompletos’, ou ‘parcialmente culturais’, limitar-se-

                                                             
1
 Recentemente, foi lançado o livro Educação nos terreiros (2010), da jornalista Stela Caputo. Nesta obra, as 

vivências das crianças do candomblé são o ponto de partida para as reflexões sobre intolerância religiosa. 

Entretanto, embora a pesquisa de campo seja bastante instigante, os diálogos com a antropologia são parcos. 
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iam a afirmar que elas sabem menos que os adultos, em oposição a saber outras 

coisas. (COHN, 2002, p. 230) 
 

 

É bem verdade que a concepção sobre as crianças descrita acima vem sendo 

contestada há bastante tempo, tornando, a meu ver, o desinteresse dos pesquisadores com 

relação à participação delas no universo do Candomblé um tanto injustificado.  

Esta dissertação defende que, nos processos de aprendizado, mais do que 

simplesmente transmitir informações, o que os adeptos mais habilidosos do Candomblé fazem 

é criar contextos nos quais, através da prática, os neófitos poderão refinar suas habilidades de 

percepção e ação. Quando questionadas sobre como haviam aprendido a desempenhar suas 

atividades de filhos-de-santo, as crianças me respondiam: “olhando pro povo dançar” 

(Taymara, iaô, 9 anos), “vendo os homens tocando nas festas” (Ricardo, ogã, 10 anos),  ‘é... 

assim... meu pai me ensina. Também fico olhando, aí...” (Yuri, ogã, 7 anos). Comecemos pela 

constatação óbvia de que há nesses discursos uma ênfase clara no olhar. Admitamos, em 

seguida, que a despeito da primazia do olhar na epistemologia ocidental, este verbo, em sua 

acepção prosaica – isto é, como o inverso de agir – não é exatamente adequado para descrever 

a atitude de conhecimento. Permitam-me ilustrar este ponto com duas singelas analogias. É 

comum, por exemplo, ouvir pessoas afirmando que aprenderam a cozinhar observando 

cozinheiros experientes. Contudo, antes que pudessem afirmar “eu aprendi”, ao invés de 

simplesmente “eu suponho que aprendi”, elas precisaram executar a refeição, talvez até sob a 

orientação do cozinheiro experiente, mas sempre de modo autônomo; testá-la, por vezes de 

modo exaustivo, e aprová-la ou ter a refeição aprovada por outros. Do mesmo modo, nas 

aulas de matemática, enquanto observava a minha professora resolver problemas na lousa, 

pedindo que prestássemos atenção para aprender, nunca tinha total certeza se saberia eu 

mesmo resolver aqueles problemas, eram as soluções que encontrava por conta própria que 

me davam esta certeza, que perdurava até o momento em que um problema mais difícil se 

apresentava. Note-se que, diante da abstração matemática ou da aventura experimental na 

cozinha, observar é, certamente, fundamental. Tamanha é a importância do verbo olhar e seus 

correlatos para nós, aprendizes, que recorremos constantemente a eles para sintetizar todo o 

processo de aprendizado, embora não negligenciemos a amplitude das ações envolvidas no 

processo. Neste trabalho, não tenho a pretensão absurda de desvelar como as crianças 

realmente aprendem ou apontar para algo que elas não reconheceriam como parte do seu 

cotidiano. Antes, o meu objetivo é seguir as pistas das próprias crianças e por em questão o 

uso ordinário do verbo olhar. O que pude observar em campo é que olhar, para elas, raramente 
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coincidia com a atitude do mero espectador, olhar e aprender, naquele contexto, eram 

sinônimos de se engajar. 

Para este trabalho, realizei pesquisa antropológica durante aproximadamente 

quatorze meses junto a nove crianças que praticam o Candomblé. A referida pesquisa 

desenvolveu-se majoritariamente em um terreiro da região metropolitana de Salvador, Bahia, 

o Terreiro de Lembá. Contudo, dados auxiliares foram colhidos no Ilê Logundé Ala 

Keykoysan, na capital. Mais adiante, irei relatar como se deu a minha inserção naquele 

espaço. 

Feita a caracterização da questão que será tematizada ao longo das próximas páginas, 

passo a uma apresentação do Candomblé cuja intenção não é ser exaustiva, mas familiarizar o 

leitor com alguns termos que serão utilizados no decorrer do trabalho.  

Religião formada a partir do traumático processo de desterritorialização e 

reterritorialização de diversas práticas religiosas dos negros africanos durante o período da 

escravidão atlântica, o Candomblé é caracterizado “por um sistema de crenças em divindades 

chamadas de santos ou Orixás [ou voduns ou inquinces]
2
 e associados ao fenômeno da 

possessão ou transe místico. Transe que é considerado, pelos membros do grupo, como a 

incorporação da divindade no iniciado ritualmente preparado para recebê-la.” (LIMA, 

1977/2003, p. 17). Em seu processo de reterritorialização no Brasil, às práticas religiosas 

africanas somaram-se elementos tanto do cristianismo quanto das crenças religiosas 

ameríndias.   

De acordo com alguns antropólogos (PARÉS, 2010; GOLDMAN, 2007), os grupos 

de Candomblé tendem a associar seus terreiros a três grandes nações, que corresponderiam às 

origens africanas de seus fundadores, nomeadamente: a nação Nagô ou Queto dos Iorubás da 

Nigéria e do Benim; a nação Jeje dos Fon do Benim e a nação Angola dos Bantos de Angola e 

do Congo. “É possível distinguir essas ‘nações’ umas das outras pela maneira de tocar o 

tambor (seja com a mão, seja com varetas), pela música, pelo idioma dos cânticos, pelas 

vestes litúrgicas, algumas vezes pelos nomes das divindades, e enfim por certos traços do 

ritual.” (BASTIDE, 1958/2001, p. 29). Páres (2010, p. 167) afirma que essas nações “foram 

identidades construídas no contexto do tráfico de escravos, que definiram suas fronteiras umas 

em relação às outras valorizando signos diacríticos particulares para marcar diferenças entre 

elas” e que embora as identidades étnicas tenham adquirido maior relevância no contexto das 

                                                             
2
 Apenas os nagô cultuam os Orixás,  jejes e angolas cultuam voduns e inquices, respectivamente. 
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práticas religiosas, essas “dinâmicas de contraste” faziam-se presentes em outras instituições, 

como, por exemplo, as irmandades católicas e os batuques profanos. 

Conforme mencionado acima, os terreiros nagôs cultuam os Orixás. Segundo Roger 

Bastide (1958/2001), os Orixás, na África,  

 

 

[...] são considerados como antepassados que outrora viveram na terra e que foram 

divinizados depois da morte. Mas ao mesmo tempo constituem forças da natureza, 

fazem chover, reinam sobre a água doce, ou representam uma atividade sociológica 

bem determinada, a caça, a metalurgia; [...] (p. 153) 

[...] São personificações das diversas forças da natureza, mas [...] se dirigem as 

forças da natureza, dirigem-nas do alto. Do céu em que habitam. Do céu de quem 

formam a corte real. (p. 154, grifo no original) 
 

 

Goldman (2009, p. 123, grifo no original) concebe os Orixás como “[m]odulações de 

uma força única denominada axé[...]”. Essas modulações “constituem tudo o que existe e 

pode existir no universo, seguindo um processo de diferenciação e individuação” 

(GOLDMAN, 2009, p. 123). Em outras palavras, 

 

 

[...] pode-se dizer que o axé se origina de uma fonte comum, que pode ser 

identificada como Olorum ou Zambi, o deus supremo que não é objeto de culto; ou 

Iroko (ou Tempo), a árvore sagrada cuja seiva deu origem aos Orixás; ou outras 

fontes, dependendo da versão mítica em jogo. Esse fluxo de axé é, de algum modo, 

interrompido em momentos distintos para constituir, em um determinado nível, o 

que são chamados de Orixás ‘genéricos’ (que existem em número finito) e, em 

outro, um número ilimitado de Orixás individuais, aos quais todos os seres estão 

ligados de modo definitivo [...]
3
 (GOLDMAN, 2007, p. 110, tradução minha) 

 

 

De acordo com essa ontologia, as cores, os metais, os animais, as plantas, os 

fenômenos meteorológicos, os espaços e os tempos não são meramente representados ou 

controlados pelos Orixás; uma vez que tudo o que existe e o que pode existir é produto das 

modulações do axé, pode-se concluir que o Orixá é o raio, a doença, a justiça etc. O Orixá não 

é um elemento transcendente que se une de modo intermitente ao seu filho-de-santo. A 

‘feitura do santo’ estabelece uma relação de imanência entre o Orixá e seu filho(a). Essa 

ontologia intensiva, e não extensiva, pode ser melhor compreendida, eu acredito, por aqueles 

que estão familiarizados com a noção de devir dos filósofos Deleuze e Guatarri. O devir é “o 

                                                             
3
 No original: “In a more directly religious language, one can say that ashe springs from a common source, 

which may be identified as Olorum or Zambi, the supreme deity who receives no cult at all; or Iroko (or Tempo), 

the sacred tree whose gap gave rise to the orishas; or other sources, depending on the mythic version in 

operation. This flow of ashe is, in some way cut at different points to constitute at one level what are called 

‘generic’ orishas (of which a finite number exist) and at another an unlimited number of individual orishas, to 

which all human beings are ultimately linked […]” 
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encontro ou a relação de dois termos heterogêneos que se ‘desterritorializam’ mutuamente.” 

(ZOURABICHVILI, 2004, p. 24). Assim, “[não] se abandona o que se é para devir outra 

coisa (imitação, identificação), mas uma outra forma de viver e de sentir assombra ou se 

envolve na nossa e a ‘faz fugir’.” (ZOURABICHVILI, 2004, p. 24). Portanto, no devir, ambos 

os termos da relação se transformam. Tomemos como exemplo uma das crianças que 

participaram comigo desta pesquisa: Mayara, 09 anos, iaô, filha de Obaluaê. Mayara, 

submetendo-se às diversas etapas de preparação corporal para ser possuída pelo Orixá, ao fim 

do processo de iniciação torna-se Mayara-de-Obaluaê; Obaluaê, também mobilizado e 

transformado nessa relação, torna-se o Obaluaê-de-Mayara, este não deve ser confundido com 

Obaluaê, o Orixá genérico, posto que cada um deles constitui um corte em nível distinto do 

fluxo de axé (GOLDMAN, 2007). O devir “[...] não tem nada a ver com relações formais ou 

transformações substanciais [...]” (GOLDMAN, 2003, p. 464), trata-se, segundo Goldman 

(2003, 2007), de abandonar sua própria condição através de uma relação de afecção com 

outras condições. Assim, “[o] devir é o que nos arranca não apenas de nós mesmos mas de 

toda identidade substancial possível.” (GOLDMAN, 2003, p. 465). Voltarei a esse assunto no 

terceiro capítulo ao abordar o fenômeno da possessão. Por ora, acrescento que as relações dos 

Orixás com determinadas cores, metais, animais etc. são mitologicamente orientadas, como 

bem sabem as crianças que participaram comigo desta pesquisa. Nesse sentido, um dos 

diálogos que estabeleci com as crianças durante uma sessão de desenhos
4
 e que transcrevo 

abaixo é ilustrativo: 

 

 

Vítor: Aqui é o búfalo. 

Dário: O búfalo? Por que que você tá desenhando um búfalo? 

Vítor: Porque Iansã é dona do vento, das borboletas e o animal dela é o búfalo e a 

borboleta. 

Dário: Como assim o animal dela é o búfalo? 

Ricardo: Quando você bate o chifre de um boi, cê tá com algum perigo... aí, cê 

bate, e ela vem como um búfalo. 

Rodrigo: Igual na história de Iansã. Que ela teve, todos os filhos dela são Erê. Aí, 

ela, que ela queria curtir, sei lá.  

Ricardo: Porque Iansã não gosta de ficar cuidando de ninguém. Ela gosta, gosta, 

mas ela gosta de correr, ficar solta.  

Dário: Como o vento? 

Ricardo: É.  

Vítor: Como um búfalo. 

Rodrigo: Aí, chegou na hora, ela falou: "tome aqui o chifre, quando vocês tiverem 

em perigo, bata o chifre que eu vou atender". Aí, na hora ela saiu, na hora que os 

filhos ficaram em perigo, eles bateram o chifre, ela se transformou em um búfalo e 

veio correndo. 

                                                             
4
 Falarei sobre esse recurso metodológico no primeiro capítulo.  
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Não me interessa julgar o quão precisa é a narrativa das crianças em relação às 

narrativas oficiais. O diálogo transcrito serve apenas para iluminar o argumento, já bastante 

conhecido, de que as relações estabelecidas entre os Orixás e outros seres são sempre 

justificadas por mitos. Além dos Orixás, outros seres espirituais compõem o mundo do 

Candomblé, tais como os Erês e os Eguns. De acordo com a literatura sobre as religiões afro-

brasileiras, O Erê “[...] não é uma divindade, é um espírito inferior [...]” (BASTIDE, 

1958/2001, p. 211), podendo ser também concebido como “[...] uma qualidade infantil do 

Orixá e um intérprete do santo.” (GOLDMAN, 1984, p. 123), o termo “qualidade” deve ser 

entendido aqui como uma das várias modulações possíveis do axé.   

 

 

[...] quando o Orixá tem que falar – ou seja, quando deseja transmitir alguma 

mensagem aos homens e, por não falar, não pode fazê-lo – e quando o filho-de-

santo tem que ouvir, sendo que essa segundo situação pode ocorrer de duas 

maneiras: em primeiro lugar, durante a feitura do santo, o Iaô aprende as rezas, 

gestos, danças etc. e passa por determinadas fases do ritual incorporado com o Erê, 

que tem então a incumbência de fixar na cabeça do filho-de-santo os ensinamentos 

por ele recebidos; além disso, o Orixá pode, desejando comunicar algo a seu 

cavalo, fazer-se ouvir, através do Erê, pelos outros fiéis que em seguida 

comunicarão a mensagem ao interessado. (GOLDMAN, 1984, p. 128) 
 

 

 

Os Erês, ao contrário dos Orixás, não possuem nomes genéricos. Os nomes deles 

estão sempre relacionados a alguma característica do Orixá do filho-de-santo a que 

pertencem.  

As almas dos antepassados também são objeto de culto dos adeptos do Candomblé. 

Essas almas são conhecidas como Eguns, que “[s]ão espíritos desencarnados essencialmente 

diferentes e inferiores aos Orixás.” (GOLDMAN, 1984, p. 123). Márcio Goldman (1984) 

observa que, além de almas desencarnadas, os Eguns podem também representar uma “alma 

ainda não encarnada” (p. 131), estes são denominados Egum-de-Santo. Assim como os Erês, 

os Eguns são responsáveis por executar tarefas para os Orixás. Não irei me aprofundar neste 

culto, posto que, salvo engano, não me ajudará a entender os dados que construi para esta 

pesquisa, ademais, segundo Roger Bastide (1958/2001, p. 135), “[a] morte é a condenação de 

todos que violam os mistérios dos eguns.” É melhor não arriscar! 

Tendo percorrido as características gerais do Candomblé e do seu sistema de crenças, 

apresentarei agora os cargos da hierarquia sacerdotal que interessam aos propósitos desta 
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pesquisa. Lima (1977/2003), em consonância com as formulações de Herskovits, situou o 

candomblé como “um grupo baseado [...] na ‘livre associação’ e na influência que as ‘relações 

de parentesco’ têm sobre o grupo, em sua formação e estrutura.” (p. 58). Segundo Lima 

(1977/2003), o rito da iniciação integra as pessoas de modo permanente ao grupo de 

Candomblé. “Fazer o santo” é um processo que, além de bastante custoso, implica um 

compromisso para a vida toda. Muitos pais evitam iniciar seus filhos ainda na infância tanto 

porque suas condições econômicas não lhes permitem fazê-lo, quanto por temer as represálias 

que poderão se abater sobre eles caso decidam, em algum momento da vida, não mais cuidar 

do santo. Contudo, em alguns momentos, a comunhão de volições é tão intensa ou a aflição 

desencadeada por uma doença é tão devastadora que não há o que se fazer senão iniciá-las.  

 

 

Mas é sempre certo que pertencer a uma família que é de candomblé – isto é, ser 

socializado num grupo familiar que tem no candomblé o seu sistema de crença 

religioso; ter em seu processo inculturativo a visão constante da presença dos 

orixás, tantas vezes presentes no corpo de uma mãe ou de uma irmã de sangue; ser 

criado num ambiente em que predominam os valores e as normas de conduta 

submetida às sanções sobrenaturais dos orixás – tudo isto já predispõe a pessoa, de 

um ponto de vista não apenas cultural ou linearmente psicológico, à crença e à 

participação efetiva no culto.” (LIMA, 1977/2003, p. 65) 
 

 

 

Além disso, Rabelo (2008a) aponta que o surgimento de uma relação entre os 

médiuns e seus caboclos ou erês muitas vezes se dá antes que um vínculo institucional com o 

terreiro seja estabelecido, “[...] ocorrendo no contexto de empreendimentos religiosos 

domésticos ou quase domésticos e mesmo no espaço da família.” (p. 201). O processo de 

iniciação raramente constitui uma ruptura na vida das crianças, posto que muitas delas mesmo 

antes da feitura do santo já se encontram familiarizadas com as dinâmicas dos terreiros. Certas 

brincadeiras infantis são fundamentais para a constituição de um habitus religioso e essas 

brincadeiras, que vão desde a feitura do santo à confecção de um ebó “de mentira”, dependem 

de uma familiaridade com os espaços de culto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Com o processo iniciático, “o conceito de família biológica cede sempre lugar ao 

outro, de família de santo.” (LIMA, 1977/2003, p. 60, grifo no original). Daí os termos pai, 

mãe, irmão ou irmã de santo. A ialorixá (mãe-de-santo) e o babalorixá (pai-de-santo)                                                                                                                                                       

são considerados as autoridades máximas dos grupos de Candomblé. Abaixo destes estão 

imediatamente a iaquequerê (mãe-pequena) e o babaquequerê (pai-pequeno). De acordo com 

Lima (1977/2003, p. 82), “[o] posto da iaquequerê é, a rigor, o segundo em autoridade, depois 
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da ialorixá da casa. Mas pode ocorrer que a ialorixá possua duas outras ebômins
5
 como                                         

imediatas, antes da iaquequerê [...]”, mas se tratam de cargos honoríficos, não executivos. 

Diversos outros cargos compõem a hierarquia do Candomblé, tais como ialaxé, dagã, iamorô, 

iabassê, iatebexê etc., porém, não irei me ater à descrição dos mesmos, pois nenhuma das 

crianças que participaram desta pesquisa ocupa qualquer um desses cargos. Os cargos 

ocupados pelas crianças no Terreiro de Lembá são os de equedes, ogãs e iaôs. O cargo de 

equede é ocupado por pessoas do gênero feminino. 

 

 

As equedes devem cuidar do santo a que se dedicam, quando o mesmo chega à 

cabeça de sua filha. Ela é quem atende à filha no momento do transe. Ajeita-lhe as 

roupas. Enxuga-lhe o suor do rosto com uma toalha, que é um dos símbolos de sua 

função; e encarrega-se das vestes cerimoniais do santo. São mulheres bem 

informadas, conhecedoras, muitas vezes dos fundamentos do culto no próprio nível 

das velhas ebômins. Defendem, no candomblé, suas filhas no mundo das 

competições intragrupais, valorizam o santo de seu cuidado, cuja filha é 

freqüentemente uma parenta sua ou amiga muito íntima. 

A equede é, assim, uma espécie da pajem do orixá e guaridã da segurança física e 

do conforto da filha-de-santo cujo orixá a escolheu como protetora. (LIMA, 

1977/2003, p. 88).  
 

 

Márcio Goldman (1984) atribui o respeito e a reverência que os membros dos 

terreiros dedicam às equedes ao poder que elas possuem de manipular os assentamentos
6
 dos 

Orixás, uma vez que elas são responsáveis pela limpeza dos mesmos; a manipulação mal 

intencionada dos assentamentos pode causar punições às pessoas vinculadas a eles, inclusive 

aos pais e mães de santo. 

Os ogãs desempenham funções executivas e honoríficas dentro dos terreiros. Dentre 

aqueles que assumem as funções executivas, destacam-se o ogã que é responsável pelo 

sacrifício dos animais e que é conhecido como axogum e, o alabê, responsável pelo toque dos 

atabaques e a execução das toadas. 

 

 

O ogã, desde de que confirmado, terá vários símbolos expressivos de seu status: 

terá um nome novo, um nome iniciático, que é gritado no barracão pelo orixá que o 

                                                             
5
 Segundo Vivaldo da Costa Lima (1977/2003), o termo egbon mi significa “meu irmão – ou minha irmã – mais 

velho(a).” (p. 78) 
6
 De acordo com Miriam Rabelo (2011, p. 23), “A feitura do orixá na cabeça é acompanhada - às vezes 

precedida - pelo assentamento do orixá no terreiro. O orixá individual é fixado numa pedra - o otá - que é 

guardada ao interior de um pote ou vasilha (ibá), de louça ou barro, a depender do orixá. Búzios e pequenas 

ferramentas de metal, insígnias do orixá, são também dispostos noibá, que usualmente é colocado no centro de 

um alguidar rodeado por pratos usados para oferendas, e o conjunto, disposto sobre uma jarra comprida 

(quartinhão). Em muitos terreiros, os assentamentos são vestidos com faixas de pano dispostas como uma saia e 

amarradas com um grande laço em volta do quartinhão. Essa composição material complexa não é visível ou 

acessível a visitantes.” 
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‘tirou’, no dia da confirmação; terá uma cadeira especial, muitas vezes com o nome 

do ogã gravado na madeira ou numa placa de metal; receberá as reverências dos 

filhos da casa que se forem filhos do mesmo santo que escolheu o ogã, o chamarão 

de ‘meu pai’. (LIMA 1977/2003, p. 93)  
 

 

Ao contrário das iaôs, ogãs e equedes não entram em transe. Iaô é o nome que se dá 

ao filho ou filha de santo cujo corpo foi especialmente preparado para ser possuído pelo 

Orixá. Segundo Lima (1977/2003, p. 73), “iaô é o primeiro grau, por assim dizer, de um longo 

caminho de promoções e de cargos, de responsabilidade, de conhecimento e de poder.” 

Dentre as várias coisas que uma iaô precisa aprender, saber ser possuída pelo Orixá é sem 

dúvida essencial.  

 

 

A possessão pelo Orixá não ocorre a qualquer instante, mas tende a ser bastante 

disciplinada. O momento mais adequado, quase obrigatório, para que ela se dê, é 

durante os cânticos específicos de cada Orixá. Os Orixás são invocados numa 

ordem, não muito fixa, mas que se inicia sempre com Exu e Ogum e termina com 

Oxalá, denominada Xirê. Desse modo, espera-se que durante os cânticos dedicados 

a Xangô, por exemplo, os filhos desse Orixá entrem em transe, pois as toadas ou 

zuelas, como são usualmente chamados esses cantos, são um chamamento do 

Orixá. (GOLDMAN, 1984, p. 126). 
 

 

Espero que agora os leitores já estejam um pouco mais familiarizados com os termos 

relativos ao Candomblé que serão utilizados ao longo deste trabalho. Sendo assim, passo à 

apresentação das crianças e dos espaços que tornaram essa dissertação possível. 

 

 

Perfil das crianças 

 

 

Nove crianças participaram comigo desta pesquisa. O mais novo, Zaion, tinha 1 ano 

e 5 meses quando o conheci, o mais velho, Ricardo, tinha 10 anos. Das nove crianças, sete são 

filhos-de-santo do Tata Ricardo de Lembá, enquanto duas, Yuri e Zaion, são netos biológicos 

de Mãe Beata. 

