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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 reliogoso 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.
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