Ricardo (12 anos)
7
 é o filho mais velho do Tata Ricardo. Sua dijina8 é Kinambó. Ele 

é ogã, mais precisamente, Tata Pocó (axogum), ou seja, o responsável pelos sacrifícios dos 

animais, embora não saiba cortar ainda. Ricardo é filho de Nzazi (Xangô). Ele adora as lendas 

                                                             
7
 A idade entre parenteses corresponde  àquela que a criança tinha no momento em que a entrevistei.  

8
Dijina é o nome que o pai-de-santo atribui a seu filho-de-santo após o processo de iniciação e é como todos os 

outros membros do terreiro se referem a ele no dia-a-dia.  
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dos orixás que aprendeu com seu pai. Quando lhe perguntam como ele aprendeu as estórias 

que sabe contar, ele responde: “os antepassados contavam um pro outro, aí, foi passando, foi 

passando, aí, a mãe-de-santo do meu pai contou pro meu, aí, meu pai contou pros filhos-de-

santo, aí, os filhos-de-santo de meu pai vão contar pros filhos-de-santo deles.” Rodrigo (8 

anos), o filho do meio do Tata Ricardo, adora jogar futebol. Ele é Tata Xincarangoma (alabê), 

sua função é tocar os atabaques. Rodrigo é ogã de Lembaringanga (Oxaguiã). Os outros filhos 

de santo o conhecem como LembaToji. Renato (6 anos), o irmão caçula, diz que gosta de 

brincar de tudo, “menos de boneca”. Renato arranca suspiros enternecidos da audiência 

sempre que dança na Roda ao lado de seu pai. Ele é Tata Kimbanda, pai-de-santo, e será o 

sucessor, portanto, do Tata Ricardo. O orixá de Renato é Nkossi (Ogum). Ricardo e Renato 

são brancos e possuem cabelos lisos e loiros como o pai. Rodrigo, por sua vez, possui traços 

fenotípicos indígenas, a pele é certamente mais escura que a de seus irmãos e seus cabelos são 

lisos e pretos, tal como os da mãe.  

Mayara (9 anos) e Taymara (5 anos) são irmãs. Suas dijinas são Mona Kwara e 

TambaLaji, respectivamente. Mara, a mãe das meninas, é mãe-de-santo. Mayara está na 4ª 

série e sua irmã, Taymara, na 1ª. A mais velha é muzenza (iaô), a mais nova é makota 

(equede). O primeiro orixá do ori
9
 de Mayara é Kavungo (Obaluaê). Taymara é makota 

d’Ogum, antes de fazer o santo não podia sequer colocar uma presilha no cabelo, pois 

“estourava toda de feridas”. Mayara adora dançar na Roda, mas fica chateada quando lhe 

empurram para que ande mais rápido. Mayara é uma iaô bem magricela, fico me 

questionando como um pescoço tão delgado é capaz de carregar tantos fios de contas e ao 

mesmo tempo dançar com tamanha desenvoltura. Mayara e Taymara são pardas e possuem 

cabelos crespos um tanto loiros. Não sei se em todas as vezes que encontrei Taymara algo a 

contrariava, mas é certo que ela me pareceu uma criança bastante séria e de ar carrancudo, 

quase sempre apoiando os pequenos braços cruzados em volta do minúsculo corpo. Vez ou 

outra, é verdade, essa sisudez era irrompida por uma gargalhada estridente e contagiante.  

Alisson (9 anos) e Vitor (7 anos) também são irmãos. Alisson e sua mãe biológica 

são irmãos de barco
10

, isto é, submeteram-se ao processo de iniciação no mesmo período, 

ambos são muzenza. O orixá da cabeça de Alisson é Lembaringanga (Oxaguiã) e sua dijina é 

LembaDeji. Vitor, assim como Rodrigo, é Tata Xincarangoma, e seu orixá é Mutalambô 

(Oxossi). Vitor até gosta de jogar bola, mas prefere brincar no computador. Alisson e Vitor se 

                                                             
9
Ori é o mesmo que cabeça. 

10
 De acordo com Vivaldo da Costa Lima (1977/2003), barco é um termo de origem fon e apesar da homofonia 

não deve ser entendido como embarcação. Embora ele reconheça uma interessante relação metafórica entre os 

termos. 
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parecem bastante. Ambos são negros, bem magrinhos e, apesar da diferença de idade, são 

quase da mesma altura. 

Yuri (7 anos) e seu irmão Zaion (1 ano e 5 meses) são netos biológicos de Mãe 

Beata.Yuri é uma criança linda. Ele é negro e adora seus dreadlocks. Yuri, inclusive, já 

apareceu em um comercial na TV. Quando conheci Zaion, ele ainda não tinha sido iniciado, 

mas sabia-se, através dos búzios, que ele teria algum cargo no terreiro de Mãe Beata. Ticiana, 

mãe dos meninos, me contou que ao retornar da maternidade com Zaion, “todo mundo que 

tinha, que dava santo, que tava na roça, todo mundo o santo pegou...”. Yuri, naquela época, 

também não tinha sido confirmado (termo utilizado no lugar de feitura para equedes e ogãs), 

mas já era suspenso. Yuri foi suspenso pelo regente do terreiro, Logunedé. Ele costuma 

sonhar com os orixás, uma vez sonhou que “tava numa catarata que tava cheia de santo 

dançando...” enquanto ele tocava.  

 

 

O Terreiro de Lembá 

 

 

Para mim, aquelas duas crianças podiam ser filhos de quaisquer moradores do 

loteamento Parque Real Serra Verde, em Camaçari, região metropolitana de Salvador, Bahia, 

onde está localizado o Terreiro de Lembá. Ritinha, que já os conhecia, cumprimentou-lhes de 

longe. Eles abandonaram o que estavam fazendo e vieram tomar-lhe a benção. “Benção”, 

“Meu pai abençoe”. Em seguida, um deles estendeu a mão em minha direção, segurei-a com 

minha mão direita, ele a beijou, retribui o gesto, não sem certo desconforto em beijar uma 

mão que há pouco manipulava coisas no chão. Chão quente, pardacento. Ainda mais 

pardacento naquele dia ensolarado. Repeti o gesto, agora com a outra criança, aparentemente 

mais nova. Com o que mesmo eles brincavam antes de vir nos cumprimentar? Havia um 

cachorro no meio deles? Devia ter anotado essas coisas naquele mesmo dia. O chão sem 

dúvida era pardacento. Não apenas naquela manhã, mas em todas as ocasiões em que lá 

estive. Até mesmo à noite, quando ele já não é tão alaranjado, tendendo ao róseo.  

“Cadê seu pai?”, perguntou Ritinha a uma das crianças. Ritinha é minha colega no 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia. Foi ela 

quem naquela manhã nos conseguiu uma carona até Camaçari. Foi através dela que conheci o 

Tata Ricardo. Aguardávamos do lado de fora do terreiro, atrás de seus altos muros brancos. 
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Naquela ocasião, a frase “INTOLERÂNCIA RELIGIOSA É CRIME! LEI FEDERAL 

11.635” – assim mesmo, em maiúsculas – ainda não havia sido pintada no muro.  

Três portões dão acesso ao terreiro. Na verdade, quatro, mas este último só seria 

construído muito tempo depois desse nosso primeiro encontro. Três portões: um bem grande 

que permite a entrada de um carro e dois menores, um em frente à escada que dá acesso ao 

barracão e outro, ao lado direito, quase nos fundos e que é mais utilizado no dia-a-dia. Ritinha 

dizia que era por esse último que nós deveríamos entrar. O que eu entendi à época era que isso 

também fazia parte de certa etiqueta do candomblé. A mesma etiqueta que nos diz a quem 

cumprimentar, a ordem que devemos seguir e como fazê-lo, nos diz também por onde entrar e 

sair do terreiro. Não se tratam exatamente de regras, posto que são flexíveis ou 

negligenciáveis, para e por nós não-adeptos da religião, mas constituem orientações para agir. 

Bom, o fato é que o Tata Ricardo, contrariando as nossas expectativas, abriu o portão maior 

para nos receber. Veio acompanhado de outra criança, assim como os outros dois que vimos 

há pouco, este também era seu filho, o primogênito: Ricardo Filho.  

Ricardo, o Tata do Terreiro de Lemba, é um homem branco, embora se diga “negro 

por opção”, alto, corpulento. Naquele momento parecia consternado com alguma coisa, falava 

pouco, falava baixo, “tudo bom, minha irmã?”, cenho franzido, olhos semi-serrados, dizia 

“venha, entre”, enquanto me puxava pelo ombro. “Esse é Dário”, disse Ritinha. 

Cumprimentamos-nos e fomos sentar embaixo de uma árvore a alguns metros do barracão, 

três cadeiras brancas de plástico, as mesmas que são utilizadas durante as festas no terreiro, 

tinham sido reservadas para nós. Havia também uma mesa e dois copos com água mineral. 

Para ter acesso ao lugar onde estávamos seria preciso passar por detrás do barracão caso a 

pessoa estivesse vindo do portão adjacente ao mesmo. Ao lado direito deste portão está o 

assentamento do orixá Tempo, uma árvore frondosa com várias tiras de panos amarradas em 

seu tronco e galhos, naquele contexto, dificilmente alguém a verá meramente como uma 

árvore em um canteiro. Do outro lado, na relva onde mais tarde seria erguida uma escola, 

algumas galinhas ciscavam em busca de alimento. Nossa presença não parecia incomodá-las, 

pois mantiveram seus bicos perpendiculares ao chão. Diferentemente dos cachorros, que 

passavam sorridentes e cambaleantes por entre nossas pernas como se já nos conhecessem há 

anos. Dos portões dianteiros, de onde viemos, há duas opções de acesso ao local em que 

estávamos sentados. Uma escada grande e central que dá direto no barracão e que é a mais 

utilizada durante as festas. Neste caso, para nos alcançar seria preciso cruzar o interior do 

barracão. E outra escada, construída rente ao muro frontal, ao lado esquerdo de quem entra no 

terreiro, e que dá acesso aos quartos dos santos. Dentro do barracão, rente à única parede, há 
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um dossel, feito em alvenaria, abaixo dele está o trono do Tata. Do lado oposto, aos pés da 

escadaria central, encontram-se duas estátuas, uma de Exu, do lado esquerdo, e outra de 

Ogum, do lado oposto. Ambos os orixás são negros de estatura superior à dos homens 

comuns, musculosos, trazem consigo suas ferramentas e possuem semblantes curiosamente 

infantis. Com olhos tão grandes quanto nos mangás japoneses e bermudas em cores vibrantes, 

eu não me surpreenderia se algum leigo os confundisse com super-heróis de desenho 

animado. 

Há uma casa enorme no terreiro, com dois andares, bem atrás do barracão. No andar 

de baixo ficam alguns quartos de hóspede, normalmente os próprios filhos-de-santo, um 

banheiro e a cozinha do terreiro. No andar superior, residem Ricardo e sua família. Sua 

esposa, Jaína, e seus três filhos, Ricardo, Rodrigo e Renato. Na antípoda da casa está o 

assentamento do caboclo, o Pai Sultão das Matas do Jiquiriçá, e, do lado esquerdo, o quarto 

dos Erês, ainda desde mesmo lado só que um pouco mais acima se encontra um bar e uma 

churrasqueira, ambos dedicados a Exu. 

No seu dia-a-dia, as crianças estão quase sempre borrando as fronteiras dos espaços 

sagrados. Atrás dos quartos dos santos há um campinho de areia onde os meninos costumam 

jogar futebol, vez ou outra a bola cai no telhado dos quartos, o que sempre lhes rende uma 

bronca. 

Feitas as apresentações, vejamos agora como está estruturada esta dissertação. No 

Capítulo 1, apresento e discuto as minhas opções metodológicas e epistemológicas. Em 

seguida, no Capítulo 2, tematizo o conceito de cultura que ancora a noção de aprendizado que 

atribuo às crianças candomblecistas e que, em alguma medida, acredito, elas também 

atribuem a mim. Neste capítulo, apresento críticas à noção representacionalista de cultura. 

Logo depois, no Capítulo 3, procuro demonstrar como o corpo constitui um lócus importante 

para a superação da dicotomia entre sujeito e mundo e como o desenvolvimento de 

habilidades no Candomblé está fundamentado no treino da percepção e da ação. No Capítulo 

4, demonstro como a pertença religiosa implica ter que lidar com episódios de intolerância e 

como as crianças e seus pais, através do cultivo da autoestima, encontram soluções para 

enfrentar tais situações. Por fim, nas Considerações finais, retomo as conclusões parciais dos 

capítulos anteriores e ofereço uma possibilidade de desdobramento para a atual pesquisa. 



 

CAPÍTULO 1: APRENDENDO A PESQUISAR COM CRIANÇAS 

 

 

O objetivo deste capítulo é discutir as opções metodológicas e epistemológicas que 

assumi durante a realização desta pesquisa. Ao todo, foram 14 meses de pesquisa de campo 

com visitas esporádicas ao Terreiro de Lembá. Os recursos metodológicos empregados foram 

entrevistas semi-estruturadas, conversas informais, sessões de leitura
11

 e desenho, além da 

observação participante. Julgo necessário tecer algumas considerações sobre este último 

recurso. Sabe-se que o candomblé é uma religião esotérica, seus fundamentos e a maioria de 

seus rituais são acessíveis apenas àqueles que já se submeteram aos processos de iniciação. O 

espaço que é dado à participação nos rituais aos não-iniciados, grupo ao qual pertenço, é 

praticamente nulo. Apenas uma vez, durante uma festa de Babá-Egun, me foi dada a 

oportunidade de participar da Roda, porém não com os filhos-de-santo, mas com outros não-

iniciados. Deste modo, é realmente possível falar em uma experiência de “observação 

participante”? Depende, é claro, do que se entende por cada um dos termos da locução. A 

antropóloga Jeanne Favret-Saada já havia constatado, de modo jocoso, que “[e]m retórica, 

isso se chama oximoro: observar participando, ou participar observando, é quase tão evidente 

como tomar um sorvete fervente.” (2005, p. 156). Se o critério adotado para definir 

participação for aquele de participar dos rituais, fazer exatamente aquilo que os filhos-de-

santo fazem, então seria mais honesto afirmar que observei bastante e que pouco participei 

efetivamente. Agora, se entendermos participação como rejeição a certa impassibilidade que 

visa objetividade, as opções metodológicas que assumi atestam que participei bastante e 

observei o suficiente para dar conta desta dissertação. Ora, não creio que nas pesquisas 

relativas ao candomblé apenas os antropólogos “de dentro” serão capazes de obter resultados 

satisfatórios. Saber que as crianças não compartilhariam suas experiências tão facilmente 

comigo não fez com que eu agisse tal qual o dono da bola que, chateado porque não lhe 

deixam jogar, recolhe o brinquedo e vai embora. Antes, propus às crianças outro jogo no qual 

as regras me permitissem participar. Que as crianças tenham aceitado participar deste outro 

jogo foi, sem dúvida, fundamental pra que algum conhecimento fosse possível. 

                                                             
11

Consistiam na leitura de um texto para posterior discussão com as crianças. A leitura versava sobre intolerância 

religiosa. 
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1.1. Sobre desenhos que se dobram e se desdobram 

 

 

As sessões de desenho foram, certamente, os momentos em que as crianças se 

mostraram mais dispostas a conversar sobre as questões pertinentes à pesquisa. Bom, o termo 

“conversar” só fará jus ao que efetivamente se passava durante as sessões, se nos 

comprometermos a não entendê-lo simplesmente como “uma comunicação verbal, voluntária 

e intencional, visando à aprendizagem de um sistema de representações nativas” (FAVRET-

SAADA, 2005, p.160) que, segundo Favret-Saada (2005, p.160), “constitui uma das mais 

pobres variedades da comunicação humana”, tampouco se imaginarmos que a acepção que 

busco é a exatamente oposta. Sei que a comunicação involuntária e não intencional, própria 

daqueles que se permitiram ser afetados, demanda tempo (GOLDMAN, 2005). A meu ver, a 

comunicação que estabeleci com as crianças através dos desenhos não foi jamais tão 

empobrecida quanto aquela do método de perguntas e respostas, nem tão intensa quanto 

Favret-Saada (2005) sugere que possa ser aquela baseada nos afetos; poderíamos chamá-la de 

comunicação quase-involuntária. Acredito que ao avançar algumas considerações acerca do 

conceito de “dobra” deleuziano – sem contemplá-lo em toda sua riqueza e extensão, posto que 

não é este o objetivo desta pesquisa e tampouco me sinto qualificado para tanto – ficará mais 

claro o sentido que estou dando a este tipo de comunicação. Antes, farei algumas observações 

de ordem técnica. 

Para as sessões de desenho foram utilizadas as grandes mesas que ficam no pátio da 

Escola Zumbi dos Palmares, contígua ao terreiro e cujo Tata Ricardo é idealizador e 

coordenador escolar. Durante as sessões, eu cuidava para que houvesse papel e lápis, os mais 

diversos, em quantidade suficiente para todas as crianças. Dispunha o meu gravador sobre a 

mesa, à vista de todas elas, e pedia-lhes que desenhassem sobre o tema religião, quando elas 

se mostravam reticentes ao pedido, o que era raro, outros temas lhes eram sugeridos, como: 

“minha escola”, “meu melhor amigo”, “a natureza”, ou tema livre. Era sempre comum ter 

adultos por perto, podiam ser os funcionários da escola ou filhos-de-santo interessados no que 

estávamos fazendo. Em apenas uma ocasião vi uma criança esconder o que estava fazendo 

porque um adulto se aproximava. Para mim, não havia nada de constrangedor no desenho, 

uma árvore, creio que o gesto pode ter sido estimulado pela timidez da menina. Em geral, as 

crianças costumavam conferir com os filhos-de-santo mais velhos quais eram as ferramentas 
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que os orixás que eles estavam desenhando deveriam portar. Ao todo, foram produzidos 18 

desenhos, incluindo um que eu mesmo fiz sob a orientação das crianças. Os orixás foram tema 

de 12 dos 18 desenhos produzidos. Os demais podem ser incluídos sob a categoria um tanto 

arbitrária de “natureza”. Arbitrária porque mesmo os desenhos que não trazem a figura do 

orixá podem ter elementos facilmente relacionáveis a eles, como, por exemplo, a presença de 

raios, fenômeno associado à Xangô, em um dia ensolarado (Figura 1). Os desenhos também 

dão indicações de como as crianças concebem os orixás. Rodrigo (8 anos) uma vez disse que 

iria misturar as cores rosa e marrom para chegar ao tom de pele de Lembarafuranga (Figura 

2). Depois, se deu conta que seria melhor deixar “escuro mesmo, porque eles [os orixás] são 

negros”.  

Os desenhos enquanto instrumentos metodológicos têm sido utilizados na pesquisa 

antropológica há muito tempo. Já na década de trinta do século passado, Margaret Mead e 

Gregory Bateson faziam uso da técnica, inclusive com adultos (PIRES, 2007). De acordo com 

a antropóloga Flávia Pires (2007, p. 236, grifo meu), “[a]o desenhar sobre um tema proposto, 

as crianças colocam no papel o que lhes é mais evidente. Nesse sentido, o desenho é um 

material de pesquisa interessante para captar justamente aquilo que é mais óbvio para a 

criança.”. Não há muita clareza quanto ao sentido que a autora quer dá ao termo “óbvio”, mas 

outro artigo talvez nos forneça uma pista. 

Flávia Pires (2010), ao analisar os desenhos infantis e os comentários das crianças 

sobre os mesmos, conclui, dentre outras coisas, que as crianças e os adultos estabelecem 

relações distintas com o universo simbólico. Para esta antropóloga, “[...] o simbólico, 

enquanto realidade que ultrapassa o que é representado, se constrói como uma forma de 

classificação do mundo bastante corrente entre os adultos, mas inexistente entre as 

crianças.”
12

 (PIRES, 2010, p. 146). As crianças, segundo ela, tendem a tomar os símbolos por 

sua materialidade. Nesse sentido, “o Divino Espírito Santo, símbolo conhecido pelas crianças, 

é de fato um passarinho, que voa, põe ovo e canta, como um pássaro comum” (PIRES, 2010, 

p. 146) e nada além disso.  

Tenho a impressão que para as crianças que participaram comigo desta pesquisa, 

inclusive para a mais jovem entre elas, Taymara (5 anos), os desenhos nunca eram apenas 

desenhos. Diversos comentários feitos pelas crianças durante as sessões reforçam a minha 

impressão. Certa vez, Renato (6 anos) resolveu desenhar um barracão e, dentro dele, colocar 

                                                             
12

 Julgo interessante, por exemplo, que a partir dos desdobramentos desde argumento a autora possa deduzir a 

inexistência de intolerância religiosa entre crianças muito novas, posto que elas não objetivariam a pertença 

religiosa. Embora esta não seja a realidade para a totalidade das crianças com as quais realizei esta pesquisa, 

talvez ela de fato faça sentido para as crianças de outras denominações religiosas. 
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Iemanjá dançando com Oxalá e Iansã dançando com Nkossi (Figura 3). Seus irmãos, Rodrigo 

(8 anos) e Ricardo (10 anos), objetaram que ele não poderia fazê-lo, pois “Iansã não é 

namorada de Ogum, Iansã é namorada de Xangô”. Renato (6 anos) retrucou que, para ele, 

“Iansã é namorada dos dois”. Contudo, ele faria Xangô “bem ridículo”, não por implicância, 

mas por não saber fazer Xangô “direito”. Ao terminar o desenho, Renato (6 anos) tinha ficado 

bastante satisfeito com o resultado. “Tá bonito Xangô! Não tá, minha gente? Ricardo, ficou 

bonito Xangô, olhe”. Taymara (5 anos) se aproximou e pediu para ver o desenho. Ao perceber 

que Renato (6 anos) tinha desenhado Iansã dançando com Ogum, ela falou: “[...] se Xangô 

encontrar vai dar uns tapas em Ogum, sabia, Nato? Não pode...”. À esquerda de Iansã, Renato 

(6 anos) desenhou uma pessoa que, segundo ele, seria responsável por conduzir os santos. 

Note-se que os desenhos não apenas fazem referência aos rituais públicos do candomblé, mas 

também são mitologicamente orientados. Aquilo que se pode ou não desenhar, bem como as 

cores a serem utilizadas, remetem a um universo mitológico, que não é ideal, diga-se, mas 

está associado às práticas cotidianas destas crianças. 

Decidido a desenhar os santos no barracão, Renato (6 anos) virou-se para mim e 

disse: “Não vou botar Exu, não. Porque eu vou colocar Lufã e Guiã”. Eu quis saber por que 

Exu seria excluído e Ricardo (10 anos) resolveu me explicar: 

 

 

Ricardo: Porque olha aqui, deixa eu contar uma história. Foi assim... Muito 

teeeeempo atrás, muito, muito, muito, muito mesmo. Exu quando era pequeno, 

Iemanjá perguntava se ele queria comer. Ele queria comer muuuuito. Ela botou, 

encheu a mesa de comida, encheu mais ou menos isso aqui tudo, ele comeu. Aí, 

quando ele tava grande, ela perguntou: "o que você quer comer?". "Ah, mãe, eu 

quero te comer." Aí, ela foi mais ou menos no seu lugar aí. Aí, começou a chorar, 

chorar, chorar, chorar, chorar, que fez o mar. Aí, daí em diante, Lembarafuranga 

não mais quis ficar junto. Lembarafuranga fez assim... 

Rodrigo: [interrompendo] Não! Foi da viagem, por causa da quizila que ele ficou, 

que ele não gostava de cachaça. Exu bebia tanta cachaça que, na hora, Exu deu 

cachaça pra ele, ele bebeu, ele ficou bêbado. Aí, na hora, ele pegou a cabaça de 

Exu soltou assim os negros, os brancos... 

Renato: [interrompendo] E um galo metade branco e preto.  

Rodrigo: Não, aí já é outra história... [...] 
 

 

 Em outra ocasião, perguntei a Vitor (7 anos) por que ele desenhava um búfalo ao 

lado de Iansã (Figura 4) e havia uma explicação mitológica para isso também. 

 

 

Vítor: Aqui é o búfalo. 

Dário: O búfalo? Por que que você tá desenhando um búfalo? 

Vítor: Porque Iansã é dona do vento, das borboletas e o animal dela é o búfalo e a 

borboleta. 
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Dário: Como assim o animal dela é o búfalo? 

Ricardo: Quando você bate o chifre de um boi, cê tá com algum perigo... aí, cê 

bate, e ela vem como um búfalo. 

Rodrigo: Igual na história de Iansã. Que ela teve, todos os filhos dela são erê. Aí, 

ela, que ela queria curtir, sei lá.  

Ricardo: Porque Iansã não gosta de ficar cuidando de ninguém. Ela gosta, gosta, 

mas ela gosta de correr, ficar solta.  

Dário: Como o vento? 

Ricardo: É.  

Vítor: Como um búfalo. 

Rodrigo: Aí, chegou na hora, ela falou: "tome aqui o chifre, quando vocês tiverem 

em perigo, bata o chifre que eu vou atender". Aí, na hora ela saiu, na hora que os 

filhos ficaram em perigo, eles bateram o chifre, ela se transformou em um búfalo e 

veio correndo.  
 

 

Em outro momento, após desenhar Oxalufã, Renato (6 anos) me pediu outra folha em 

branco, pois ele queria fazer Iansã e a mesma, segundo ele, “não se dá com Lufã”. Depois, 

pediu-me que colocasse o nome do santo no papel, pois ele não saberia fazê-lo; sem que eu 

atentasse para o que estava fazendo, peguei um lápis da cor preta e quando iria começar a 

riscar, ele me interrompeu: “Não, preto não! Oxente! Azul claro.” Ricardo (10 anos) me 

explicou que “preto é a cor mais odiada” de Oxalufã. É inegável que, para essas crianças, os 

conteúdos destes desenhos transcendem as formas que lhes dão existência. Se defendo a idéia 

de que os desenhos transcendem os traços lançados ao papel, não é para postular a existência 

de uma dimensão simbólica que de algum modo estaria pairando sobre os mesmos, mas por 

acreditar que estes desenhos são constituídos por dobras e desdobramentos. 

Penso que, assim como o Uno-múltiplo
13

 que possui a “[...] potência de 

envolvimento e desenvolvimento, ao passo que o múltiplo é inseparável das dobras que ele 

faz quando envolvido e das desdobras que faz quando desenvolvido” (DELEUZE, 1991, 

p.42), os desenhos infantis encerram uma multiplicidade de mundos imperceptíveis aos 

sentidos menos atentos. Assim, pergunta-se, o que estes desenhos envolvem e desenvolvem? 

A resposta provisória seria: mitos, ritos, canções, situações cotidianas, tempos e espaços que 

não são coevos.  

Do ponto de vista metodológico, os desenhos não interessam tanto por aquilo que 

eles supostamente representam, mas pelas situações que são postas em jogo durante a sua 

confecção. É por isso que faz sentido, a meu ver, falar-se em uma comunicação quase-

involuntária. Não se trata de uma comunicação totalmente involuntária, posto que um dos 

                                                             
13

 Ou as mônadas leibnizianas. Eduardo Viana Vargas (2007, p. 12), as define como “as partículas elementares, 

as substâncias simples de que os compostos são feitos: elas são, portanto, diferenciadas (dotadas de qualidades 

que as singularizam umas com relação às outras) e diferenciantes (animadas por uma potência de mudança 

contínua ou diferenciação).” 
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elementos que nos impelem a falar é sabido, o desenho. Contudo, não se trata também de uma 

comunicação absolutamente intencional, uma vez que aquilo que o desenho é, ou o que ele 

desdobrará, só pode ser definido, ainda que provisoriamente, ao seu término. Durante as 

sessões de desenho, era curioso observar, por exemplo, Ricardo (10 anos) reproduzindo 

baixinho o ilá
14

 ou as saudações de cada orixá antes de desenhá-los. Assim, se ia desenhar 

Oxossi, antes fazia “Kiu, kiu”; quando chegava a vez de Iansã, saudava: “EparreiOyá!”. Ao 

reconhecer Ogum no papel, perguntei-lhe se aquele som que ele fazia era o ilá do orixá, seu 

irmão Renato (6 anos) questionou-me: “Você não vem pras festas? Então...”. Era como se 

dissesse: “você deveria saber...”; e a indicar que eles não eram os únicos que estavam sendo 

“observados”. Na ocasião que narrei acima, na querela sobre o verdadeiro “namorado” de 

Iansã, as crianças recorreram a algumas canções para dirimir as dúvidas, Renato (6 anos) saiu 

em defesa de Ogum cantando: “Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar... Mas Iansã, cadê Ogum? Foi 

pro mar...”; enquanto Ricardo (10 anos) e Rodrigo (8 anos) retrucavam: “Iansã virou rainha da 

coroa de Xangô...”. E para finalizar, Rodrigo (8 anos) arrematou: “Então ela é namorada de 

Xangô, não é? Chega na música tinha... Então ela é rainha de Xangô!”. É possível precisar o 

quão voluntária ou intencional são as ações desses meninos e aquilo que elas me comunicam? 

Acredito que não. Esse tipo de comunicação quase-involuntária e quase-intencional, e nada 

aborrecedora, foi a que se mostrou mais produtiva para esta pesquisa. 

Na sessão seguinte, analisarei outro recurso metodológico que foi empregado durante 

esta pesquisa, trata-se de uma entrevista cuja singularidade me conduziu a refletir questões 

epistemológicas.  

 

 

                                                             
14

 São sons característicos emitidos pelos Orixás durante a possessão. 
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Figura 1 - "Sem a natureza a gente não vive." - Ricardo (10 anos) 

Figura 2 –“Ele é um santo raro e um santo da paz. Ele é o pai de todos, ele é o marido de 

Yemanjá, e o animal dele é o pombo. Lembarafuranga." Rodrigo (8anos) 
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Figura 3 - "Ogum é o dono." Renato (6 anos) 

Figura 4 - "Matamba [e o búfalo]" Vitor (7 anos) 
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1.2 – Uma entrevista controversa. 

 

 

Depois de muito insistir, consegui finalmente que o Tata Ricardo reunisse a maioria 

das crianças do terreiro e permitisse que eu as filmasse durante uma entrevista. Eu já havia 

realizado outras entrevistas com as crianças antes, porém a presença da filmadora conferiu a 

esta entrevista uma coloração especial. Neste dia, ele cuidou para que todas elas estivessem 

bem arrumadas diante da câmera. Estar bem arrumado, neste contexto, significa, para os 

meninos, usar batas e calças coloridas – geralmente os matizes das roupas correspondem às 

cores diletas do orixá da cabeça de quem as veste – ou totalmente brancas e, para as meninas, 

usar saias e blusas bordadas em tecido de algodão, seguindo o mesmo padrão de cores dos 

meninos, além dos seus respectivos fios de contas no pescoço. Vez ou outra, o Tata alertava 

aos meninos e às suas mães que eles iriam “aparecer na UFBA” e que, portanto, precisavam 

estar apresentáveis. Talvez não muito cientes, mas confiantes nas palavras do Tata sobre o 

prestígio que seria “aparecer na UFBA”, as mães vestiram seus filhos com as melhores roupas 

disponíveis, aquelas roupas que não são para serem utilizadas “dentro de casa”, mas apenas 

em festas, e providenciaram os mais belos fios de contas. Momentos antes da filmagem, o 

Tata ainda dava ordens e tomava providências do tipo: “cadê seu ojá, menina?”, “ponha uma 

argola em sua filha”, “Venha cá, mulher [se referindo a Taymara (5 anos)], deixe eu ajeitar 

essa saia.”, “Ô, Rodrigo, vá buscar sua bata verde pra Vitor usar”; “Não vai pentear esse 

cabelo, não, Renato?”. 

O Tata providenciou uma esteira e a colocou na sombra de uma árvore. Para ele, ali 

era o melhor lugar, pois outras árvores apareceriam atrás das crianças “e não é possível falar 

de candomblé sem falar de natureza”, ele afirmava enquanto ajeitava a esteira no chão de 

areia. As sete crianças – Mayara (9 anos), Taymara (5 anos), Ricardo (10 anos), Rodrigo (8 

anos), Renato (6 anos), Alisson (9 anos) e Vitor (7 anos) – sentaram-se sob a esteira, a mesma 

era pequena mesmo para aqueles corpos franzinos e, inevitavelmente, umas ficaram na frente 

das outras. Posicionei a câmera sob um banquinho de madeira a uma curta distância da esteira 

e sentei-me no chão ao lado da câmera, de frente para as crianças, o Tata sentou-se à minha 

esquerda em uma cadeira plástica. Eu e o Tata combinamos que, inicialmente, as crianças 

fariam uma breve apresentação de suas identidades dentro do terreiro. Em seguida, eu faria 

algumas perguntas relacionadas aos objetivos desta pesquisa. Antes de iniciarmos 

oficialmente, o Tata Ricardo ensaiou com as crianças como deveria ser feita a apresentação, 
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neste momento, a câmera já estava ligada. O Tata Ricardo alertou às crianças que elas não 

deveriam esquecer-se de falar que as famílias de todas elas pertencem a uma tradicional 

linhagem do candomblé. Suas bisavós, avós, mães, pais e irmãos foram ou são filhos-de-

santo. 

 

 
Tata Ricardo: [se referindo a Renato] Você é Tata. Você é o quê? Tata o quê? 

Rodrigo: Nkisse? 

Tata Ricardo: Tata Kimbanda. Você é Tata Kimbanda do Terreiro de Lembá. [...] 

Ou diga só Tata. Eu sou Tata. Meu nome é Renato. Como é seu nome todo? 

Renato: [falando bem rapidamente] Renato Santos Tavares. 

Tata Ricardo: Agora é pra falar devagar, olhando pra câmera ali, ó. Olhando 

pr’ali. E minha dijina
15

 é LuandeRoxe, eu sou de Nkossi, eu sou de Ogum. Pronto. 

Sou filho do Tata Ricardo. Pronto, só isso, vá! 
 

 

Concluído os ensaios, nos preparamos para começar, poder-se-ia dizer, a sério. As 

crianças combinaram entre si que Renato (6 anos) seria o primeiro a falar por ser o mais velho 

entre eles. Mais velho, entenda-se, em termos de tempo de feitura do santo. E Renato (6) 

assim o fez. 

 

 
Renato: Meu nome é... Renato.  

Tata Ricardo: O nome todo. 

Renato: Renato Santos Tavares. Minha dijina é Luande Roxe, é... eu sou de 

Nkossi. 

Tata Ricardo: Quem é Nkossi? 

Renato: Nkossi? 

Ricardo: [sussurrando para o irmão] Ogum. 

Tata Ricardo: Quem é Nkossi? 

Renato: Ogum. 

Tata Ricardo: Muito bem. 

Renato: Eu sou Tata... Kimbanda... do Terreiro de Lembá. 

Dário: O que é que faz um Tata? 

Renato: Cuida dos iaôs... 

Dário: Cuida dos iaôs? E você sabe cuidar dos iaôs? 

Renato: Dos ogãs, das equedes... faz as coisas... 

Dário: Quais coisas? 

Renato: Quais coisas? Arrumar... jogar búzios... sacudir... 

 

 

Ao responder esta última questão, observei que Renato, entre uma tarefa citada e 

outra, já não estava mais olhando para a câmera, mas sim para o pai, que, através de mímicas, 

passava-lhe as respostas que deveriam ser dadas. Esta dinâmica persistiu durante toda a 

                                                             
15

Digina é o nome que o pai-de-santo atribui a seu filho-de-santo após o processo de iniciação e é como todos os 

outros membros do terreiro se referem a ele no dia-a-dia.  
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entrevista, sem que eu nada fizesse para interrompê-la. Tal situação poderia causar certo 

desconforto para um pesquisador preso a uma antiquada noção de objetividade ou preocupado 

em obter apenas respostas “espontâneas” das crianças. Para esta pesquisa, no entanto, a 

situação se constituiu uma excelente oportunidade para tematizar questões epistemológicas. 

Do ponto de vista epistemológico, acredito que a noção de “epistemologia política”, 

de Bruno Latour (2008) e outros
16

, é salutar para a compreensão desta situação incomum – ao 

menos no que se refere aos modelos a serem seguidos – nos manuais de metodologia 

científica mais ortodoxos. A epistemologia política advogada por Latour caracteriza-se pela 

inexistência de (a) domínios científicos exclusivos; e (b) metodologias científicas onipotentes; 

além disso, é necessário que o conhecimento científico seja (c) interessante; e (d) que seja 

dada aos participantes da pesquisa, sejam eles humanos ou não humanos, a oportunidade para 

diferir nas mais diversas instâncias da mesma; igualmente, (e) não devemos nos despir de 

nossos preconceitos, mas confrontá-los com definições êmicas e lograr aumentar a distância 

entre o nosso repertório de ações inicial e o repertório posterior à pesquisa; devemos também 

(f) evitar explicações tautológicas sobre o mundo e ampliar o número de explicações 

alternativas; por fim, é preciso ter em mente que “[...] nunca se trata apenas de elaborar uma 

teoria do conhecimento, pois toda a epistemologia constitui também um princípio para mapear 

a divisão entre ciência e política [...]” (LATOUR, 2008, p. 54), por esta razão, (g) é preciso 

atentar para o “exterior” das ciências, isto é, seus corolários políticos no processo de 

construção de um mundo comum.  

Bom, dito isto, a questão que se impõe é saber, se se foi possível conhecer, bem 

como o que foi possível conhecer tendo em vista as opções metodológicas assumidas. 

Vejamos, Latour (2008, p. 48) afirma que, 

 

 

Primeiro, ‘conhecer’ não é resultado automático de uma metodologia geral e 

adequada a todo o serviço; é, pelo contrário, um acontecimento raro. Sendo 

fundamental distinguir a ciência boa da má, ou o que é científico do que não é, não 

há forma de fazer estas distinções de uma vez por todas. 
 

 

É possível estabelecer limites com segurança e precisão entre aquilo que deve ser 

considerado verdadeiramente científico e aquilo que não deve ser antes mesmo de iniciada 

uma investigação? Do ponto de vista da epistemologia concebida por Stengers e Despret, a 

                                                             
16

Latour reconhece que esta noção de epistemologia política é devedora, em grande medida, dos trabalhos das 

filósofas Isabelle Stengers e VincianeDespret. 
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resposta é negativa. Para estas filósofas, o conhecimento científico tem como principal 

característica o fato de ser interessante. Por interessante, entenda-se a capacidade de ser não 

redundante, isto é, não se limitar a “repetir o original com o mínimo de deformação possível 

[...]” (LATOUR, 2008, p. 49). O conhecimento científico desinteressante seria, portanto, 

aquele que não faz mais que buscar, de modo muitas vezes frustrante e aborrecido, estabelecer 

uma correspondência direta entre a coisa-em-si e a teoria que lhe dá nome.  

Para a dupla Stengers e Despret, ser interessante é, sem dúvida, muito importante, 

porém não é tudo. Além disso, o conhecimento científico precisa ser arriscado.  

 

 

O verdadeiro risco é fazer com que as questões que se põem sejam requalificadas 

pelas entidades alvo da experimentação. Não é só a instância empírica da teoria que 

deve ser falsificada, mas também a teoria, o próprio programa de investigação do 

cientista criativo, o aparato técnico, o protocolo. (LATOUR, 2008, p. 49, grifo no 

original) 
 

 

Stengers e Despret, segundo Latour (2008), reconhecem uma tendência nos humanos 

a agir de modo obediente frente à autoridade científica, passando-lhes informações 

redundantes com pretensa objetividade. Mesmo para aqueles que, como eu, não possuem 

grandes experiências no campo, é comum ouvir após uma entrevista, seja ela com adultos ou 

crianças, perguntas do tipo: “ficou legal a minha parte?”, ou então, “era isso mesmo que você 

queria?”. Durante esta pesquisa, no entanto, foi preciso assumir riscos em alguns momentos. 

Neste sentido, os eventos a seguir são bastante ilustrativos. 

Voltemos à entrevista. A certa altura, o Tata Ricardo entregou um atabaque aos ogãs 

para que eles pudessem demonstrar suas habilidades rítmicas, conforme havíamos combinado 

previamente. Bem antes de começarmos a entrevista, expliquei ao Tata Ricardo que eu 

gostaria que as crianças me ensinassem a tocar o atabaque ou que me ensinassem alguns 

passos de dança ritual, expliquei também quais eram os meus objetivos. Ao pedir às crianças 

que me ensinassem algo diretamente relacionado às suas práticas cotidianas enquanto filhos-

de-santo, eu tencionava compreender quais eram os elementos que eles consideram mais 

importantes durante a execução do batuque ou da dança, esperava também que eles 

conduzissem a minha atenção e os meus movimentos durante o processo de aprendizagem, 

pois é essa a maneira como eu concebo que eles mesmos aprendem (voltarei a esta discussão 

no próximo capítulo). Enquanto eu explicava as minhas intenções, o Tata não demonstrou 

contrariedade, tampouco descartou a possibilidade de que eu as executasse. No entanto, 

durante a entrevista, ao me aproximar das crianças e solicitar que me dessem a vez de tocar, 
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não tive a solicitação atendida sob a alegação dada por Ricardo (10 anos) de que eu não era 

ogã e que também não me ensinariam a dança por eu não ser filho-de-santo. Os olhares de 

Ricardo (10 anos) para o pai, que estava atrás de mim, bem como os repetidos “hã?!”, como 

de quem não escuta, denunciava quem havia orquestrado a renúncia – por razões 

absolutamente legítimas e que não me convém questionar. Ainda assim, não deixa de ser 

engraçado que esse episódio de recalcitrância tenha se encerrado com a curiosa afirmação do 

Tata de que aquela turma – e não o próprio – “não é mole, não!”.  

Mais tarde, ainda durante a entrevista, fui informado pelo Tata que o Santo – assim 

mesmo, de modo genérico, mas muito provavelmente o dono do terreiro, Lembá – não havia 

autorizado que eu filmasse o espaço. Eu pretendia percorrer o terreiro na companhia das 

crianças para que elas pudessem, entre outras coisas, descrever o lugar durante a caminhada. 

Eu já havia esboçado uma descrição do local no meu caderno de campo, mas me interessava 

saber como se constitui a espacialidade daqueles que habitam aquele local; saber onde é 

possível brincar, descobrir quais as brincadeiras que aquele espaço enseja, ouvir sobre os 

mistérios dos lugares onde não se deve ir, se é que eles existem, e outras questões que, eu 

acredito, surgiriam durante a exploração daquele ambiente. Diante da negativa do Santo, o 

Tata sugeriu que elas apenas rememorassem o espaço dali mesmo, parados onde estávamos. É 

bem verdade que as perguntas que eu gostaria de fazer ao caminhar e que já se encontravam 

formuladas poderiam ser aplicadas ali mesmo onde estávamos, não me foi dito também que 

eu não poderia levar as crianças para passear sem a câmera. Contudo, o fato de estarmos 

parados e não nos movimentado limitou, eu acredito, o surgimento de muitas questões 

próprias à experiência de caminhar e explorar o ambiente juntos. Do mesmo modo, o registro 

produzido pela câmera me deixaria mais à vontade para me engajar com as crianças, de 

participar efetivamente, sem a preocupação de ter que observá-las e dar conta disso mais 

adiante. Curiosamente, a alternativa oferecida pelo Tata pode não ter sido a ideal para 

preencher os meus propósitos iniciais, no entanto, rendeu uma descrição mais detalhada do 

que a que eu mesmo havia produzido, revelando elementos para os quais eu não havia 

atentado ou que, por não ser filho-de-santo, me afetaram de modo distinto. A descrição do 

local que ofereço na Introdução é fruto do entrelaçamento de nossas perspectivas.                  

Observe-se que não se tratam de métodos que se mostram contraproducentes, mas 

que sequer foram aplicados dado o grau de recalcitrância que o Tata, o Orixá e – ao menos 

nesta ocasião – as crianças, impuseram à pesquisa. Seria leviano não considerar essa 

experiência como uma aprendizagem tanto para mim quanto para as crianças. Tê-la 

vivenciado me alertou para a necessidade de continuar experimentando outras técnicas, como 
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a dos desenhos, por exemplo, que discuti na sessão anterior. Com relação às crianças, posso 

pensar que tendo em vista a especificidade da aprendizagem no candomblé, que é 

essencialmente, senão exclusivamente, prática, algumas questões que, de outro modo, 

poderiam levar mais tempo para serem articuladas, tiveram seu surgimento e tematização 

potencializados pelo contexto da entrevista, a exemplo do sacrifício no Candomblé, como 

veremos adiante. As crianças, assim como eu, poderão lançar mão do conhecimento 

aprendido nesta experiência tanto no seu dia-a-dia quanto em situações semelhantes no futuro. 

Segundo Latour (2008, p. 51, grifo no original), “[o] caminho para a ciência implica 

[...] um ou uma cientista apaixonadamente interessado/a, que proporciona ao seu objeto de 

estudo as ocasiões necessárias para mostrar interesse, e para responder às questões que lhe 

coloca recorrendo às suas próprias categorias.” Quando nos aproximávamos do final desta 

entrevista, pedi às crianças que assumissem o meu papel de entrevistador e fizessem algumas 

perguntas que fossem interessantes, do ponto de vista delas, mas que eu não havia formulado 

até então. Objetivava, através desse procedimento metodológico, obter indicações das 

próprias crianças sobre a melhor maneira de conduzir a pesquisa. Nos termos latourianos, o 

meu objetivo era torná-las interessadas. 

 

 
Dário: Bom, vocês sabem muito de candomblé, né? 

Renato: É! 

Dário: Se vocês estivessem no meu lugar, se vocês estivessem fazendo uma 

pesquisa com alguém que é do candomblé, quais as perguntas que vocês fariam? 

Rodrigo: De que santo você é? 

Mayara: Do que você mais gosta? 

Dário: E o que é que você mais gosta no candomblé? 

Ricardo: Dos Santos. 

Vítor: Dos Santos. 

Rodrigo: De tocar. 

Ricardo: Do Pai Sultão. 

Vítor: Do Pai Sultão. 

Dário: E o que mais vocês perguntariam? 

Rodrigo: O quê mais eu perguntaria? Qual sua dijina? 

Dário: Tem alguma pergunta que eu não fiz e que vocês acham que eu deveria 

fazer? 

Mayara: Não 

 

 

É possível observar que elas não hesitam na formulação das primeiras perguntas, no 

entanto, a partir do momento em que eu devolvo a pergunta para elas, eles evitam formular 

novas questões. Eu já havia experimentado esta “troca de papéis” em outra entrevista, durante 

uma sessão de desenhos. Naquela ocasião, não havia câmera, apenas um gravador, e o Tata 
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Ricardo não estava presente. Enquanto eles desenhavam, o gravador permanecia imóvel em 

cima da mesa, a certa altura, estimulado por mim, Renato segura o gravador tal qual um 

microfone e passa a entrevistar os irmãos. 

 

 

Dário: Se vocês não soubessem nada sobre o candomblé, o que é que vocês 

perguntariam a alguém que é do candomblé? 

Rodrigo: O que é candomblé? 

Dário: E vocês acham que a pessoa iria responder o quê? 

Ricardo: Não sei. 

Rodrigo: Se a gente não sabia o que era candomblé... [risos] 

Dário: Mas agora vocês sabem. Aí, eu pergunto pra vocês: o que é candomblé? 

Renato: O candomblé é uma religião muito bonita... 

Rodrigo: De matriz africana. 

Dário: Sim, e o que mais vocês perguntariam, se vocês fossem entrevistar uma 

criança? 

Rodrigo: Qual é seu santo? 

Dário: E qual é seu santo? 

Ricardo: O meu é Xangô. 

Dário: E o seu? 

Rodrigo: O meu é Lembaringanga. 

Dário: E o seu? 

Renato: O meu é Nkossi. 

Ricardo: Então o meu era Nzazi. 

Renato: [segurando o gravador bem próximo da boca] O meu é Nkossi, minha 

gente. Nkossi, Nkossi. E o seu Rodrigo?  

Rodrigo: O meu é Lembaringanga. 

Renato: E o seu Kinambô? 

Ricardo: Nzazi. 

Dário: Pergunta mais coisas para eles. 

Renato: E qual é o seu terceiro santo? 

Ricardo: Segundo. 

Rodrigo: Meu terceiro é Ogum.  

Renato: Seu segundo Santo? 

Rodrigo: Eu sou de Lembaringanga, Kokueto e Nkossi. 

Renato: E você? 

Ricardo: Eu sou de Nzazi, Matamba com Lembarafuranga. 

Renato: E eu sou de Nkossi com Matamba e Lembaringanga. E encerrou a fila! 

Dário: Pergunta mais coisa a eles. Pergunta o que é que ele gosta no candomblé. 

Renato: O que é que você gosta, Kinambô, no candomblé? Como é sua dijina? 

Ricardo: Kinambô. 

Renato: E como é sua dijina? 

Rodrigo: LembaToji. 

Renato: E a minha é LuandeRoxe. E o que você gosta no candomblé? 

Ricardo: Do meu Santo. 

Renato: Faltam três coisas pra encerrar você... 

Ricardo: Fala! 

Rodrigo: Fala, faltam três! 

Renato: E você? 

Rodrigo: Eu gosto do meu Santo, de todos os Santos. 

Renato: Não pode todos... 
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Ricardo: Mas os mais bonitos são os meus. 

Rodrigo: Mas os mais bonitos, que eu mais gosto são Lembaringanga, Kokueto e 

Nkossi, mas só que eu gosto de todos. 

Renato: E eu gosto de Nkossi, Matamba e todos os Santos... Tchau, minha gente, 

bye bye. [E coloca o gravador sobre a mesa]. 

 

 

Não importa o critério que eu adote para analisar as situações de troca de papéis, as 

diferenças entre elas permanecerão incontornáveis. Pode-se, inclusive, objetar que, no 

primeiro caso, não houve sequer uma efetiva troca de papéis, mas que as crianças 

continuaram respondendo perguntas só que desta vez com outras perguntas. Bom, o objetivo 

deste experimento não era simplesmente inverter o objeto do escrutínio, mas oferecer 

oportunidade para que as crianças pudessem interferir nos rumos da pesquisa, para além do 

que qualquer sujeito ou objeto pesquisado normalmente interfere. Eu não queria observá-las à 

distância, impassível, mas torná-las interessadas na pesquisa, sem qualquer conotação 

romântica que isto possa ter. Reconheço que qualquer tentativa de explicar porque as crianças 

se comportaram de modos distintos em cada uma das ocasiões será insuficiente, o que, 

todavia, não me impede de aventar algumas hipóteses. Primeiro, a ausência do Tata na 

segunda ocasião, pode ter contribuído para que as crianças se sentissem menos pressionadas a 

fornecer informações “corretas” e “objetivas” e, portanto, menos monossilábicas. Embora eu 

não seja um total estranho para aquelas crianças – o conhecimento que elas possuem sobre 

mim, até onde eu sei, se resume à minha presença constante nas festas do terreiro – elas não 

vêem em mim, eu acredito, a presença da “autoridade científica”, para quem elas deverão dar 

respostas tautológicas, mas alguém interessado em aprender com elas ou alguém para quem, 

por saber menos, elas poderão exibir seus conhecimentos. Segundo, no primeiro episódio, a 

câmera permanece a certa distância das crianças, elas não puderam manuseá-la, o que 

possivelmente tornaria o papel de entrevistador mais interessante e mais “real”. Já na segunda 

experiência, o gravador pôde ser manipulado, e Renato não hesitou em transformá-lo em um 

microfone e conduzir propriamente uma entrevista. Não é difícil reconhecer que a agência 

está, de certo modo, distribuída entre os não humanos nestes dois episódios. Em outras 

palavras, estes não-humanos fazem fazer, i.e., não apenas agem, como também põem outros 

em ação. A câmera e o gravador foram, sem dúvida, também responsáveis – e eu não estou 

me referindo apenas à capacidade deles de agir como extensão da minha própria memória – 

para que os procedimentos metodológicos obtivessem sucesso ou viessem a falhar nas duas 

experiências. Considero razoável afirmar que uma reflexão epistemológica só se tornou 
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possível neste trabalho graças à presença da filmadora e suas implicações naquela situação. 

Conforme nos ensina Latour (2002, p. 252, tradução minha), “[s]e você quiser manter suas 

intenções retilíneas, seus planos inflexíveis, seus programas de ação rígidos, então não se 

aproxime de qualquer forma de vida tecnológica.”
17

 

Assim como as crianças, o Tata Ricardo também teve oportunidade de agir como 

entrevistador. A impressão que tenho é que sua motivação era discutir preconceitos e deixar 

claro quais eram as suas perspectivas em relação a alguns temas polêmicos do candomblé. 

Neste sentido, as respostas das crianças não precisavam ser espontâneas, mas apenas 

convergentes com as que ele mesmo daria. O primeiro tema polêmico abordado pelo Tata foi 

com relação ao trato dos animais. Observe a dinâmica:  

 

 

Tata Ricardo: E a gente no candomblé faz malvadeza com animal? 

As crianças: [em uníssono] Não! 

Tata Ricardo: E ensina que tem que ter o quê com o animal? 

Vitor: Res... 

Mayara: ...peito. 

Ricardo: Respeito. 

Vitor: Cuidar... 

Mayara: Não maltratar. 

Tata Ricardo: Então o candomblé gosta dos animais, né? 

As crianças: [em uníssono] Sim! 

[...] 

Tata Ricardo: E aí, quando mata os bicho, a carne faz o quê? Faz como com as 

carnes? 

Rodrigo: Come, cozinha... 

Tata Ricardo: Cozinha, é? Então não joga nada fora, não? 

As crianças: [em uníssono] Não! 

Tata Ricardo: E o couro, faz o quê? 

Vitor: Toca... 

Tata Ricardo: Bota no atabaque, é? O couro do bode? Então não joga nada fora, 

né? Aproveita tudo... E a comida fica gostosa? 

Mayara: Fica! 

Alisson: Muito! 

Tata Ricardo: Cês gostam? 

Renato: Adoro! 

Tata Ricardo: E vocês ajudam também a tratar? 

Alisson: Sim! 

Dário: Como é que vocês fazem para tratar? 

Renato: Pega... [interrompe e fica olhando para o pai] 

Tata Ricardo: Cês pegam no pokó [faca]? 

Rodrigo: Não. 

Tata Ricardo: Por quê? 

Rodrigo: Porque não pode criança mexer com faca. 

Vitor: Pode se cortar... 

                                                             
17

 No original: If you want to keep your intentions straight, your plans inflexible, your programmes of action 

rigid, then do not pass through any form of technological life. 
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Tata Ricardo: Isso. Fica só olhando então, né? Então, no candomblé, não dá faca a 

criança, não? 

As crianças: Não! 

Tata Ricardo: Não tô ouvindo! 

As crianças: [gritando] Não! 

Tata Ricardo: Aí, vocês ficam olhando os mais velhos pra aprender, né? 

As crianças: É....! 
 

 

Os outros temas polêmicos foram o orixá Nzila [Exu] e como deve se dar a relação 

das crianças com pessoas de outras religiões. A dinâmica foi exatamente a mesma, as 

perguntas já traziam em seu cerne as respostas que o Tata esperava ouvir. “Exu é bom ou 

ruim?” ou “Quem aí não gosta de Exu?” são perguntas que, embora simples, podem dar a 

exata medida do grau de tolerância religiosa de quem as responde. Ao contrário do que 

pensava Malinowski (1997, p. 23), para quem “[a]s idéias pré-concebidas são prejudiciais em 

qualquer trabalho científico [...]”, em princípio, as perguntas enviesadas ou que revelam 

preconceitos não devem ser imediatamente descartadas. Nesta mesma entrevista, perguntei às 

crianças se elas achavam que “é mais fácil para o menino que para menina quando se tem que 

raspar a cabeça [durante a iniciação]?”. Rodrigo (8 anos) respondeu que sim, “porque a 

maioria dos meninos [já] são meio careca.”. A pergunta pode ser considerada ruim não por 

induzir a uma determinada resposta, mas por não contribuir para aumentar distância “entre os 

conteúdos do [nosso] mundo antes e depois da pesquisa” (LATOUR, 2008, p. 53). É preciso, 

nos ensina Latour, fornecer aos pesquisados a oportunidade de diferir. Transcrevo abaixo 

outro momento da entrevista que considero exemplar para essa discussão. Acompanhe: 

 

 

Tata Ricardo: Quem aí gosta de ser de candomblé? 

As crianças: [levantando os braços] Eu! 

Tata Ricardo: Se vocês pudessem mudar de religião, vocês queriam? 

As crianças: Não. 

Tata Ricardo: Vocês [aprendem] que tem que desfazer da religião do outro? 

As crianças: Não. 

Tata Ricardo: A gente tem que fazer o quê com a religião dos outros? 

As crianças: Respeitar. 

Tata Ricardo: Por que todos têm o direito de ter a sua, né? 

As crianças: É! 
 

 

Durante os quatorze meses que freqüentei o Terreiro de Lembá, pude perceber que o 

Tata Ricardo mantém uma estreita relação com proeminentes figuras políticas do estado. 

Foram diversas as vezes em que vi deputados, vereadores, tanto do município quanto da 

capital, o prefeito da cidade, em suas cerimônias religiosas ou em seus bingos beneficentes. 
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Há, me parece, uma intensa preocupação por parte do Tata de fortalecer as relações exteriores 

do terreiro, ampliar suas redes. A escola pública municipal que funciona dentro do terreiro é 

uma evidência das boas relações estabelecidas com lideranças políticas locais. Há também um 

cuidado bastante especial com a imagem do Terreiro, como sugerem alguns princípios morais 

adotados pelo Tata, às crianças, por exemplo, não é permitido participar das festas de Exu, 

pois há muita cachaça; os filhos-de-santo adolescentes, por exemplo, não podem namorar 

entre si. Seria bastante improvável que ele permitisse que uma entrevista que vai “aparecer na 

UFBA” e sabe-se lá em quais outros lugares pudesse ser conduzida à sua revelia. Ao assumir 

o papel de entrevistador, o Tata logrou evidenciar o caráter político de todo empreendimento 

científico. Conduzir a entrevista foi um modo que o Tata encontrou para produzir uma versão 

dentre as várias possíveis sobre aquele mundo. Ora, as crianças, naturalmente, também 

possuem a delas. Em outra oportunidade, uma criança me revelou não gostar de ser 

empurrada na roda pra poder andar mais rápido ou quando um irmão-de-santo deixa de falar 

com outro. Obviamente, a versão dessa criança sobre as relações internas do terreiro não se 

esgota aí, tampouco invalida a versão defendida pelo Tata. Penso que a possibilidade de 

explorar versões variegadas para este mesmo universo não pode senão enriquecê-lo. 



 

 

CAPÍTULO 2: CULTURA E PERCEPÇÃO 

 

 

Neste capítulo, irei tematizar a noção de cultura que julgo fundamental para 

compreendermos como as crianças adquirem e refinam suas habilidades. Inicio minha 

exposição rememorando um episódio que me parece bastante ilustrativo. Certa vez, durante 

uma sessão de desenho, ao reconhecer Ogum no papel, perguntei a Ricardo (10 anos) se o 

som que ele fazia, ao desenhá-lo, era o ilá do orixá. Antes que Ricardo (10 anos) pudesse 

esboçar qualquer resposta, seu irmão, Renato (6 anos), interpelou-me: “Você não vem pras 

festas? Então...”. É possível que a pergunta tivesse o propósito de me embaraçar, de soar 

como um irônico “você deveria saber...”, no entanto, parecia também me indicar um dos 

diversos caminhos que tanto ele quanto eu precisaríamos trilhar se quiséssemos aprender. Em 

que medida a noção de aprendizado que Renato (6 anos) atribui a mim também lhe é 

extensiva? Uma vez que a percepção constitui o cerne tanto do trabalho do antropólogo 

quanto do aprendizado das crianças, que afirmam reiteradamente que aprendem olhando, é 

preciso problematizá-la.  

Em uma conferência intitulada “O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir e escrever”, 

o antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira (1996) se propôs a refletir sobre os atos de olhar, 

ouvir e escrever, os quais denominou de “faculdades do entendimento”, enquanto atos de 

natureza epistêmica. Neste capítulo, irei abordar apenas os dois primeiros atos, posto que o 

último, a escrita etnográfica, filia-se a uma vasta rede de discussões cuja abordagem escaparia 

aos meus propósitos. Para Cardoso de Oliveira, as faculdades do entendimento possuem 

caráter constitutivo no conhecimento produzido pelas ciências sociais. Assim, 

 

 
[...] enquanto no olhar e no ouvir ‘disciplinados’ – a saber, disciplinados pela 

disciplina – realiza-se nossa percepção, será no escrever que o nosso pensamento 

exercitar-se-á da forma mais cabal, como produtor de um discurso que seja tão 

criativo como próprio das ciências voltadas à construção da teoria social. 

(CARDOSO DE OLIVEIRA, 1996, p. 18, grifos no original) 

 

 

O processo disciplinador dos sentidos encerra certa “domesticação teórica” dos 

mesmos. Deste modo, o objeto de estudo sobre o qual nos debruçamos “[...] não escapa de ser 

apreendido pelo esquema conceitual da disciplina formadora de nossa maneira de ver a 

realidade.” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1996, p. 19). Não é difícil compreender o 
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argumento de Cardoso de Oliveira. No entanto, gostaria de trazer uma citação longa na qual a 

sua concepção sobre o processo de domesticação da percepção visual se torna ainda mais 

explícita. 

 

 

Imaginemos um antropólogo no início de uma pesquisa junto a um determinado 

grupo indígena e entrando em uma maloca [...]. Essa moradia de tão amplas 

proporções e de estilo tão peculiar [...] teria o seu interior imediatamente 

vasculhado pelo ‘olhar etnográfico’, por meio do qual toda a teoria que a disciplina 

dispõe relativamente às residências indígenas passaria a ser instrumentalizada pelo 

pesquisador, isto é, por ele referida. Nesse sentido, o interior da maloca não seria 

visto com ingenuidade, como uma mera curiosidade diante do exótico, porém com 

um olhar devidamente sensibilizado pela teoria disponível. Ao basear-se nessa 

teoria, o observador bem preparado, como etnólogo, iria olhá-la como objeto de 

investigação previamente construído por ele, pelo menos em uma primeira 

prefiguração: passará, então, a contar os fogos – pequenas cozinhas primitivas –, 

cujos resíduos de cinza e carvão irão indicar que, em torno de cada um, estiveram 

reunidos não apenas indivíduos, porém pessoas, portanto seres sociais [...] 

Conhecerá, igualmente, o número total de moradores – ou quase – contando as 

redes dependuradas nos mourões da maloca dos membros de cada grupo 

doméstico. Observará, também, as características arquitetônicas da maloca, 

classificando-a segundo uma tipologia de alcance planetário sobre estilos de 

residências, ensinada pela literatura etnológica existente. (CARDOSO DE 

OLIVEIRA, 1996, p. 19, grifos no original) 
 

 

Observe-se que, no exemplo fornecido pelo antropólogo, de um lado, encontram-se 

os dados brutos da percepção (as malocas, seus fogos, suas redes e indivíduos), de outro, os 

esquemas culturais (as tipologias e as teorias sociais) que nos permitem compreendê-los. 

Cardoso de Oliveira concebe os antropólogos, e os humanos de modo geral, como seres cujos 

sentidos estão sendo constantemente bombardeados por estímulos externos; estímulos estes 

que precisam ser organizados cognitivamente para que possam fazer algum sentido. Em uma 

perspectiva diferente, o antropólogo Tim Ingold (2008, 2011) rejeita a dicotomia entre sujeito 

e mundo e defende que as habilidades de percepção e ação emergem nos processos de 

desenvolvimento ontogenético. Ingold (2008, 2011) afirma que nós percebemos o mundo de 

formas distintas justamente porque possuímos habilidades distintas de percepção.  

De acordo com Tim Ingold (1996, 2000, 2010, 2011), a nossa atitude natural – isto 

é, espontânea - frente ao mundo é a de total engajamento prático. O mundo não se nos 

apresenta como espetáculo, tal como o conceito corrente de ‘natureza’ nos induz a pensar. Ou 

seja, não há, para Ingold, nenhuma dimensão exclusivamente física ou natural, da qual eu 

possa me afastar e contemplar – perdoem-me o oximoro – de modo blasé. Ingold é crítico de 

uma noção bastante corrente na antropologia cultural, a saber: o postulado da existência de 

um único mundo, o dito mundo real, que serviria de alicerce a uma pluralidade de culturas, 
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que seriam em alguma medida equivalentes entre si. Esta equivalência se referiria apenas à 

capacidade de todas as culturas de tornar o mundo cognoscível, uma vez que as possibilidades 

de conhecimento sendo peculiares a cada uma delas as tornariam incomensuráveis. O mundo, 

neste paradigma, se caracterizaria por um “mero fluxo, desprovido de forma e significado” 

(INGOLD, 1996, p. 114), ou pela existência de “qualidades primárias”, na expressão 

igualmente crítica de Bruno Latour (2008), cuja apreensão estaria condicionada ao domínio de 

esquemas, representações, ou códigos culturais através dos quais seria possível organizar a 

experiência bruta da percepção. Diante deste esquema, observa Ingold (2010), somos levados 

a questionar como se desenvolveriam as representações originárias, aquelas que seriam 

necessárias para que outras representações fossem aprendidas. Para Ingold (2010, p.8), 

 

 

O problema é análogo ao de como enviar uma mensagem, em código, a um 

receptor sem chave para decodificá-la. Primeiro você tem que enviar outra 

mensagem, em código, que especifique a chave. Mas então o receptor precisa já ter 

em mãos outra chave, a fim de decodificar aquela mensagem... e assim por diante 

num regresso infinito. 

 

 

Para os que defendem
18

 a visão representacionalista da cultura, a solução estaria na 

existência de capacidades ou módulos cognitivos inatos “[...] cujas ‘necessidades’ de 

informação estão ainda não satisfeitas.” (INGOLD, 2010, p. 13, grifo no original). Assim, o 

ambiente seria o responsável por fornecer as informações que preencheriam esses módulos 

cognitivos pré-existentes. Ingold não se opõe tanto à questão da existência dos módulos, mas 

ao fato de que eles seriam pré-construídos; quando, na verdade, para ele, “a modularidade se 

desenvolve” (2010, p. 15) a partir de sua relação com o ambiente. Note-se que, com isso, 

Ingold não visa postular uma relação de determinação do ambiente sobre o organismo, mas 

defender que nossas habilidades (e não capacidades ou competências)
19

 são produtos das 

relações que estabelecemos ao longo de nossas vidas com outros organismos humanos e não-

humanos nos mais variados ambientes. Bom, mas se o nosso aprendizado não consiste na 

aquisição de representações
20

, em que o mesmo se fundamenta? Deixemos esta questão em 

aberto, tentarei formular uma resposta ao longo deste capítulo. 

                                                             
18

Ingold elege Dan Sperber como seu interlocutor preferencial, mas, por vezes, é Clifford Geertz o alvo de suas 

críticas. 
19

 A capacidade nos remete à noção da mente como um recipiente a ser preenchido culturalmente, enquanto a 

competência antecede e independe dos contextos de ação nos quais os atores sociais estão envolvidos, ela é 

sinônimo de regras ou programas interiores. Ingold (2010) considera as duas noções problemáticas. 
20

 À guisa de informação, acrescento que a crítica às representações no âmbito da ciência cognitiva não é 

exatamente nova, basta nos lembrarmos que o filósofo Edmund Husserl, em suasLogischeUntersuchungen 

(1901), se opunha a uma tal teoria representativa da percepção que se baseava na suposta influência que o objeto 
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Ainda em relação ao antropólogo hipotético realizando pesquisa junto a um grupo 

indígena, Cardoso de Oliveira (1996, p. 21) questiona-se: “Como alcançar, apenas pelo olhar, 

o significado dessas relações sociais sem conhecermos a nomenclatura do parentesco, por 

meio da qual poderemos ter acesso a um dos sistemas simbólicos mais importantes das 

sociedades ágrafas e sem o qual não nos será possível prosseguir em nossa caminhada?”. E 

nos oferece a seguinte resposta: “O domínio das teorias do parentesco pelo pesquisador torna-

se, então, indispensável. Para se chegar, entretanto, à estrutura dessas relações sociais, o 

etnólogo deverá se valer, preliminarmente, de outro recurso de obtenção dos dados.” 

(CARDOSO DE OLIVEIRA, 1996, p. 21). O recurso ao qual o antropólogo se refere é o 

“ouvir”. Assim, Cardoso de Oliveira não apenas estabelece uma cisão entre o ato cognitivo e 

o ato perceptivo, conforme visto acima, mas também aborda os sentidos como “modalidades 

sensoriais discretas” (INGOLD, 2008). Embora Cardoso de Oliveira (1996, p. 21, grifos 

meus) reconheça que “[...] tanto o ouvir como o olhar não podem ser tomados como 

faculdades totalmente independentes no exercício da investigação. Ambas complementam-se 

e servem para o pesquisador como duas muletas [...]”, sua abordagem está muito longe de 

considerar olhos e ouvidos como “órgãos do corpo como um todo em cujo movimento, dentro 

do ambiente, consiste a atividade da percepção.” (INGOLD, 2008). Cardoso de Oliveira 

parece ignorar que os significados – que em sua perspectiva surgem como acréscimos 

posteriores à experiência sensorial – podem muito bem ser produto da própria experiência 

interativa de um corpo com seu ambiente em suas atividades de ver, ouvir, cheirar etc. 

Em sua análise dos sentidos de um ponto de vista sociológico, Georg Simmel (1927) 

nos mostra como a nossa ação perceptiva no mundo se encontra na gênese da produção de 

significados socialmente compartilhados. Simmel observa, por exemplo, que todas as 

religiões fazem referência ao céu e ao sol, assim, ele explica a coesão religiosa a partir da 

capacidade dos homens de vê-los ao mesmo tempo, em comunhão.  

 

 

[...] o fato de que um sentido como a visão, tão exclusivo na prática cotidiana, que 

mesmo o que é visto ao mesmo tempo muda conforme o ponto de vista, tenha um 

conteúdo não exclusivo, sendo evidente a todos por igual (o céu, o sol, as estrelas), 

                                                                                                                                                                                               
extramental exercia sobre o nosso aparato sensório incitando o surgimento de uma representação intramental 

(ZAHAVI, 2003). De acordo com Zahavi (2003, p. 18, tradução minha),“[q]uando percebo uma rosa, então é 

esta rosa, e nada mais, o objeto de minha percepção. Afirmar que há também uma rosa imanente, isto é, uma 

figura intramental ou uma representação da rosa, é um postulado puro que não explica nada, como Husserl 

enfatiza com razão”
20

. Por ora, não me interessa discutir em profundidade as soluções fenomenológicas, 

especialmente aquela dada por Husserl, para compreender a interface entre sujeito e mundo, julgo suficiente 

relembrar que esta solução está centrada no conceito de intencionalidade. Husserl, ao invés de enfatizar um dos 

pólos da relação, aposta na interdependência sistêmica entre eles. Neste sentido, os objetos são sempre objetos 

para uma consciência, enquanto a consciência é sempre de um objeto. 
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permite, por um lado, compreender a transcendência da religião em relação ao 

sujeito e possibilita, por outro, a comunidade dos fiéis, requerida por toda 

religião.21 (SIMMEL, 1927, p. 685, tradução minha) 
 

 

É curioso notar que o filósofo Merleau-Ponty também faz referência ao céu azul para 

explicar a experiência da luz como algo que nos envolve e nos penetra. 

 

 

Eu, que contemplo o azul do céu, não sou diante dele um sujeito acósmico, não o 

possuo em pensamento, não desdobro diante dele uma idéia de azul que me daria 

seu segredo, abandono-me a ele, enveredo-me nesse mistério, ele "se pensa em 

mim", sou o próprio céu que se reúne, recolhe-se e põe-se a existir para si, minha 

consciência é obstruída por esse azul ilimitado. (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 

289) 
 

 

“Abandonar-se” ou “enveredar-se em um mistério” são termos que podem muito 

bem descrever certas experiências religiosas, como a possessão, por exemplo. Não há 

qualquer relação direta entre observar o céu e ser possuído por um orixá, no entanto, se 

supusermos, como Ingold (2008) sugere, que há muito em comum entre a experiência da luz e 

a do som, tornam-se mais evidentes, a meu ver, as relações entre as possessões e as toadas que 

as antecedem nas festas. Ora, a experiência do som que é comum a todos nós, que “[...] é 

essencialmente, participativa, de imersão [...]” ou que “[...] corre em sua direção e para dentro 

de você.” (INGOLD, 2008), delineia desde já o fenômeno da possessão. Tal fenômeno é 

comumente descrito pelos adeptos do Candomblé como “perda total ou parcial da 

consciência, renúncia do comando sobre o próprio corpo e vontade e sujeição a poderes 

enraizados no passado” (RABELO, 2008c). Mayara (9 anos), contou-me que tem a sensação 

de estar dormindo ao ser possuída pelo Orixá. Observem que o caráter de envolvimento e 

mobilização destacado nas teorias nativas sobre a possessão é, em alguma medida, 

compartilhado pelas nossas experiências musicais mais ordinárias, nas quais, sem que nos 

demos conta, nosso corpo é dominado por certo ritmo que nos impele, a depender de nossas 

habilidades, a mexer timidamente os pés ou as mãos, bater palmas, batucar na superfície mais 

próxima etc. 

Prosseguindo em seus exemplos, Simmel (1927) sugere que a individualidade nas 

sociedades modernas pode ser encarada não apenas como uma questão moral, mas também 

como uma “questão nasal”. Simmel recorre ao aumento na sensibilidade dos indivíduos para 

                                                             
21

 No original: El hecho de que un sentido, como la vista, tan exclusive en la práctica de la vida que aun lo visto 

al mismo tiempo cambia según el punto de mira, tenga un contenido no exclusivo, sino patente a todos por igual 

(el cielo, el sol, los astros), hace por una parte comprender la transcendencia de la religión por encima de la 

particularidad del sujeto, y posibilita; por otra, la comunidad de los fieles, requerida por toda religión. 
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explicar seu maior isolamento ou a seletividade de suas relações na modernidade. As relações 

antagônicas entre os proletários e as demais classes sociais podem, em alguma medida, ser 

agravadas pela sensibilidade dos indivíduos envolvidos nessas relações. Simmel (1927, p. 

687) afirma que “[o] contato pessoal das pessoas cultas com os trabalhadores [...] esta 

aproximação reconhecida como ideal ético pelas pessoas cultas, [...] fracassa simplesmente 

porque não é possível vencer as impressões olfativas.” 
22

; ou ainda que “[...] a contemplação 

da miséria proletária e suas descrições mais realistas não nos produzirão, certamente, um 

efeito tão profundo e imediato como a atmosfera que nos toma de assalto quando entramos em 

um porão ou em um sótão.” 
23

 (SIMMEL, 1927, p. 687). Não é preciso afirmar o quão 

absurdo seria naturalizar ou essencializar os cheiros que os indivíduos exalam. No entanto, a 

explicação simmeliana me parece interessante por considerar um aspecto insuficientemente 

observado na análise sociológica tradicional e por deslocar a atividade perceptiva para a 

gênese da produção dos significados socialmente compartilhados. Julgo interessante adotar 

esta perspectiva na análise do trabalho de campo antropológico. Não me parece que as teorias 

e os conceitos sejam acréscimos que dão sentido às minhas sensações brutas. Antes, penso 

que são produto da ação e percepção de diversos corpos nos ambientes em que esta pesquisa 

se desenvolve, incluindo, é claro, a universidade, daí a presença de tantos cientistas sociais 

neste texto.  

Tim Ingold (2011) afirma que a observação participante permite ao pesquisador 

acessar os modos de percepção dos sujeitos pesquisados, para tanto é preciso unir-se a eles em 

suas atividades cotidianas a fim de educar a própria atenção, como qualquer neófito faria. 

“Esta comunhão de experiências funda um patamar de socialidade sobre o qual qualquer 

tentativa de comunicação verbal subseqüente será erguida. É isto que torna o trabalho de 

campo antropológico possível.” 
24

 (INGOLD, 2011, p. 314). Irei interpretar a pergunta de 

Renato (6 anos), “Você não vem pras festas?”, neste sentido. Para Renato (6 anos), é 

impensável que alguém que participa das festas não saiba associar o orixá ao seu ilá. Uma vez 

que as habilidades dele se desenvolvem em contextos de prática, o desenvolvimento das 

minhas não poderiam se dar por meios tão diferentes. No capítulo seguinte, irei abordar como 

                                                             
22

 No original: El contacto personal de las personas cultivadas con los obreros, […] esa aproximación, 

reconocida como ideal ético por las personas cultivadas, […] fracasa simplemente, porque no es posible vencer 

las impresiones olfativas. 
23

 No original: “[…] la contemplación de la miseria proletaria y sus descripciones más realistas no nos 

producirán de seguro un efecto tan hondo e inmediato como la atmósfera que nos asalta cuando entramos en un 

sótano o en una guardilla. 
24

 No original: “This communion of experience establishes a baseline of sociality on which all attempts at verbal 

communication subsequently build. It iswhatmakesanthropologicalfieldworkpossible.” 
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as crianças efetivamente aprendem. Por ora, gostaria apenas de ressaltar que esse aprendizado, 

conforme Renato (6 anos), é essencialmente prático, e que, portanto, independe de uma noção 

representacionalista da cultura. Avancemos agora para uma segunda crítica a esta concepção. 

O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, a partir da análise da relação entre 

natureza e cultura, também nos oferece uma crítica a tal concepção de cultura assentada em 

representações. Em um de seus brilhantes ensaios, Viveiros de Castro (2002a) contrapõe o 

‘multiculturalismo’ das cosmologias ocidentais modernas ao ‘multinaturalismo’ do 

pensamento ameríndio. Para ele, 

 

Enquanto estas se apóiam na implicação mútua entre unicidade da natureza e 

multiplicidade das culturas – a primeira garantida pela universalidade objetiva dos 

corpos e da substância, a segunda gerada pela particularidade subjetiva dos 

espíritos e do significado –, a concepção ameríndia suporia, ao contrário, uma 

unidade do espírito e uma diversidade dos corpos. A cultura ou o sujeito seriam 

aqui a forma do universal; a natureza ou o objeto, a forma do particular. 

(VIVEIROS DE CASTRO, 2002a, p. 349) 
 

 

Viveiros de Castro, ao contrário de Ingold, não tem a pretensão de abolir a díade 

natureza-cultura, seu objetivo é apenas criticá-la. Os termos natureza e cultura, para ele, não 

devem ser essencializados, se a natureza ambígua do artefato – isto é, o fato de ser um objeto 

e ao mesmo tempo revelar as “ações congeladas” dos sujeitos – nos ensina algo é justamente 

que “o que uns chamam de ‘natureza’ pode bem ser a ‘cultura’ dos outros.” (VIVEIROS DE 

CASTRO, 2002a, p. 361). 

Para delinear as relações entre natureza e cultura, Viveiros de Castro debruça-se 

sobre a análise dos modos de ‘objetivação da natureza' vislumbrados por Philippe Descola. 

Segundo Descola, a natureza fora objetivada sob a forma do totemismo, do animismo e do 

naturalismo. E – para efeitos didáticos, eu acredito – a cada uma dessas objetivações 

corresponderia uma figura de linguagem, como no quadro sinóptico abaixo: 

 

Tipo de “objetivação da 

natureza” 
Totemismo Animismo Naturalismo 

Figura de linguagem 

correspondente à 

relação entre natureza e 

cultura 

Metáfora Prosopopéia
25

 Metonímia 

                                                             
25

 O que estou chamando de prosopopéia, para Viveiros de Castro (2002) pode vir a ser apenas a “metáfora de 

uma metonímia”. Isto ocorre quando a  projeção da socialidade humana sobre os não-humanos depende de uma 

descontinuidade originária entre eles. Além disso, prosopopéia aqui não tem o sentido de uma “projeção figurada 

das qualidades humanas substantivas sobre os não-humanos” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 374), trata-se, 

antes, de considerar as relações que os humanos e não-humanos estabelecem consigo mesmos como 

equivalentes. 
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Vejamos, nas palavras do próprio autor, como tais relações se estabelecem: 

 

 

[...] o totemismo, onde as diferenças entre as espécies naturais são utilizadas para 

organizar logicamente a ordem interna à sociedade, isto é, onde a relação entre 

natureza e cultura é de tipo metafórica e marcada pela descontinuidade intra e inter-

serial; o animismo, onde as ‘categorias elementares da vida social’ organizam 

relações entre os humanos e as espécies naturais, definindo assim uma 

continuidade de tipo sociomórfico entre natureza e cultura, fundada na atribuição 

de ‘disposições humanas e características sociais aos seres naturais’[...]; e o 

naturalismo, típico das cosmologias ocidentais, que supõe uma dualidade 

ontológica entre natureza, domínio da necessidade, e cultura, domínio da 

espontaneidade, regiões separadas por uma descontinuidade metonímica. 

(VIVEIROS DE CASTRO, 2002a, p.362, grifo no original) 
 

 

Sem se deter sobre o totemismo, por considerá-lo “antes classificatório que 

ontológico”, Viveiros de Castro enxerga no animismo e no naturalismo duas ontologias 

distintas. As relações entre humanos e não-humanos, para o animismo, definem-se por seu 

caráter essencialmente social. No naturalismo, por sua vez, estas relações são originariamente 

naturais. Enquanto para o animismo, “a questão é diferenciar uma natureza a partir do 

sociomorfimo universal, e um corpo ‘particularmente’ humano a partir de um espírito 

‘público’, transespecífico.” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002a, p. 366). Para o naturalismo, o 

problema é exatamente oposto, é preciso explicar o quão “não-naturais” são as relações ditas 

sociais. Quando se adota a universalidade da natureza como premissa, a estabilidade 

ontológica do mundo social é inevitavelmente abalada. Por que, por exemplo, os abrigos que 

os homens constroem para si são necessariamente artificiais ao passo que as moradias 

arquitetadas pelos outros animais não o são? (INGOLD, 2000). Este é o tipo de questão que o 

naturalismo precisaria esclarecer. Ingold diria, ironicamente, que de uma perspectiva 

naturalista, os humanos, ao contrário dos outros animais, “[...] vivenciam a existência em 

vários níveis, metade na natureza, metade fora; metade organismo, metade pessoa; metade 

corpo, metade consciência”
26

 (2000, p. 172, tradução minha). 

O animismo reivindica para os não-humanos a possibilidade de que se tornem 

sujeitos, deiticamente falando, de uma proposição. O sujeito, entenda-se, é aquele a quem se 

atribui – ou melhor, aquele que é – um ponto de vista. De acordo com Viveiros de Castro 

(2002a, p. 374, grifo no original), “[i]sto significa dizer que a Cultura é a natureza do Sujeito; 

ela é a forma pela qual todo agente experimenta sua própria natureza.”. Se bem entendo o 

pensamento intricado de Viveiros de Castro, o que está sendo dito é que a Cultura ou o 

                                                             
26

 No original: [...] humans live a split-level existence, half in nature, half out; half organism, half person; half 

body, half mind. 
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Espírito que, segundo os ameríndios, todos nós, humanos e não-humanos, compartilhamos, de 

modo indistinto, constitui a nossa natureza e que, esta natureza se caracteriza pela capacidade 

de assumir um ponto de vista. Esses pontos de vista, por sua vez, se confundem com o próprio 

Sujeito. Contudo, as mesmas não devem ser tomadas como representações acerca do mundo. 

Segundo Viveiros de Castro (2002a, p. 378, grifo no original) “todos os seres vêem 

(‘representam’) o mundo da mesma maneira – o que muda é o mundo que eles vêem.” Neste 

sentido, 

 

 

O perspectivismo não é um relativismo, mas um multinaturalismo. O relativismo 

cultural, um multiculturalismo, supõe uma diversidade de representações subjetivas 

e parciais, incidentes sobre uma natureza externa, una e total, indiferente à 

representação; os ameríndios propõem o oposto: uma unidade representativa ou 

fenomenológica puramente pronominal, aplicada indiferentemente sobre uma 

diversidade real. Uma só ‘cultura’, múltiplas ‘naturezas’; epistemologia constante, 

ontologia variável – o perspectivismo é um multinaturalismo, pois uma perspectiva 

não é uma representação. (VIVEIROS DE CASTRO, 2002a, p. 379, grifo no 

original) 
 

 

Sendo assim, falar em cultura em termos de representações só faria sentido se 

supuséssemos que o mundo é de fato único e que haveria uma única maneira de sermos 

afetados por ele, ou então, ao contrário, se imaginássemos que o mundo é “indiferente à 

representação”, e assim justificar a variedade das mesmas, uma vez que não teríamos como 

explicar como objetos invariáveis seriam capazes de incitar representações variegadas em 

nossas mentes. Para o multinaturalismo, nós compreendemos o mundo a partir da diversidade 

de nossos corpos – entenda-se, com os nossos corpos – por esta razão uma perspectiva não 

pode ser reduzida a uma representação. O que permite que vejamos as mesmas coisas de 

modos distintos é o fato de possuirmos corpos igualmente diversos. O corpo, para Viveiros de 

Castro (2002a, p. 380), “[...] não é sinônimo de fisiologia distintiva ou de anatomia 

característica; é um conjunto de maneiras ou modos de ser que constituem um habitus” ou 

mesmo um “feixe de afecções e capacidades”. Nos termos da filosofia merleau-pontiana, o 

corpo sobre o qual ele se refere é o corpo vivido. Percebe-se aqui um aparente ponto de 

convergência entre o pensamento de Viveiros de Castro e o do antropólogo Tim Ingold. Digo 

aparente porque, se, com essa definição, Viveiros de Castro pretende apartar a hexis corporal 

de seu aparato fisiológico, Ingold e o antropólogo brasileiro não poderiam estar mais em 

desacordo. Tim Ingold (2000) afirma que o corpo vivido e o organismo são uma única coisa, 

uma vez que retirar o corpo do pólo biológico, objetivo, e reposicioná-lo no pólo cultural, 

subjetivo, apenas contribuiria para reforçar o Grande Divisor. Eduardo Viveiros de Castro 
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(2002a), por sua vez, acredita que a morfologia corporal pode ser delusória, isto é, uma 

afecção-jaguar pode muito bem estar oculta sob uma figura humana. Aqui, eu gostaria de 

fazer duas observações. A primeira é que, para Viveiros de Castro (2002a, p. 380), o corpo 

estaria situado “[e]ntre a subjetividade formal das almas e a materialidade substancial dos 

organismos.” Creio que não posso atribuir a crítica feita por Ingold a certa leitura 

fenomenológica sobre o corpo
27

 à noção avançada por Viveiros de Castro. Ao contrário, como 

veremos adiante, este ponto simétrico entre a subjetividade formal e a materialidade 

substancial pode ser lido como uma imbricação existencial entre corpo, consciência e mundo. 

Além disso, a meu ver, o argumento de Ingold não invalida que a afeção-jaguar faça parte do 

maneirismo corporal humano, quer ressaltar apenas que estes afetos e afecções estariam 

vinculados a (dis-)posições, posturas, gestos etc. Contudo, a minha segunda observação é que 

considero problemática a tentativa de universalizar a experiência corporal humana, tendo 

como paradigma a fenomenologia merleau-pontiana. Para mim, há sim uma simetria entre o 

modo como a ontologia ameríndia define o corpo e o modo como ele é definido por Merleau-

Ponty ou Deleuze. Contudo, por mais óbvio que isto possa parecer, devo afirmar que esta 

simetria poderia não existir e que certa afinidade intelectual com a filosofia francesa não seria 

razão suficiente para negar a existência da dicotomia nativa entre o corpo vivido e a sua 

anatomia característica ou quaisquer outras. 

Vimos até então que a “Cultura é a natureza do Sujeito”, o que seria então a 

Natureza? Para Eduardo Viveiros de Castro (2002a, p. 381, grifo no original) “[...] a Natureza 

é a forma do Outro enquanto corpo, isto é, enquanto algo para outrem.” O mundo que as 

diferentes espécies vêem são variáveis, posto que seus corpos também o são. Em outras 

palavras, a Natureza é múltipla porque assim são os nossos corpos. Logo, de uma perspectiva 

multinaturalista, para que o Outro possa existir enquanto Outro é necessário que se diferencie 

enquanto corpo. “O corpo, sendo o lugar da perspectiva diferenciante, deve ser maximamente 

diferenciado pra exprimi-la completamente.” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002a, p. 388) 

Viveiros de Castro evoca uma imagem bastante eloqüente para iluminar as opções 

cosmológicas que tanto ocidentais quanto ameríndios adotaram na tentativa de racionalizar a 

interface entre natureza e cultura, observemos: 

 

 

Um compasso deve ter uma de suas pernas firmes, para que a outra possa girar-lhe 

à volta. Escolhemos a perna correspondente à natureza como nosso suporte, 

deixando a outra descrever o círculo da diversidade cultural. Os índios parecem ter 

                                                             
27

 Ingold é crítico da interpretação fenomenológica que tenta apartar o corpo vivido do seu aparato biológico, 

reforçando o Grande Divisor. 



50 

 

 

 

escolhido a perna do compasso cósmico correspondente ao que chamamos 

‘cultura’, submetendo assim a nossa ‘natureza’ a uma inflexão e variação 

contínuas. (2002a, p. 396) 
 

 

Aqui, a meu ver, reside uma importante divergência entre as perspectivas de Viveiros 

de Castro e Tim Ingold. Por acreditar que “já há coisas demais que não existem”, Viveiros de 

Castro opta por não suprimir a díade natureza e cultura, dado o seu “valor sobretudo 

comparativo” (2002a, p. 349). Em uma comunicação informal, Viveiros de Castro me revelou 

que “é preciso complicá-la infinitamente para deslocá-la de seu lugar central” e que “aboli-la 

por decreto é apenas wishful unthinking” (comunicação pessoal, 19 de maio de 2012). Com 

efeito, os termos, como vimos acima, são submetidos a uma completa reformulação. Viveiros 

de Castro conclui que “se as pontas do compasso [metafórico supracitado] estão separadas, as 

pernas se articulam no vértice: a distinção entre natureza e cultura gira em torno de um ponto 

onde ela ainda não existe.” (2002a, p. 398). O antropólogo brasileiro conclui também que o 

contraste entre multiculturalismo e multinaturalismo, lido a partir da doutrina indígena, é 

resultado de diferenças características de perspectivas distintas e que, por esta razão, produz 

mundos diversos. De acordo com Viveiros de Castro (2002a), o multinaturalismo ameríndio e 

o multiculturalismo ocidental são incompossíveis. No entanto, creio que posso reter sua 

crítica às representações alicerçada na noção de corpo-afecções (corpo vivido, habitus ou 

hexis corporal), pois acredito que a mesma dialoga com a minha experiência etnográfica.  

Tim Ingold, por sua vez, não se satisfaz com nenhum arranjo teórico que, em última 

instância, esteja ainda ancorado na dualidade entre Natureza/Cultura
28

. Para Ingold (2000), 

assim como para o próprio Viveiros de Castro (2002a, 2002b), não faz sentido afirma que os 

humanos habitam mundos culturalmente construídos enquanto os não-humanos estariam 

confinados em um mundo dito natural, físico, neutro, livre de valores. Ademais, para que 

pudéssemos concluir que os humanos habitam diversas culturas seria imprescindível que os 

observássemos de um ponto de vista arquimediano. Com efeito, o que os antropólogos 

costumam chamar de cultura é, na verdade, o modo como os nativos efetivamente vivem, ou 

seja, é o próprio mundo-da-vida nativo (INGOLD, 2000). Observe-se que estão em jogo aqui 

duas dicotomias, a primeira que separa a humanidade da animalidade e, a segunda, que divide 

aqueles que usam a cultura (os antropólogos) e os que são usados por ela (os nativos) 

                                                             
28

 Tendo em vista a influência da filosofia pós-estruturalista de Deleuze e Guattari no pensamento de Viveiros de 

Castro, conforme demonstado em  Filiação Intensiva e Aliança Demoníaca (2007), é certo que este antropólogo 

não tem inclinações meramente dualistas. É preciso sempre lembrar que, para ele, assim como para o próprio 

Levi-Strauss, a “dualidade é apenas a multiplicidade mínima e não uma estrutura fundamental e auto-suficiente 

[...]” (Viveiros de Castro, 2012, tradução minha). 
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(VIVEIROS DE CASTRO, 2002b). Tendo sido a razão, no discurso ocidental, um dos 

elementos distintivos entre seres humanos e não-humanos, assim como entre as culturas 

ocidentais e as não-ocidentais, Ingold (2000) afirma que a superação destas dicotomias 

pressupõe que “[...] desçamos das alturas imaginárias da razão abstrata e nos resituemos em 

um engajamento ativo e contínuo com nossos ambientes [...]”
29

 (p.16, tradução minha).  

Vimos aqui que perceber é uma atividade que mobiliza não apenas alguns órgãos, 

mas o corpo como um todo. Vimos também que a nossa percepção não é moldada por 

esquemas ou representações, mas que o que percebemos está intimamente relacionado às 

habilidades que refinamos ao longo de um processo de desenvolvimento ontogenético ou, em 

outras palavras, percebemos o que percebemos porque somos esse corpo e não outro. No 

capítulo seguinte, retomarei as noções de corpo aqui avançadas a partir da crítica da cultura 

enquanto representações para que, enfim, possamos compreender como as crianças 

candomblecistas desenvolvem suas habilidades. 

                                                             
29

 No original: “[...] that we descend from the imaginary heights of abstract reason and resituate ourselves in an 

active and ongoing engagement with our environments […]” 



 

CAPÍTULO 3: SOBRE O APRENDIZADO NO CANDOMBLÉ 

COMO PROCESSO DE EDUCAÇÃO DA ATENÇÃO 

 

 

Neste capítulo, objetivo analisar como as crianças desenvolvem as habilidades que 

suas posições na escala hierárquica do Candomblé demandam, bem como as implicações 

deste tipo de aprendizado na vida cotidiana das crianças. No capítulo anterior, apresentei duas 

críticas à noção representacionalista de cultura. Aqui, busco demonstrar como o corpo 

constitui um lócus importante para superação da dicotomia entre sujeito e mundo e como o 

aprendizado no Candomblé está fundamentado no treino da percepção e da ação. Demonstro 

como os rituais públicos do Candomblé constituem eventos onde as habilidades das crianças 

tendem a se sofisticar e que a aquisição deste habitus religioso antecede a iniciação formal no 

Candomblé.  

 

 

3.1. O corpo e o seu agir habitual 

 

 

No capítulo anterior, afirmei que a temática da corporeidade me parece um ponto de 

convergência instigante entre as abordagens de Tim Ingold e de Viveiros de Castro. Ambos 

recorrem a certa noção de corpo vivido
30

 para ressaltar a familiaridade do organismo (ou 

sujeito)com o seu ambiente (ou mundo)
31

. Vejamos agora quais as características deste corpo 

e como ele pode nos ajudar a repensar o estatuto do verbo olhar. Ao avaliar algumas questões 

que a filosofia de Merleau-Ponty coloca às ciências sociais, a antropóloga Miriam Rabelo 

(2008b) identifica a temática do corpo como certamente uma das mais frutíferas. De acordo 

com Rabelo, o corpo, de uma perspectiva fenomenológica, pode ser definido como:  

 

 

                                                             
30

 É bem verdade que o termo utilizado por Viveiros de Castro, como vimos no capítulo anterior, é habitus. Do 

mesmo modo, ‘embodiment’ fora traduzido por ele como ‘encorporação’, não como corporeidade. Trata-se de 

uma terminologia distinta, mas o que está em jogo para ambos é a cultura em sua dimensão encarnada. 
31

 Espero que a conjunção “ou” não tenha um efeito minimizador sobre as diferenças que cada termo encerra. 

Para Ingold (2000), o paradigma da corporeidade precisa levar em consideração que o corpo vivido e sua 

anatomia característica são uma única coisa, o organismo. O termo sujeito, por sua vez, não nos remete a tal 

crítica. Do mesmo modo, enquanto “o mundo” está dado de uma vez por todas, restando-nos apenas a 

possibilidade de explorá-lo, o ambiente está sempre em progresso, no sentido de “obra em progresso”, e nós e 

outros organismos não-humanos somos também responsáveis pela sua feição. Mais que uma fonte de problemas, 

o ambiente é um meio para solucioná-los (Ingold, 2010). 
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[...] o fundamento de nossa experiência no mundo, dimensão mesma do nosso ser. 

No domínio da experiência constitui o ponto de vista pelo qual nos inserimos no 

mundo. É partir da perspectiva que o corpo fornece que nos orientamos no espaço 

(ou melhor, que somos no espaço) e apreendemos e manipulamos os objetos. 

Enquanto centro de instrumentalidade, o corpo não tem o mesmo status que os 

demais objetos que percebemos e empregamos na lida cotidiana; ele se confunde 

com nosso próprio ser. (2008b, p. 3, grifo meu) 
 

 

Tal definição visa ressaltar o quão imbricados estão o corpo e a consciência
32

. Do 

mesmo modo que a subjetividade redefine o corpo, que se torna “a expressão visível da vida 

espiritual” (MADISON, 1981, p. 12), a noção de corpo vivido também redefine a 

subjetividade. Sendo o corpo o “nosso ancoradouro em um mundo” (MERLEAU-PONTY, 

2006, p. 200), isto é, estando o corpo enraizado “no mundo da cultura e da história (mas 

também dos sensíveis)” (RABELO, 2008b, p. 4), não faria sentido definir a subjetividade 

como pura interioridade, posto que certa generalidade (o próprio mundo e o Outro) são 

também seus constituintes.  

 

 

No corpo encontramos uma dimensão de existência anônima, pré-pessoal que diz 

respeito tanto ao ritmo de nossa vida natural, quanto à generalidade dos papéis 

sociais, que nos remete tanto para a esfera das funções e processos orgânicos, 

quanto a ação do hábito arraigado, das aspirações não articuladas e disposições 

sedimentadas, dificilmente acessíveis à reflexão. (RABELO, 2008b, p. 4) 
 

 

Os “hábitos arraigados, as aspirações não articuladas e as disposições sedimentadas”, 

aos quais Rabelo se refere, nos remetem à noção de compreensão prática merleau-pontiana. 

De acordo com Merleau-Ponty (2006, p. 200), “[...] na aquisição do hábito é o corpo que 

compreende.” Compreender o mundo de modo prático é compreendê-lo de modo imediato, ou 

seja, sem a mediação de esquemas, códigos ou representações culturais; isto é possível graças 

à imbricação existencial entre corpo, consciência e mundo a que me referi acima. O agir 

habitual é aquele que se orienta por um senso de familiaridade com o espaço – não o espaço 

objetivo das coisas-em-si, mas aquele a que sou introduzido pelo meu corpo.  

Neste momento, gostaria de retomar as minhas observações de campo e tentar 

compreender quais as relações que as crianças estabelecem com o terreiro de Candomblé à luz 

das considerações anteriores sobre o corpo. Pode-se dizer que as crianças que participaram 

                                                             
32

 Esta imbricação, de acordo com Gary Madison (1981), não implica em uma fusão. Para ele, a alma (ou a 

consciência) e o corpo são “termos relativos e variantes em uma única dialética, onde o primeiro termo abarca e 

transcende o segundo, mas na qual o segundo termo serve como fundação e condição de possibilidade para o 

primeiro.” (p. 11, tradução minha). Corpo e consciência constituem uma estrutura de referência mutua e, 

portanto, circular. 
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comigo desta pesquisa habitam
33

, na acepção heideggeriana, o terreiro. Habitar, aqui, não tem 

apenas o sentido de “possuir uma residência” – com efeito, cinco das nove crianças têm suas 

casas localizadas dentro dos terreiros – contudo, se emprego o verbo habitar no sentido que 

Heidegger (1954/2002) lhe atribui é para me remeter a um senso de pertencimento e 

intimidade com o local.  Conforme nos ensina Ticiana, equede e mãe de Zaion (1 ano e 5 

meses) e Yuri (7 anos),  as crianças tornam-se adeptas do Candomblé a partir de seu 

envolvimento diário nas tarefas do terreiro, mesmo antes da iniciação formal. Certa vez, 

quando lhe questionei sobre como as crianças aprendiam, ela me revelou o seguinte: 

 

 

Aqui mesmo é com a convivência, porque a gente já mora aqui dentro, tudo que 

tem eles tão junto. Se vai fazer uma matança tá colado comigo, e ele [Zaion] que é 

pequeno ele ainda participa de tudo, porque ele tá comigo desde a barriga 

praticamente. E o outro pela mesma forma, o mais velho [Yuri] desde criança, de 

bebê convive aqui com o Candomblé. Nunca faltou uma festa. (TICIANA) 
 

 

Neste sentido, gostaria de destacar um modo de inserção das crianças nas dinâmicas 

do Candomblé que independe dos processos formais de iniciação. Trata-se das brincadeiras 

infantis, que quase sempre se desenvolvem em um contexto de incentivo à transgressão por 

parte dos adultos. No Candomblé, fingir que está raspando uma iaô ou fazer de conta que 

rodou no santo fazem parte das brincadeiras infantis. Embora o Tata Ricardo diga que “isso 

não é bom”, percebi que em algumas ocasiões certa transgressão é tolerada e até mesmo 

incentivada entre elas. Os adultos costumam contar em tom jocoso sobre a vez que Renato (6 

anos) fez um ebó de mentira, utilizando alguns materiais que foram descartados por seu pai. O 

modo apurado como Renato dispôs o ebó é motivo até de certo orgulho. Do mesmo modo, a 

vez em que Yuri (7 anos) fez uma iaô rodar no santo ao bater propositadamente com o ojá em 

suas costas é uma piada corrente no terreiro de Mãe Beata. Observe-se que para participar 

dessa dinâmica as crianças não precisariam necessariamente ter se submetido à iniciação no 

Candomblé, contudo estar familiarizado com a religião – em outros termos, habitar o terreiro 

– é condição de possibilidade para que essas brincadeiras possam surgir. Em sua 

cotidianidade, as crianças falam com os santos, cumprimentam-lhes, tomam-lhes a benção, 

envolvem-se nas conversas dos mais velhos, imitam os adultos e os orixás. Durante uma 

entrevista, pude presenciar uma dessas imitações. 

 

 

                                                             
33

 Em Construir, Habitar, Pensar, Heidegger define o habitar como condição de possibilidade para o construir e 

o pensar. Para Heidegger, o habitar tem a função de resguardar (a quadratura), ou seja, salvar (a terra), acolher (o 

céu), aguardar (os deuses) e conduzir (os mortais).  
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Yuri: [Para Zaion] Como é que o Ogum de Zainho faz? Como é que o santo de 

Bira faz? 

[Zaion encosta os punhos nas costas, na altura da cintura, fecha os olhos e começa 

a se balançar. Neste momento, todos nós rimos.] 

Ticiana: Ele bota a mão pra trás e fica assim... 

Yuri: O olho bem apertado... [Fala para Zaion, que cerra ainda mais os olhos] 
 

 

As crianças também costumam transgredir na ocupação dos espaços e a circular por 

locais que são restritos à maioria dos adultos. Por ser muito novo, Zaion (1 ano e 5 meses) 

goza de uma liberdade que seu irmão Yuri (7 anos) não dispõe mais. Como na ocasião em que 

o entrevistei, Yuri havia sido suspenso – escolhido pelo caboclo de Mãe Beata para ser ogã do 

terreiro – mas ainda não tinha sido confirmado (termo empregado no lugar de feitura para 

equedes e ogãs), ele não tinha mais permissão para participar dos rituais mais rigorosos, ao 

passo que Zaion, por estar sempre no colo da mãe, ainda participava de todos. Assim, as 

obrigações de Yuri se restringiam a segurar uma perna de bode ao fim de um ritual, despenar 

um pombo, etc. Embora tivesse menos liberdade que Zaion, Yuri ainda tinha mais liberdade 

que qualquer adulto, mesmo sendo ogã ninguém lhe recriminava por dançar na Roda, por 

exemplo. Tenho a forte impressão de que os dados que apresento apontam para momentos 

importantes na constituição de um habitus. Conforme Rabelo (2008b, p. 5), “[...] mais que 

agregado de comportamentos sociais, o habitus é uma potência virtual para agir e responder 

às situações que solicitam formas características de mobilização do corpo, segundo um 

esquema socialmente constituído.” A liberdade para circular, fazer um ebó ou raspar uma iaô 

“de brincadeira” constituem, a meu ver, experiências decisivas para a formação da hexis 

corporal. O ebó “de mentira”, feito por Renato (6 anos), é exemplar neste aspecto, pois a sua 

ineficácia fora atribuída à utilização de materiais inadequados, não a algum erro propriamente 

na execução dele, posso supor que se lhe fossem dados os materiais corretos ele seria capaz de 

produzir um ebó “de verdade”. Todavia, como eu já havia mencionado, essas brincadeiras só 

podem ter lugar entre aqueles que em algum momento participaram junto com outros – eis o 

sentido efetivo da transmissão de conhecimento (Ingold, 2000, 2010) – da produção de um 

ebó ou da feitura de uma iaô.  

Diante do compromisso que assumi de seguir os rastros deixados pelas crianças em 

suas ações cotidianas, é forçoso concluir que se elas dizem que aprendem olhando é porque 

esse olhar não se define pela passividade que ordinariamente lhe atribuímos. O meu 

argumento – bastante similar ao argumento nativo, diga-se – é que as crianças (e os adultos 

também) aprendem a partir do seu envolvimento diário nas ações de outras pessoas – sejam 
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elas adultas ou jovens – mais experientes; e o que elas aprendem não são representações 

acerca do mundo; antes, seus corpos “[...] adquire[m] o poder de responder por um certo tipo 

de soluções a uma certa forma de situações [...]” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 197). 

Tim Ingold equipara o processo de cognição ao processo histórico da vida social. 

Com isso, ele intenta evidenciar o papel que cada um de nós desempenha no desenvolvimento 

dos outros, posto que “[o]uvir ou olhar [...] é acompanhar outro ser, seguir [...] o mesmo 

caminho que este ser percorre pelo mundo da vida, e tomar parte na experiência que a viagem 

permite.” (INGOLD, 2010, p. 22), e é isto que caracteriza o processo de aprendizado. Talvez 

o olhar seja aquele sentido mais solicitado durante o aprendizado; contudo, certamente, não é 

o único. Perceber, de acordo com Tim Ingold (1996, 2000, 2010), é um ato que envolve o 

organismo como um todo. Partindo das premissas da psicologia ecológica de James Gibson, 

Ingold (2000) conclui, dentre outras coisas, que a percepção “[...] deve ser antes um modo de 

ação que um pré-requisito para ação”
34

; e que, sendo a percepção um modo de ação, “aquilo 

que nós percebemos deve ser função direta de como nós agimos”
35

 (p. 166, tradução minha). 

Para Ingold (2000, 2010), aprender não é uma questão de transmitir informações, mas de 

educar a atenção; e é sobre isso que eu irei falar agora.  

 

 

3.2. Desenvolvendo habilidades 

 

 

Nas minhas conversas com as crianças, costumava lhes perguntar quais habilidades 

eram demandadas por seus cargos na hierarquia religiosa
36

. Segundo Ricardo (10 anos), um 

ogã precisa saber “cortar [sacrificar animais] e tocar [atabaque e agogô]”. Taymara (5 anos) 

me contou que uma equede deve saber “suspender uma iaô [retirá-la do transe] e arrumar o 

santo [paramentá-lo para o ritual público]”. Renato (6 anos) acredita que um pai-de-santo 

precisa ter habilidade para “cortar para todos os santos, fazer ebó [oferenda] e arriar comida 

para os santos [oferecer o sacrifício]”, enquanto Alisson (9 anos) afirma que um iaô tem que 

saber “dançar e dar santo [entrar em transe]”
37

. Nesta seção, gostaria de refletir sobre como as 

                                                             
34

 No original: [...] must be a mode of action rather than a prerequisite for action. 
35

 No original: [...] what we perceive must be a direct function of how we act. 
36

 Os termos, na verdade, eram outros. Eu perguntava: “O que um ogã/equede/iaô precisa saber?” 
37

 Para uma descrição mais detalhada das obrigações e habilidades que cada cargo demanda, consultar Goldman 

(1985) e Bastide (2001). Para os propósitos desta reflexão as informações dadas pelas crianças, a meu ver, são 

suficientes. 
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crianças desenvolvem tais habilidades. De acordo com o antropólogo Tim Ingold (2010, 

p.21), 

 

 

Na passagem das gerações humanas, a contribuição de cada uma para a 

cognoscibilidade da seguinte não se dá pela entrega de um corpo de informação 

desincorporada e contexto-independente, mas pela criação, através de suas 

atividades, de contextos ambientais dentro dos quais as sucessoras desenvolvem 

suas próprias habilidades incorporadas de percepção e ação. 
 

 

Para Ingold (2000), a habilidade, em sua acepção genérica, deve ser entendida como 

(1) o uso que se faz do corpo e do instrumento, sem que com isso tenhamos que atribuir uma 

intencionalidade ao primeiro e uma funcionalidade ao último a priori, uma vez que estas 

características só podem emergir na “sinergia gestual” entre o artesão, a matéria-prima e a 

ferramenta; além disso, ao contrário do que pensa Marcel Mauss, (2) a habilidade não é 

meramente uma “técnica do corpo”, uma coisa-em-si, mas uma propriedade do “[...] campo 

total de relações constituído pela presença do organismo [...] em um ambiente ricamente 

estruturado” (p. 353). Igualmente, não devemos entender a prática hábil como “a aplicação de 

força mecânica sobre objetos exteriores”, pois a mesma (3) implica “cuidado, julgamento e 

destreza” (p. 353), em outras palavras, os agentes costumam prestar atenção ao que fazem. 

Conforme demonstrado na seção anterior, (4) o agir habilidoso prescinde de esquemas, 

fórmulas e representações mentais. Neste sentido, (5) é a execução que estabelece a forma do 

artefato (ou do rito), isto é, nenhum projeto por mais detalhado que possa ser é capaz de 

especificar todas as etapas de sua execução.  

Bom, o que se quer dizer quando se diz que uma habilidade não é meramente uma 

técnica do corpo? De acordo com Marcel Mauss (1935/2003), as técnicas do corpo são os 

modos como os homens em cada sociedade servem-se dos seus corpos para todo e qualquer 

objetivo. Embora o antropólogo Tim Ingold seja crítico à noção de técnica do corpo de 

Mauss, percebo certa semelhança entre o processo de educação do corpo tal como concebido 

pelo antropólogo francês e a concepção de educação da atenção de James Gibson advogada 

por Tim Ingold. Para Mauss, as técnicas do corpo antecedem e, por conseguinte, prescindem 

das técnicas de instrumentos. Ingold afirma que, ao definir as técnicas do corpo como “[...] 

um ato de ordem mecânica, física ou físico-química[...]”, Mauss (1935/2003, p. 407) atribui 

ao corpo um estatuto de “objeto físico ou natural, [isolado] tanto da agência (desencarnada) 

que lhe põe a agir quanto do ambiente no qual opera.” (INGOLD, 2000, p.352, tradução 

minha). Talvez Ingold tenha razão apenas parcialmente em suas críticas. Uma vez que, ao se 
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referir ao aprendizado da natação, por exemplo, Mauss (1935/2003) aponta para um 

necessário senso de familiaridade do aprendiz com o seu ambiente, assim os nadadores “[...] 

são antes de tudo familiarizados com a água, para inibir seus medos, criar uma certa 

segurança, selecionar paradas e movimentos.” (p. 402). Parece-me que há neste ponto uma 

inegável convergência entre os antropólogos. Igualmente, Mauss (1935/2003) também afirma 

que “o fato de andarmos calçados transforma a posição de nossos pés” (p. 406) e, 

conseqüentemente, o modo como andamos. Ou seja, não estaria implícita aí a idéia de que as 

técnicas do corpo se constituiriam em consonância com as técnicas dos instrumentos? Por 

julgá-las independentes, Mauss consideraria uma resposta afirmativa como necessariamente 

falaciosa e Ingold tem razão em criticá-lo por isto.  

Além disso, creio que Tim Ingold concorda com Mauss quando este afirma que “[a] 

posição dos braços e das mãos enquanto se anda é uma idiossincrasia social, e não 

simplesmente um produto de não sei que arranjos e mecanismos puramente individuais, quase 

inteiramente psíquicos.” (1935/2003, p. 404) ou fisiológicos, eu acrescentaria. Mauss 

afirmava que até mesmo “[u]ma certa forma dos tendões e mesmo dos ossos não é senão uma 

conseqüência de uma certa forma de apoiar-se e firmar-se.” (p. 410), ou seja, para ele, mesmo 

as nossas atitudes mais “naturais”, se é que posso falar nestes termos, nos são impostas a 

partir do exterior. Para Ingold (2000, 2010), diferente das noções de capacidades inatas e 

competências adquiridas (ver nota 2), as habilidades são produtos das relações totais que 

estabelecemos com outros organismos humanos e não-humanos e com as coisas nos mais 

diversos ambientes ao longo de nossas existências.  Os rituais públicos do Candomblé, as 

festas, constituem um dos possíveis contextos ambientais nos quais as crianças podem refinar 

suas habilidades. 

 

 

3.2.1. Os rituais públicos do Candomblé 

 

 

A despeito da grandiloqüência dos rituais que me acostumei a ver no Terreiro de 

Lembá, tenho a impressão que toda festa no Candomblé é, em certo sentido, um ensaio aberto 

para a festa seguinte. Podemos falar de duas festas de Candomblé como se tratando de um 

mesmo ritual não por serem idênticas, mas apenas porque comungam certo sentido. O 

ambiente onde elas se desenrolam, bem como a presença de diversos não-humanos, tais como 

as vestes brancas, os adjás, os atabaques, os agogôs, os tronos, as folhas, as quartinhas e que 
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tais também são responsáveis por sedimentar sentidos e histórias, precisamente por estarem 

envolvidos em dinâmicas de uso. Todavia, é considerável o espaço que é dado ao imprevisto, 

ao novo, nos ritos. Certa vez, o Tata Ricardo interrompeu um ritual para bradar com um ogã 

que, bastante empolgado, continuava a tocar em um momento em que todos deveriam estar 

em silêncio. Nesta mesma festa, quando Lembaringanga, o santo do Tata, foi levado para o 

quarto para se vestir, tive a impressão que os ogãs, após executarem algumas músicas para um 

Oxossi que havia ficado no barracão, ficaram desorientados sobre quais rumos o ritual deveria 

tomar. Os ogãs começavam a cantar e logo paravam, um pai-de-santo convidado tentou puxar 

um canto, mas foi discretamente interrompido por uma equede que havia saído do quarto-do-

santo. Diante do silêncio, da indecisão dos ogãs e da necessidade de levar a festa adiante, 

Rodrigo (8 anos) começou a cantar, mas ninguém lhe acompanhou, e ele se calou. Estes 

eventos revelam que embora possa haver uma maneira correta de se conduzir uma festa de 

Candomblé – e, de fato, há uma complexa seqüência a ser executada –, as feições que esta 

condução adquire só podem ser estabelecidas a posteriori em análise retrospectiva. Conforme 

vimos, o ambiente e os não-humanos contribuem para que certos tipos de solução sejam mais 

freqüentes que outros e, por esta razão, as gerações de aprendizes são ensinadas a agir de um 

determinado modo, contudo este esquema não exclui a possibilidade do agir criativo e da 

improvisação e jamais se confunde com uma mera réplica das orientações genéricas a serem 

seguidas. 

Zaion (1 ano e 5 meses), sua avó, Mãe Beata, e uma Iansã certa vez protagonizaram 

uma das mais belas cenas que já vi em um Candomblé. Mãe Beata segurava o adjá com uma 

das mãos e com a outra segurava a saia da iaô para conduzi-la para dentro do quarto-do-santo, 

Zaion, a despeito de sua miudeza, se interpôs entre elas de modo bastante determinado, e 

passou a puxar a saia de Iansã e conduzi-la para o quarto-do-santo, Mãe Beata olhava-o 

enternecida. Zaion e Yuri adoram participar das festas. Zaion “não pode ver uma pessoa 

vestida de saia, que ele já acha que é festa. Diz que... quer brincar, entendeu? Quer ir pra lá… 

[aponta para o barracão]”, relata Ticiana, mãe dos meninos. “Não sei se cê reparou no dia da 

festa, ele [Zaion] no meu braço, aí, eu cantando a música, e ele: “aaaaah”, querendo cantar, 

né? Falando algumas palavrinhas...”, ela acrescenta. Zaion também costuma marcar o ritmo 

das músicas nos ombros de Ticiana, “como se fosse um atabaque”, ela afirma. 

Há momentos durante as festas em que o Tata Ricardo se ausenta do barracão para se 

dirigir aos quartos-dos-santos. Nestes momentos, os ogãs podem permanecer tocando e as 

iaôs aproveitam para sentar-se no chão. Se há música, as iaôs mais jovens marcam o ritmo 

batendo nas mãos espalmadas umas das outras; Ricardo (10 anos), que é ogã, mas também é 
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criança, corre e se junta à brincadeira sem qualquer tipo de constrangimento. Quando Renato 

(6 anos) se põe a dançar junto com os orixás, a audiência parece ser tomada por uma intensa 

afetuosidade, as pessoas riem, parecem não acreditar no que vêem, apontam, suspiram 

encantadas. É verdade que circunspecção e austeridade não são exatamente os melhores 

predicados para se caracterizar uma festa de Candomblé; aliás, festa alguma. No entanto, 

durante as cerimônias, cultiva-se um imenso respeito por todas as entidades ali presentes e 

pela própria liturgia. O meu argumento não é o de que as crianças atuam de modo irreverente 

nos rituais, mas que a presença delas tende a impregnar qualquer cerimônia com leveza
38

. 

Yuri (7 anos) mesmo antes de ser confirmado, tinha permissão para conduzir ao 

menos uma canção na festa de Baba Egun. Nesta mesma festa, ele assumiu a percussão em 

uma das toadas, tocava de costas para a Roda e voltado para outro ogã, que naquele momento 

também estava percurtindo, este lhe dava sinais de aprovação e lhe corrigia quando 

necessário, tudo isso sem que o batuque fosse interrompido, em uma espécie de comunicação 

visual e rítmica. Os ogãs e seus atabaques – são três – produzem sons que embora sejam 

harmônicos são também necessariamente distintos entre si; quando era preciso mostrar o 

ritmo que Yuri precisaria seguir, o ogã mais habilidoso o fazia em seu próprio atabaque até 

que ele imitando-o pegasse o jeito da coisa, neste momento o ogã retomava seu ritmo 

originário e Yuri seguia o caminho que lhe fora indicado. Estou convencido de que são os 

minúsculos braços de Yuri (e não sua mente) que compreendem e afinam-se aos ritmos dos 

tambores em sua resposta à situação.  

De acordo com Tim Ingold (2010, p. 21), no processo de educação da atenção, “[...] 

o papel do tutor é criar situações nas quais o iniciante é instruído a cuidar especialmente deste 

ou daquele aspecto do que pode ser visto, tocado ou ouvido, para poder assim ‘pegar o jeito’ 

da coisa.” Durante a obrigação de três anos de Ricardo (10 anos) e Rodrigo (8 anos) pude 

presenciar outro desses momentos em que os adeptos mais habilidosos criam condições para 

que os neófitos possam educar sua percepção. Quando cheguei ao barracão, o Tata Ricardo 

estava sentado em seu trono, manifestando toda a autoridade que seu cargo exige, o olhar a 

um só tempo distante e perscrutador, cantava para Xangô. De súbito, levantou-se e caminhou 
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 Associar as crianças com pureza e leveza pode soar demasiadamente romântico, bem como remeter a uma 

descrição estereotipada das mesmas. Se o faço, neste caso, é porque meus dados empíricos me permitem fazê-lo. 

Eu acredito que nós, antropólogos, não devemos nos preocupar em desvelar coisas, mostrar como elas realmente 

são por trás da sua aparente superficialidade. Muitas vezes as situações e as pessoas irão coincidir exatamente 

com os estereótipos que temos delas, pois estas agem de acordo com “essencialismos práticos” (Herzfeld, 1997). 

Pude também presenciar episódios em que as crianças mostraram-se cruéis umas com as outras, agindo de modo 

a humilhar seus pares. E a minha experiência em sala de aula, com outras crianças de 7 a 11 anos, me permite 

afirmar que elas podem agir assim com muita frequência. Contudo, se a descrição romântica não é suficiente 

para caracterizar tudo aquilo que as crianças podem ser, ressaltar o agir malicioso pouco ajuda a defini-las.  
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até a entrada do barracão, pegou Renato (6 anos) pela mão e disse-lhe sobriamente: “venha”; 

“eu não quero”, retrucou Renato (6 anos), emburrado, para logo em seguida ceder ao apelo do 

pai, o Tata Ricardo colocou-o ao seu lado na roda, porém, mal ensaiou um passo e lá estava 

Renato (6 anos) fugindo novamente, passos largos, braços cruzados, ar carrancudo, foi sentar-

se bem longe do barracão. O Tata Ricardo, sempre rígido na conduta de seus filhos-de-santo, 

ignorou naquele momento a rebeldia de seu filho biológico. A festa continuou, a certa altura, 

o Tata chamou Raimundinho, a quem qualificou como pai-de-santo “sério” e três senhoras já 

bastante idosas que estavam sentadas nas cadeiras reservadas para as autoridades religiosas e 

pediu-lhes que o seguissem. Encaminharam-se para a porta do quarto do dono da casa, 

Lembá. Chegando lá, o Tata anunciou: “hoje meus filhos estão pagando obrigação de três 

anos” e abrindo a porta do quarto, autorizou a saída dos meninos, Ricardo e Rodrigo, seus 

filhos biológicos, ogãs de Xangô e Lemba, respectivamente. O Tata Ricardo entoou um canto 

e seus filhos o seguiram em fila indiana, cantando e imitando seus passos, as três senhoras 

iam à frente do cortejo agitando seus adjás. Os meninos percorreram todo o barracão na 

companhia de seus mais velhos. À frente dos atabaques, Ricardo afastou-se deles e permitiu 

aos meninos que dançassem sozinhos. Kinambô
39

, o mais velho, estava calmo e seguro e 

executava os passos com muita elegância. LembaToji, por sua vez, não tirava os olhos do 

irmão e mesmo dançando de modo desengonçado não era menos encantador. Note-se que as 

crianças não apenas aprendem com os adultos – e estes com elas – mas também ensinam 

muitas coisas umas às outras. Primeiro, as crianças dançam com o pai, imitam seus passos, na 

ausência deste, a referência do filho mais novo é o irmão mais velho, é este que guiará sua 

atenção, que lhe indicará o momento de acelerar o passo ou mudar a direção.  

Renato (6 anos), que é iaô, mas ainda não roda no santo, em geral, não fica apenas 

observando os outros iaôs, ele dança também ao lado de seu pai, imita seus passos, segura o 

adjá quando preciso e distribui as folhas no chão do barracão no momento oportuno. Se lhe 

pergunto se sabe conduzir um ritual, ele é capaz de descrever toda a complexa seqüência, sabe 

a ordem em que deve cantar, bem como as músicas para cada um dos orixás, sabe quando 

deve despachar Exu, o momento e os locais onde deve soprar a pemba, a hora de incensar o 

barracão, enfim, absolutamente tudo. Renato demonstra uma capacidade para reconstruir o 

ritual em sua imaginação que denota a familiaridade dele com o ambiente e as práticas do 

Candomblé e não é incomum ouvir as pessoas chamá-lo de “meu pai” ou de “meu tata” ou 

cobrar-lhe: “não vai cumprimentar sua filha, não?”; diante da total estrutura de 
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Kinambô e LembaToji são as diginas de Ricardo e Rodrigo, respectivamente. 
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plausibilidade
40

que é oferecida a Renato (6 anos), não me causa estranhamento ouvi-lo 

afirmar que já é um pai-de-santo!  

 

 

3.2.2. A possessão 

 

 

A possessão pelo orixá é, sem dúvida, um aspecto central da vida no Candomblé e 

um dos momentos mais aguardados e festejados nas cerimônias públicas. É neste momento 

que a audiência louva os orixás, entrega-lhes alguns presentes, como ramalhetes de flores, e 

por vezes recebe outros, como alguns fios de contas. A audiência aplaude as performances 

efusivas das entidades, berra saudações, dirige aos orixás as duas mãos espalmadas ou toca o 

chão do terreiro em busca de axé. Os presentes são convidados a regozijar-se com o acará de 

Iansã, a degustar o bolinho de inhame de Oxalá, a saborear a meladinha
41

 de Tempo, a fartar-

se com a pipoca de Obaluaê. Os orixás costumam afagar as pessoas presentes ou – no caso de 

Exus, erês e caboclos – lhes mandar recados e lhes dar conselhos. Infelizmente, as duas 

crianças que já incorporavam entidades, Mayara (9 anos) e Alisson (9 anos), não estavam 

dispostas a falar demasiadamente comigo sobre o assunto. Quando questionada, por exemplo, 

sobre como sabia que o momento da possessão se aproximava, Mayara (9 anos) me respondia 

que simplesmente sabia, sem detalhar a explicação. Não é difícil perceber que este silêncio 

impõe restrições à análise. Contudo, nada me impedia de observá-los em transe ou de 

conversar com pessoas próximas a elas sobre o assunto. 

 De acordo com Miriam Rabelo (2011), dois estilos interpretativos igualmente 

insatisfatórios tendem a predominar as análises sobre os rituais.  

 

 

O primeiro consiste em desconsiderar a experiência vivida dos participantes para 

definir os elementos do rito (arranjos de coisas, cores, sons, etc.) como simbólicos 

de um pensamento abstrato oculto ou inconsciente. O segundo reverte esse foco, 

mas não ilumina um caminho mais promissor. Diferentemente do descaso que os 

representantes do primeiro estilo interpretativo demonstram com relação à 

experiência que participantes têm do rito, os adeptos desse estilo atêm-se à 

experiência.  Mas, na medida em que a transforma em um mero decalque dos 

discursos que as pessoas produzem quando confrontadas com perguntas genéricas, 
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 Tomo emprestado o termo proposto por Berger e Luckmann (1985), contudo sem adotá-lo totalmente em sua 

acepção originária por discordar de algumas de suas implicações. Por estrutura de plausibilidade entenda-se a 

legitimação que nos é ofertada por outros com os quais convivemos diariamente e que nos permite suspender a 

dúvida sobre nossa realidade.  
41

 Trata-se de uma bebida feita com cebola, folhas diversas, mel e água ardente.  
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suas análises conduzem a uma versão empobrecida e excessivamente literal da 

experiência, uma versão que subestima o complexo de significados subjacente a 

ela. (p. 18) 
 

 

Centrar nossas análises “nos modos de envolvimento e engajamento do corpo 

sensível no rito” (RABELO, 2011, p. 18) e articular esses modos de percepção e ação que são 

aprendidos nos rituais com as experiências da vida cotidiana seria, de acordo com Rabelo, 

uma das formas de escapar dessas alternativas infrutíferas. Diante da recusa das crianças a 

falar sobre o assunto, a alternativa proposta por Rabelo me parece um caminho promissor a 

seguir
42

. Nesse sentido, julgo proveitoso abordar a possessão experienciada por Mayara (9 

anos) não a partir da descrição dos gestos, posturas e danças que ela necessariamente precisou 

aprender ou da interpretação que ela produz da sua experiência extática, mas estabelecendo 

uma correlação entre a possessão de um determinado tipo de orixá e o enredamento de tal 

aprendizado em outras esferas da vida da criança. Mayara é uma iaô bem magricela, fico me 

questionando como um pescoço tão delgado é capaz de carregar tantos fios de contas e ao 

mesmo tempo dançar com tamanha desenvoltura. Quando seu orixá, Obaluaê, a possui, seu ilá 

é tão potente que parece que ela vai explodir. A Mayara que está sempre correndo com muita 

leveza pela roça em nada se parece com a Mayara dos passos firmes e determinados gingando 

com seu Obaluaê. Além deste orixá, Mayara também possui uma Nanã e uma Iemanjá em seu 

ori [cabeça]
43

. Os três orixás são considerados velhos e ranzinzas
44

. Do ponto de vista 

mitológico, Obaluaê é o orixá responsável pela cura, Nanã, sua mãe, é a guardiã da morte e 

Iemanjá cuida da saúde mental de seus filhos. Entre a primeira possessão, em uma visita ao 

Terreiro de Lembá, e a feitura do santo, Mayara experienciou um período de grande aflição, 

ficando bastante doente até que seus pais aceitassem que era preciso fazer o santo. Por conta 

da doença e da necessidade de ser recolhida para a iniciação, Mayara deixou de freqüentar a 

escola por um período. Diante da aflição de Mayara, se opto por considerar o orixá não como 

uma individualidade, mas, conforme sugestão do antropólogo Márcio Goldman (2007), como 

a modulação de uma energia vital única, o axé, e que tudo mais que existe é também produto 

da modulação desta força, devo concluir que Obaluaê não é meramente responsável pela 

doença ou pela cura, Ele é a própria doença e a cura. Do mesmo modo, se observo em Mayara 

“[...] uma multiplicidade que o orixá compõe e não à qual ele simplesmente se acrescenta 
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 Observe-se que não se trata de uma análise que desvaloriza os discursos dos agentes. Muito pelo contrário. Na 

verdade, a ênfase aqui é evitar o empobrecimento que a adoção de uma versão literal da experiência propicia.   
43

 De acordo com Márcio Goldman (1985), sete orixás compõem o carrego de santo de um filho-de-santo. O 

primeiro, o dono da cabeça, é o Olori. O segundo é o Juntó e o seguinte chama-se Terceiro Santo.  
44

 Ao menos uma qualidade de Iemanjá é considerada velha, a Iemanjá Sabá, Assabá, Sobá ou Asdgba, a grafia 

pode variar bastante. É estaaIemanjá de Taymara. 
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depois de acabada.” (GOLDMAN, 1985, p. 161), é forçoso concluir que o termo “Obaluaê de 

Mayara” refere-se na verdade a uma imbricação existencial. Como bem observa Goldman 

(2007), falar do orixá como elemento constitutivo da pessoa não é o mesmo que afirmar que 

as pessoas se transformam em orixás. Goldman (2007) encontra na noção de devir dos 

filósofos Deleuze e Guatarri a solução para este aparente impasse lógico.  

 

 

Se nós reinterpretássemos o Candomblé através da ótica do devir, a possessão, por 

exemplo, não significaria tornar-se um orixá. Na verdade, diz-se claramente que 

ninguém poderia suportar o poder infinito que esta possessão ocasiona e que isto 

levaria à completa aniquilação do corpo possuído. Por esta mesma razão diz-se que 

os orixás genéricos nunca possuem seus filhos. Se a possessão não é 

transformação, ela também não consiste em simples imitação. Antes, é um tipo de 

devir: um devir-Iansã que mescla um devir-vento e um devir-guerreira; ou um 

devir-Omolu que combina um devir-mineral com um devir-doença ou um devir-

curador. (GOLDMAN, 2007, p. 114, tradução minha)45 
 

 

De acordo com o relato de Mara, iaô e mãe de Mayara e Taymara (5 anos), após a 

feitura do santo, Mayara fez mais de trinta (!) exames e “tá ótima”, pois o santo lhe “trouxe 

saúde”. Em outros termos, a experiência de Mayara nos mostra que a feitura dela e do santo, e 

a conseqüente reconfiguração da hexis corporal, extrapolam as circunstâncias dos rituais e 

vão desembocar em sua vida cotidiana através da cura.  

Do mesmo modo, é divertido observar algumas equedes – que, por zombaria infantil, 

no dia-a-dia referem-se a Mayara como “menina feia” – no momento da possessão tratá-la 

como “meu velho” e oferecer-lhe o máximo de respeito e veneração que a situação demanda. 

Pode-se objetar que isto é possível porque as pessoas obviamente sabem diferenciar a Mayara 

de Obaluaê (a criança) do Obaluaê de Mayara (o velho). Contudo, esta separação só faz 

sentido entre aqueles que concebem o orixá e seu filho como duas individualidades. Seria este 

o caso para os adeptos do Candomblé? É difícil responder com precisão. De acordo com 

Miriam Rabelo (2008c), no Candomblé, as ações que são realizadas durante a possessão não 

são normalmente atribuídas ao médium, em geral, considera-se a entidade como a detentora 

do controle sobre o corpo de seu filho. Assim, as relações entre o médium, a entidade e os 

demais filhos-de-santo e as agências em jogo nestas relações tornam-se extremamente 

complexas. Todavia, não estou me referindo à possessão experienciada por Mayara em termos 

                                                             
45

 No original: If we reinterpret Candomblé through the becoming key, possession, for example, would not mean 

turning into an orisha. In truth, it is clearly said that no-one could stand the infinite power that this would entail 

and that this would lead to the complete annihilation of the possessed body. For the same reason it is said that 

general orishas never possess their children. If possession is not transformation it also does not consist of simple 

imitation. Rather it is a type of becoming: an Iansan-becoming that mixes wind-becoming and warrior-

becoming; or an Omolu-becoming that combines mineral-becoming with sick-becoming or healer-becoming.  
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das possibilidades de agência que lhe são dadas ou subtraídas durante o desenrolar da 

possessão, mas à imagem que tal evento cria a partir da concepção de que Mayara e seu orixá 

estão ontologicamente entrelaçados. Neste sentido, prefiro interpretar a contradição entre o 

escárnio cotidiano e o respeito que o ritual engendra como formas alternativas que a 

organização do mundo social pode assumir. É possível que o ritual fomente nas equedes 

zombeteiras a compreensão de que as crianças também devem ser respeitadas. E também 

neste sentido a possessão pode extrapolar a cerimônia religiosa reorganizando as relações 

sociais.  

Ainda em relação às entidades presentes às cerimônias públicas do Candomblé, é de 

se esperar que os erês, sendo entidades infantis, interajam bastante com as crianças nas festas. 

Entretanto, não foi isso que observei durante a festa dedicada a eles em outubro. Enquanto as 

crianças, em sua maioria, brincavam no barracão, os erês estavam sempre próximos dos 

adultos. Estes lhes davam doces e jimbi [dinheiro]. Os erês brincavam entre si, colocavam 

apelidos uns nos outros, imitavam caboclos e disputavam para ver quem conseguia mais 

presentes. Taymara (5 anos) certa vez me disse que “morre de medo” dos erês. Todavia, as 

outras crianças não parecem temê-los. Em uma ocasião, vi um erê passar comida no rosto de 

uma criança bem novinha, quando questionado por um adulto sobre a brincadeira, o erê 

respondeu que aquilo era axé. Quando o erê do pai-de-santo, Pombinho, resolveu organizar 

uma gincana no terreiro, foram os adultos os alvos de suas brincadeiras, a despeito da grande 

quantidade de crianças que pulavam e gritavam ao seu redor. Em uma das provas, Pombinho 

convocou sete mulheres e a cada uma delas atribuiu um animal como personagem. Assim, 

foram definidas as intérpretes para o cavalo, a gata, o pinto, a galinha, a vaca, o bode e o 

macaco. Pombinho beijou as mãos de um ogã e pediu-lhe que trouxesse um atabaque para 

próximo da Fonte de Oxum, onde nós estávamos. Enquanto um ogã marcava o ritmo do 

samba no atabaque, Pombinho ia chamando os animais e suas intérpretes deveriam 

representá-los, aquela que o fizesse no momento inoportuno, isto é, quando não foi chamada, 

era eliminada. Devo admitir que a descrição não faz jus à comicidade do evento, contudo não 

é difícil imaginar o quão grotesco pode ser sambar enquanto se imita animais. Para além do 

papel que desempenham como intérpretes dos orixás (GOLDMAN, 1985), parece-me que os 

erês estão muito mais interessados em infantilizar os adultos, fazê-los agir de um modo que 

eles não agiriam cotidianamente, desobrigá-los das demandas comportamentais do mundo 

adulto, do que em simplesmente brincar com as crianças.  

À guisa de conclusão, cabe aqui uma breve recapitulação do que já foi dito. Neste 

capítulo, busquei compreender o que as crianças querem dizer quando afirmam que aprendem 
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olhando. Vimos que olhar é sinônimo de participar, acompanhar outros seres, percorrer um 

caminho, e que, portanto, não se define como uma atitude meramente passiva. Defendi que as 

crianças aprendem a partir do seu envolvimento diário nas dinâmicas do terreiro e o que elas 

aprendem não são representações acerca do mundo, mas disposições corporificadas para agir. 

Este tipo de aprendizado está alicerçado em um senso de pertencimento e familiaridade que 

antecede os processos formais de iniciação. Destaquei que as brincadeiras infantis são 

fundamentais para a constituição de um habitus. Além disso, apontei para os rituais públicos 

do Candomblé como situações em que as habilidades das crianças podem ser desenvolvidas e 

refinadas, a partir da criação de um contexto no qual a percepção e a atenção são treinadas. 

Igualmente, tencionei mostrar como o aprendizado da possessão pode extrapolar o contexto 

ritualístico e desembocar na vida cotidiana das crianças.  



 

CAPÍTULO 4: INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E 

RELAÇÕES DE PODER 

 

 

De acordo com Miriam Rabelo (2011, p. 20), “os espaços sociais são recortados por 

relações de poder: o desenvolvimento de sensibilidades nesses espaços está intimamente 

conectado à constituição de formas de subjetividade a partir do exercício de poder sobre o 

corpo.” Neste momento, gostaria de me debruçar sobre essa questão. Em um ensaio publicado 

em 1982, intitulado O sujeito e o poder, Michel Foucault afirma que o objetivo de sua obra 

fora “criar uma história dos diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos 

tornaram-se sujeitos.” (FOUCAULT, 1982/2010, p. 273). Esquivando-se do lugar-comum que 

lhe fora atribuído como analista do Poder, Foucault afirma ter sido desde sempre o sujeito o 

tema geral de sua pesquisa. Foucault, eu acredito, teria grandes dificuldades em negar a 

centralidade das questões relativas ao poder em suas obras e, de fato, não era este o objetivo 

dele no ensaio que ora analiso, muito pelo contrário. No entanto, o filósofo quer mostrar como 

uma análise do poder visa, em última instância, a um objetivo mais amplo, a saber: o estudo 

da objetivação do sujeito, isto é, como os seres humanos ou indivíduos tornam-se sujeitos. 

Para Foucault (1982/2010), o ponto de partida ideal para a análise das relações de poder é 

considerá-las a partir do “antagonismo das estratégias”, ou seja, analisando-se as formas de 

resistência ao poder. O aprendizado tal como o estou abordando neste trabalho, isto é, como 

desenvolvimento de habilidades, opõe-se completamente a uma noção de educação que 

pressupõe a existência de um mestre e um aprendiz que, no processo de aprendizado, se 

caracterizariam pela adoção de posturas ativas e passivas, respectivamente. Contudo, 

abandonar este último esquema não implica ignorar a existência de uma relação 

essencialmente autoritária entre os filhos-de-santo e os responsáveis por sua educação no 

terreiro. Em meu caderno de campo há o relato de uma situação que presenciei durante uma 

visita ao Terreiro de Lembá cuja estranheza chamou-me a atenção de modo imediato, mas à 

época eu não sabia exatamente como lidar analiticamente, talvez nem fosse aquele o 

momento. Anotei o seguinte: “Beatriz e Amanda, 12 e 18 anos respectivamente, iaôs da casa, 

circulavam pela roça com outra menina que apesar de estar em todas as festas na casa, não 

dança na Roda e, portanto, não aparenta ser adepta do Candomblé [bem depois soube que a tal 

menina é sobrinha do Tata]. Em determinado momento, as três decidiram sentar-se para 

continuar a conversa, as iaôs da casa retiraram as cadeiras plásticas da mesa, foram até um 
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quarto e voltaram com dois tamboretes, enquanto a outra menina permaneceu sentada na 

cadeira plástica.” Obviamente não foi a leitura posterior deste ensaio de Foucault que me 

abriu os olhos para o que verdadeiramente se passava naquela cena. A condição de jovens 

iaôs das meninas, bem como a altura dos assentos, me remeteram imediatamente à escala 

hierárquica que é cultivada dentro do Candomblé. No entanto, em um contexto tão rico em 

sentidos, optei por não descartar de uma vez por todas outras alternativas analíticas e atribuir 

simplesmente a subjugação inerente à posição de iaô como causa do desenrolar dos eventos. 

Hoje, percebo que a submissão e a obediência ocupam um lugar central no processo de 

aprendizado dentro do Candomblé e que a minha primeira impressão não foi, de fato, 

enganosa. No entanto, é preciso esclarecer que não estou afirmando que os filhos-de-santo 

sejam seres incapazes de agir autonomamente, ou que não possuam agência, uma vez que, de 

acordo com a antropóloga Saba Mahmood (2006), não devemos tomar agência e resistência 

como sinônimos sem levarmos em consideração as especificidades do contexto social no qual 

esta agência se desenvolve. É possível que, em alguns contextos, certa docilidade seja a 

condição necessária para que se possa agir (MAHMOOD, 2006).  

Michel Foucault (1982/2010), ao analisar algumas formas de resistência 

contemporâneas, que se fazem presentes nas relações entre gêneros, gerações, etc., conclui 

que o poder ao qual estas formas de resistência se opõem possui as seguintes características:  

 

 

Essa forma de poder aplica-se à vida cotidiana imediata, que categoriza o 

indivíduo, marca-o com sua própria individualidade, liga-o à sua própria 

identidade, impõe-lhe uma lei de verdade, que devemos reconhecer e que os outros 

têm de reconhecer nele. É uma forma de poder que faz dos indivíduos sujeitos. Há 

dois significados para a palavra sujeito: sujeito ao outro através do controle e da 

dependência, e ligado à sua própria identidade através de uma consciência ou do 

autoconhecimento. Ambos sugerem uma forma de poder que subjuga e sujeita. (p. 

278, grifo no original) 
 

 

Diante disto, pergunta-se: não seria a inserção no Candomblé e a conseqüente 

identidade religiosa adquirida uma forma de objetivação dos sujeitos? Certamente. Se nos 

voltarmos para as disposições assumidas pelos filhos-de-santo frente aos responsáveis por sua 

educação, não estaríamos diante de sujeitos em ambas as acepções que Foucault atribui ao 

termo? Se, por um lado, as crianças precisam se sujeitar à autoridade de seus pais biológicos, 

de seu pai ou mãe-de-santo, bem como das entidades sagradas. Por outro, devem também se 

sujeitar a uma identidade religiosa que, dentre outras coisas, implica aprender a lidar com 

episódios de intolerância e discriminação. Vejamos como os meus dados me permitiram 
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chegar a estas conclusões. Durante as diversas interações que pude presenciar entre Mayara (9 

anos) e o Tata Ricardo, nunca a vi olhá-lo de frente. Sempre que ele passa por ela, a menina 

se abaixa; se vai lhe perguntar alguma coisa, pode ser o assunto mais banal, ela o faz 

recurvando-se diante dele, mirando o chão e falando no limite do audível, ele lhe toca os 

ombros e permite que ela se levante. Olhar nos olhos de uma autoridade pode ser considerado 

uma insolência, posto que só se deve encarar os iguais. Reconheço nesta dinâmica uma 

etiqueta reservada ao trato com os mais velhos, em larga medida anacrônica, mas de modo 

algum exclusiva do Candomblé. Lembro-me que na minha infância na década de 90, uma das 

maneiras de escapar das surras de minha mãe era correr e ficar próximo de meu avô, pois, por 

alguma razão que até hoje não compreendo, mas da qual era beneficiário, não se deveria bater 

em crianças perto dos idosos. Somente em Mayara (9 anos)  pude perceber a expressão da 

sujeição em posturas e gestos tão marcados. As outras crianças tomam a benção dos mais 

velhos e das autoridades, sabem que lhes devem respeito, mas os maneirismos e os 

sentimentos não estão ainda tão coadunados como no caso dela. 

De acordo com Mara, mãe de Taymara (5 anos) e Mayara (9 anos), fazer ou não o 

santo é uma decisão em que, em alguma medida, é preciso levar em consideração a vontade 

de muitos, incluindo a das próprias crianças. Contudo, e isto, segundo ela, serve para qualquer 

religião, a decisão, em última instância, cabe aos pais.  

 

 

Mara: Eu sou uma pessoa muito decidida, o pai das minhas filhas no começo foi 

contra [a iniciação] porque ele não era feito no santo, hoje é feito no santo, é 

d’Oxumarê. Somos quatro pessoas feitas no santo. Então, eu nunca expus a minha 

vida, porque a pessoa que se sustenta ela pode bancar com tudo aquilo que lhe vem 

à vida. E eu nunca permiti que pessoa alguma, interditasse ou opinasse na minha 

religião, entendeu? Eu já era da religião e as minhas filhas tão seguindo o caminho, 

uma incorporou, a outra é porque gosta, porque tem fé, porque gosta do pai Ogum, 

pediu ao Tata que fosse feita. Como nós somos da religião, assim como o crente 

leva seu filho pra igreja, o católico leva também, a gente também traz pra religião 

que a gente acredita. 
 

 

Taymara (5 anos) é equede d’Ogum. Segundo Mara, antes de fazer o santo, a cabeça 

de Taymara “estourava toda de feridas”, uma dermatologista recomendou-lhe a aplicação de 

um antibiótico injetável, mas ela se recusou a fazê-lo e decidiu realizar o tratamento com 

pomadas, sem grande sucesso. Diante disto, o Tata Ricardo falou: “vamos fazer o santo dela 

que Ogum há de curar”, conta Mara. Segundo ela, após a feitura do santo, “não estoura mais 

um caroço, não tem nada”, antes ela não podia colocar um elástico sequer no cabelo. Observe 

como neste episódio a decisão é compartilhada por todos os agentes envolvidos no processo. 
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Como sói ocorrer, as feridas na cabeça de Taymara podem ser interpretadas como a 

manifestação da vontade do santo para que ela fosse iniciada. Note-se que, segundo Mara, foi 

a própria Taymara quem “pediu ao Tata [para] que fosse feita”. Não há dúvida de que o Tata é 

também responsável pela opção da feitura, baseado na certeza de que Ogum havia de curá-la, 

como de fato ocorreu. O pai biológico, em um primeiro momento, por não ser iniciado no 

Candomblé, opõe-se à decisão, mas em outro momento decide acatá-la. E Mara ancora sua 

decisão na certeza de que são os pais que devem deliberar sobre a filiação religiosa de seus 

filhos.   

Uma característica das relações de poder, segundo Foucault (1982/2010), é que elas 

só podem ser exercidas sobre “sujeitos livres”, isto é, sujeitos que são capazes de reagir ao 

exercício do poder. Bom, mas em que medida as crianças do Candomblé podem ser 

consideradas realmente livres na acepção que Foucault atribui ao termo? É bem verdade que 

não pude observar qualquer episódio de recalcitrância das crianças em relação aos pais 

biológicos ou ao pai-de-santo no que diz respeito à sujeição que elas deveriam se submeter na 

rotina do Candomblé. Ao contrário, as crianças mostram-se extremamente dóceis. Aliás, uma 

postura até mesmo preditiva se considerarmos que as formas de agência se constituem nas 

próprias relações de poder, e não as precedem (MAHMOOD, 2006). No entanto, é possível 

perceber nos discursos dos pais certo temor de que as crianças, em algum momento das suas 

trajetórias de vida, decidam não mais perpetuar a tradição religiosa, por isso, segundo eles, a 

necessidade de iniciá-las ainda na infância. Conforme podemos observar nos relatos abaixo: 

 

 

Tata Ricardo: [...] meus filhos não poderiam ter outra fé, eles não poderiam ser 

consagrados a outras divindades a não ser às divindades as quais eu sou 

consagrado, que eu professo porque seria uma contradição. Porque se os meus 

filhos eles não são tementes ao Deus que eu sou temente, eles apagam, eles passam 

uma borracha na minha história de vida, eu entendo que quando eles tiverem de 

maior, eles têm o direito de querer ou não. 

 

 

Mara: Pra que amanhã ou depois elas [minhas filhas] sejam nosso futuro. Cuide 

daquilo que a gente tanto adora, que tanto a gente ama que é o orixá, entendeu? 

Futuramente Monaquara [dijina de Mayara] é a mãe pequena da minha roça, eu 

vou abrir roça. Eu tenho Taymara pra cuidar do meu santo como equede, tenho 

algumas filhas-de-santo e aí a roça vai crescer, porque se você não coloca seu filho, 

por que vai colocar o dos outros? Então eu acho que o início de tudo é você educar 

seus filhos na religião daquilo tal que você acredita. Não tem por que nem para 

quê, a religião é o símbolo, o orixá é a nossa vida, é o ar que a gente respira, é a 

nossa força... 
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Embora os pais não lidem com atitudes efetivas de resistência, eles se mostram 

preocupados e agem para coibir as formas de recalcitrância que, de algum modo, existem em 

potência. Segundo Foucault (1982/2010), nas relações de poder, age-se sobre as ações dos 

outros e não sobre os outros; a diferença fundamental aqui é que na relação ancorada na 

violência o que se percebe é o corpo do outro como foco de passividade, além de fonte de 

uma rara resistência a que se busca reduzir; enquanto na relação de poder, não apenas 

reconhece-se o outro como sujeito da ação, mas também se observa na relação a emergência 

de um campo de reações possíveis. Com isso, Foucault quer mostrar que a violência e o 

consentimento são, na verdade, efeitos, e não os princípios das relações de poder. Sendo 

assim, o exercício de poder pode ser definido como, 

 

 

[...] um conjunto de ações sobre ações possíveis: ele opera sobre o campo de 

possibilidade em que se inscreve o comportamento dos sujeitos ativos; ele incita, 

induz, desvia, facilita ou dificulta, amplia ou limita, torna mais ou menos provável; 

no limite, coage ou impede absolutamente, mas é sempre um modo de agir sobre 

um ou vários sujeitos ativos, e o quanto eles agem ou são suscetíveis de agir. Uma 

ação sobre ações. (FOUCAULT, 1982/2010, p. 288) 
 

 

Em outras palavras, o exercício de poder fundamenta-se na disposição do provável 

ou, nas palavras do próprio Foucault, consiste em “ordenar a probabilidade” (p. 288). É isto 

que, a meu ver, fazem os pais ao decidir sobre a filiação religiosa de seus filhos. Conforme eu 

havia mencionado, a sujeição das crianças à identidade religiosa implica aprender a lidar com 

situações que envolvem intolerância religiosa e discriminação. O processo de iniciação no 

Candomblé marca as crianças com sinais facilmente identificáveis por outros adeptos do 

Candomblé ou por seus perseguidores, notadamente, os adeptos das religiões neopentecostais 

(SILVA, 2007). Após a feitura do santo, em um período conhecido como resguardo – que 

pode variar quanto a sua duração, no caso de Mayara (9 anos) foram três meses –, as crianças 

devem vestir-se exclusivamente de branco, mesmo durante as brincadeiras; além disso, é 

preciso amarrar um contra-egum
46

 no braço e colocar uma umbigueira
47

 em volta da cintura, 

este último acessório, conforme Ricardo (10 anos), por ficar dentro da calça, é praticamente 

imperceptível aos olhares dos outros. Por tratar-se de um “rito de criação”, no qual “uma nova 

personalidade está em vias de ser modelada” (BASTIDE, 2001, p. 51), durante a iniciação, é 

                                                             
46

 É confeccionado com folhas de palmeira desfiadas e tem a função de proteger o filho-de-santo contra energias 

negativas ou contra a incorporação de espíritos dos mortos (os eguns). 
47

 Assim como o contra-egum, a umbigueira é feita do mesmo material e tem a mesma função, recebe este nome 

devivo a posição em que é amarrada ao corpo. 
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também preciso raspar totalmente os pêlos do corpo da iaô
48

. Este procedimento visa torná-la, 

por analogia, tanto semelhante quanto possível a um bebê que está para nascer (BASTIDE, 

2001). De acordo com as crianças, a raspagem do cabelo não constitui um problema para os 

meninos, uma vez que tanto eles quanto seus colegas que não são adeptos do Candomblé já o 

fazem rotineiramente. No entanto, para as meninas, a raspagem da cabeça, por ser algo 

incomum, inevitavelmente desperta a curiosidade dos colegas e constitui uma marca forte da 

pertença religiosa. Como podemos observar no depoimento abaixo. 

 

 

Dário: Como foi na escola a recepção dos colegas [após a iniciação]? 

Mayara: Quase a maioria não falava mais comigo porque eu raspei a cabeça, aí eu 

fiquei de mal quase uns sete dias e depois voltaram a falar comigo, depois que meu 

cabelo cresceu. 
 

 

 Dentre as crianças que participaram comigo desta pesquisa, Mayara (9 anos) sempre 

foi a mais disposta a conversar sobre os episódios de intolerância que havia experienciado. 

Além das entrevistas, outro procedimento que adotei para tentar despertar o interesse das 

crianças sobre o assunto, chama-se sessão de leitura. Durante a sessão, eu lia para elas a 

história de duas crianças – Nei e Pedro –, Nei e sua família pertencem ao Candomblé e, por 

esta razão, são discriminados pela mãe de Pedro. O livro, intitulado Minhas Contas, foi 

escrito por Luiz Antonio e ilustrado por Daniel Kondo. Ao fim da leitura, questionava às 

crianças se elas conheciam alguma história parecida com a que eu havia acabado de contar. A 

avó de Alisson (9 anos), que é equede e também estava presente na sessão, sugeriu que ele 

teria algumas histórias pra contar, mas ele, cabisbaixo, recusou-se a falar. Mayara (9 anos), no 

entanto, revelou-me outro episódio de intolerância. 

 

 

Mayara: Foi um dia de sexta-feira, dia de sexta-feira lá na escola a gente pode 

brincar do que a gente quiser. Minha amiga pegou levou a bola e me chamou pra 

brincar, e tinha uma menina lá que ela é cristã. Aí, eu falei: posso brincar? Aí, a 

menina que era cristã falou: não que você é macumbeira. Aí, eu falei: só que você 

tem sua religião, eu respeito a sua, você também tem que respeitar a minha. Aí, a 

menina [a amiga] deixou eu brincar, e ela [a cristã] teve que sair da brincadeira, 

porque ela não quis deixar eu brincar. Aí, ela foi falar com a diretora e a diretora da 

minha escola também... 

Dário: A diretora é o quê? Fez o quê?    

Mayara: Ela também é da minha religião.  
 

 

                                                             
48

 Nem todas as casas de culto adotam esse procedimento. 
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Mayara não soube dizer qual foi a atitude adotada pela diretora. Algumas horas 

depois da sessão de leitura, enquanto estávamos desenhando, retomei o assunto com as 

crianças. Nesta ocasião, Rodrigo (8 anos) e Taymara (5 anos) falaram de modo mais aberto 

sobre suas posições atuais em relação ao tema. 

 

 

Dário: Vocês gostaram daquela história que eu contei pra vocês? 

Alisson: Gostei. 

Dário: Vocês ainda lembram? 

Rodrigo: Lembro. 

Dário: Como era o nome dos personagens? 

Rodrigo: De Pedro e... como é o nome do outro? 

Ricardo: E do amigo dele. 

Dário: Nei. 

Todos: Nei. 

Rodrigo: Porque o pai disse que não queria mais... 

Alisson: A mãe! 

Ricardo: A vó, a vó! 

Rodrigo: ...Pedro andando com Nei, porque Nei usava aquelas contas de 

macumbeiro... 

Alisson: E não foi nem pai que disse, foi mãe... 

Rodrigo: Foi o pai, sim! 

Dário: Foi a mãe. 

Rodrigo: Ah! 

Alisson: Tô dizendo... 

Taymara: Mas não tem nada a ver, né? 

Dário: Não... 

Taymara: Sua religião é sua religião. Não vá brincar com crente, não. 

Rodrigo: Vá brincar com crente, sim! 

Taymara: Não! 

Renato: [para Taymara] Seus amigos são o quê? crenta?! 

Rodrigo: Oxente! Eu brinco, meus colegas tudo são crentes. Não tem um 

macumbeiro, só tem meus irmãos que são macumbeiro.  
 

 

Rodrigo (8 anos) nos mostra que nem sempre as relações com pessoas de outras 

denominações religiosas serão marcadas pela intolerância. Com efeito, os vizinhos à esquerda 

do Terreiro de Lembá, são evangélicos, pertencem à Igreja Batista, e as crianças desta família 

costumam brincar com os filhos do Tata Ricardo. O filho mais novo deles, inclusive, estuda 

na escola Zumbi dos Palmares que está situada no mesmo terreno da roça e cujo Tata é 

coordenador pedagógico. Os vínculos entre as famílias vão além da relação de contigüidade 

entre as casas, girando em torno também do compartilhamento da água encanada, da doação 

de cestas básicas, da segurança e do emprego que o Tata oferece aos vizinhos. Todavia, os 

pais das crianças do Candomblé estão cientes dos desafios que elas podem enfrentar e as 
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ensinam a lidar com o preconceito. Para eles, o cultivo da autoestima é fundamental para que 

as crianças desenvolvam estratégias de enfrentamento
49

. Vejamos: 

 

 

Tata Ricardo: [...] hoje eu tenho uma visão educativa, e eu trabalho essa questão 

educativa, eles, se uma pessoa chamar eles de macumbeiro na escola não ofende, 

porque eles são, eles foram criados, são criados sabendo que eles são macumbeiros, 

mas que a pessoa que chama ele de macumbeiro não sabe nem sequer o que é 

macumba, então eles dão risada, que acham que quem tá chamando eles de 

macumbeiro é um burro, é uma pessoa grosseira e que não sabe o que é. Então, eles 

são macumbeiro, vão pra escola de conta, o transporte cheio de gente pega eles no 

terreiro e recentemente perguntaram: "cês moram num terreiro de Candomblé, né?" 

Aí o mais velho disse: "Com muito orgulho, nós somos felizes que moramos no 

templo do orixá, no palácio do nosso rei". Então, eu trabalhei nos meus filhos e em 

todas as crianças da minha comunidade a autoestima de saber o que eles são, o que 

é a nossa religião, quem é Lemba, quem é o orixá. 

 

 

Mara: [...] todos na escola sabem por que a região é pequena onde a gente mora. 

Então, lá todo mundo me conhece como mãe-de-santo, entendeu? No bairro em 

que eu moro. A maioria das pessoas sabe que as minhas filhas são filhas-de-santo, 

que nós todos participamos, a família inteira do Candomblé, entendeu? Nada é 

escondido. Nós somos assim... livres, a nossa casa é aberta pra o Candomblé. As 

minhas filhas falam que são do Candomblé, nós não negamos. Aceitamos que 

somos do Candomblé. 
 

 

É interessante notar que o aprendizado aqui, embora não se trate stricto sensu do 

desenvolvimento de uma técnica ou habilidade, não está de modo algum desvinculado da vida 

ativa destas pessoas. Para alguns leitores, cultivar a autoestima certamente soará como algo 

deveras subjetivo. Ora, vimos que, para a filosofia merleau-pontiana, a subjetividade não se 

define como pura interioridade. De fato, para o antropólogo australiano Michael Jackson 

(2009, p. 236, tradução minha), “[...] o pensamento está sempre atrelado a interesses 

mundanos, questões materiais, preocupações culturais e situações cotidianas”
50

, ou seja, a sua 

principal característica é ser uma forma de compreensão eminentemente ativa e intersubjetiva. 

Neste sentido, julgo interessante considerar o cultivo da autoestima como uma forma de 

engajamento prático entre corpos e lugares, que se evidencia ao menos sob dois aspectos. 

Primeiro, como uma atitude que demanda cuidado e atenção dos pais com as crianças – o 

cuidado e a atenção são, conforme mencionado anteriormente, características do agir 

habilidoso. Ricardo e Mara cientes das dificuldades enfrentadas por seu filhos fazem questão 

de ostentar – mormente por meio de roupas e acessórios, mas também através de posturas e 

                                                             
49

 Para conhecer algumas estratégias de resistência intitucionais no âmbito nacional, consultar Vagner Gonçalves 

da Silva (2007). 
50

 No original: […] thought is always tied to mundane interests, material matters, cultural pre-occupations and 

everyday situations. 
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expressões – suas identidades religiosas, mostrando-lhes que as mesmas não devem ser 

encaradas como algo demeritório e incentivando-lhes a fazer o mesmo. Assim, as crianças 

“vão pra escola de conta, o transporte cheio de gente pega eles no terreiro”, afirma Ricardo. 

Segundo, o cultivo da autoestima produz efeitos práticos na vida das crianças, como pudemos 

observar nas respostas que Mayara (9 anos) e Ricardo (10 anos) afirmaram oferecer a seus 

detratores; as crianças portam-se (lembrem-se, estou falando de agir)de modo confiante, não 

permitindo que a identidade religiosa delas torne-se artifício para inferiorizá-las. O cultivo da 

autoestima, que devemos, sim, encarar como o desenvolvimento de uma habilidade, ocorre 

em um ambiente onde o enfretamento à intolerância – decorrente da pertença religiosa
51

 e da 

conseqüente objetivação dos sujeitos, mas sobretudo da incapacidade de compreender as 

diversas filiações religiosas como formas alternativas de ser no mundo – ocupa um lugar 

privilegiado na dinâmica cotidiana, infelizmente.   

                                                             
51

 Há algo que me incomoda sincera e profundamente neste argumento e eu gostaria de esclarecê-lo. Pode 

parecer que em alguma medida estou responsabilizando os pais das crianças, quando estes decidem pela 

identidade religiosa que seus filhos deverão ter, pelas experiências de intolerância que elas possivelmente irão 

vivenciar. Esta ideia me parece completamente absurda. Pais e crianças candomblecistas são vítimas da 

intolêrancia e não seus patrocinadores. São os agressores que precisam ser educados, não as crianças que devam 

negar sua pertença ao Candomblé nem seus pais evitar ensinar-lhes aquilo que eles estimam e praticam. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesta dissertação, o meu objetivo era propor uma alternativa teórica para a 

compreensão dos processos de aprendizagem, tendo como ponto de partida a observação e 

análise de como as crianças candomblecistas aprendem a lidar com as demandas implicadas 

no pertencimento religioso. Essas demandas, que são diversas, aqui foram analisadas a partir 

de três eixos. O primeiro deles visava entender como as crianças aprendiam a desempenhar 

suas funções dentro da hierarquia sacerdotal do terreiro; o segundo, objetivava dimensionar a 

participação dos outros membros do terreiro e das entidades espirituais no processo de 

aprendizado das crianças; o último, tencionava analisar as estratégias de enfrentamento que as 

crianças e seus pais adotavam diante dos episódios de intolerância religiosa. Esses eixos, diga-

se, são antes uma tentativa de organização do material que uma orientação prévia para a 

realização da pesquisa. Assim, a análise dos três eixos não se traduziu na estruturação dos 

capítulos que compõem a dissertação. Os eixos de análise se entrelaçam e se confundem ao 

mesmo tempo em que se iluminam mutuamente. Deste modo, a análise das funções que as 

posições na hierarquia sacerdotal demandam (eixo 1) não está de modo algum desvinculada 

da análise da familiaridade das crianças com as dinâmicas do terreiro – familiaridade esta que 

é produto das diversas relações que as crianças estabelecem com as entidades espirituais e 

com outros membros do grupo religioso (eixo 2). Renato (6 anos) e seu ebó “de mentira” são 

ilustrativos nesse aspecto. Renato, como se sabe, será o sucessor de seu pai, o Tata Ricardo, 

na liderança do terreiro. Dentre as funções que precisará desempenhar enquanto pai-de-santo, 

saber fazer um ebó é fundamental. O ebó “de mentira” é, sem dúvida, uma brincadeira de 

crianças, mas não de quaisquer crianças. Brincadeiras desse tipo têm lugar apenas entre 

crianças familiarizadas com as atividades dos terreiros de Candomblé.  

Para que eu chegasse à conclusão acima e a outras precisei desenvolver algumas 

estratégias metodológicas. Percebi, logo em minha primeira entrevista com Yuri (7 anos), 

confrontado com suas respostas monossilábicas, que o método tradicional de perguntas e 

respostas não seria um caminho promissor. Os dados desta pesquisa foram em grande medida 

construídos a partir das sessões de desenhos, que apresentei no primeiro capítulo. Afirmo que 

a comunicação que estabeleci com as crianças a partir dos desenhos foi quase-involuntária e 

quase-intencional. Trata-se de uma comunicação quase-involuntária porque aquilo que nos 

impele a falar é conhecido, ou seja, os próprios desenhos. No entanto, só é possível saber o 
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que os desenhos efetivamente são quando eles estão concluídos, ou melhor, quando eu os 

recolho das mãos das crianças. Enquanto as crianças desenham, figuras e temas vão se 

desdobrando nas vozes e no papel, por esta razão a comunicação é também quase-intencional. 

É preciso admitir que se sabe o tema da conversa e ao mesmo tempo não se sabe, posto que 

um tópico que há um minuto mobilizava a todos pode cessar de modo abrupto por conta da 

ausência de um determinado lápis colorido. Que as crianças estivessem convencidas de que 

não era possível desenhar Exu e Oxalá na mesma folha, tampouco escrever o nome deste 

último Orixá com a cor preta foi fundamental para que eu pudesse compreender o que são os 

desenhos para elas. Pude pensar os Orixás desenhados pelas crianças não como a 

representação simbólica de algo transcendente, mas como uma interrupção numa cadeia de 

dobras e desdobramentos de humanos, não-humanos, mitos, vivências e práticas. 

Permitir que as crianças manipulassem o gravador e assumissem a posição de 

entrevistadoras mostrou-se também uma ótima estratégia para construção de dados. Uma das 

lições metodológicas e epistemológicas que aprendi nesta pesquisa com as crianças foi que a 

objetividade científica em sua acepção tradicional, como sinônimo de impassibilidade, era 

incapaz de produzir uma ciência interessante, em sua acepção prosaica, isto é, pouco 

aborrecedora. 

Dentre as diversas coisas interessantes que me foram ditas pelas crianças, destaquei a 

ênfase que elas davam ao olhar durante o aprendizado. Assim, julguei importante 

problematizar a concepção corrente sobre o ato perceptivo. Para tanto, defendi em comunhão 

com Ingold que perceber é uma atividade que mobiliza o corpo como um todo e não apenas 

alguns órgãos ou sentidos e apresentei duas críticas à noção representacionalista da cultura. 

As críticas escolhidas foram aquelas desenvolvidas pelo próprio Ingold e por Eduardo 

Viveiros de Castro. Embora o perspectivismo ameríndio não fosse o objeto de minha 

pesquisa, a crítica produzida por Viveiros de Castro é muito instigante para ser ignorada, além 

disso, percebi uma interessante convergência entre as críticas propostas por esses 

antropólogos, a saber: a centralidade de certa noção de corpo em seus argumentos. Ingold, em 

sua crítica, parte do pressuposto de que para os humanos engajados em suas atividades 

práticas, natureza e cultura não se apresentam como duas realidades necessariamente cindidas 

e distintas. Para Ingold, o que nos leva a perceber o mundo de forma diversa são as nossas 

diferentes habilidades de percepção, não os esquemas ou as representações supostamente 

fornecidas pelas variadas culturas. Perceber é uma habilidade que demanda treinamento assim 

como qualquer outra. Eis aqui a convergência, cujas ressalvas podem ser encontradas no 

segundo capítulo. De acordo com o multinaturalismo ameríndio, todos nós percebemos o 
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mundo da mesma forma, o que muda é o mundo que nós percebemos, e isto graças aos 

diferentes corpos que somos. Parece-me que embora por caminhos completamente distintos 

Ingold e Viveiros de Castro estão dizendo algo bastante semelhante, ao menos no que diz 

respeito ao corpo, suas habilidades e a atividade perceptiva. 

Conforme dito acima, a discussão empreendida em torno dos conceitos de percepção 

e cultura demandou outra reflexão, desta vez acerca da noção de corpo. Deste modo, no 

terceiro capítulo, em um primeiro momento, apresento a concepção merleau-pontiana sobre o 

corpo, posto que a mesma se coaduna com as críticas à cultura enquanto representação. O 

corpo, nessa concepção, compreende sem a necessidade de esquemas que estabeleçam uma 

mediação com o mundo, trata-se de uma compreensão prática. Tal compreensão também 

depende do senso de familiaridade a que me referi acima. Assim, defendi que as crianças 

habitam, no sentido que Heidegger atribui ao termo, os terreiros de Candomblé. Habitar aqui é 

o mesmo que pertencer a ou  ser íntimo de uma determinada ambiência e não necessariamente 

o de possuir residência. Tendo em vista as discussões empreendidas e os dados que produzi 

em campo, conclui que as crianças aprendem a partir do envolvimento cotidiano nas ações de 

outras pessoas e o que elas aprendem não são representações acerca do mundo; antes, seus 

corpos “[...] adquire[m] o poder de responder por um certo tipo de soluções a uma certa forma 

de situações [...]” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 197). 

Neste trabalho, procurei evidenciar também que a feitura do santo é capaz de 

produzir transformações nas vidas das crianças que extrapolam o âmbito das cerimônias 

religiosas, através de episódios de cura e da possibilidade de reconfiguração das relações 

sociais. Além disso, discuti algumas das relações de poder que permeiam as vidas das 

crianças candomblecistas dentro dos terreiros, mostrei que se há uma única habilidade que é 

preciso ser desenvolvida independente do cargo que se ocupe na hierarquia sacerdotal essa 

certamente é a obediência. Do mesmo modo, demonstrei como a pertença religiosa implica ter 

que lidar com episódios de intolerância e como as crianças e seus pais, através do cultivo da 

autoestima, encontram soluções para enfrentar tais situações. Afirmei que o processo de 

iniciação no candomblé produz marcas facilmente identificáveis por outros adeptos da 

religião ou por seus detratores, tais como a raspagem da cabeça, a obrigação de vestir-se 

exclusivamente de branco durante um período conhecido como resguardo, dentre outros. 

Apontei que uma vez identificados esses traços, as crianças tornavam-se alvos de 

discriminação. Nos discursos das crianças entrevistadas e de seus pais, bem como na literatura 

antropológica especializada são os evangélicos, notadamente os neo-pentecostais, que tendem 

a ocupar o papel de antagonista nestes episódios de intolerância. 
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Acredito que esse antagonismo indica uma possibilidade de desdobramento desta 

pesquisa, tendo como interlocutoras as crianças evangélicas a fim de estabelecer um estudo 

comparativo. Não se trataria meramente de ouvir o outro lado, mas de identificar o que a 

pertença religiosa implica em termos de aprendizado para as crianças evangélicas e contrastá-

lo com o aprendizado cultivado no candomblé tendo como eixo articulador as experiências de 

intolerância religiosa. 
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