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Guedes, Maristela; Candau, Vera. Educação nos terreiros, e
como a escola se relaciona com crianças que praticam
candomblé. Rio de Janeiro, 2005. 272p. Tese de Doutorado –
Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro.
Ricardo Nery, Paula Esteves, Joyce dos Santos, Jailson dos
Santos, Luana Navarro, Michele dos Santos, Alessandra dos Santos,
Noam Moreira e Felipe dos Santos são crianças e adolescentes (Joyce e
Jailson já estão adultos) que praticam candomblé. Assim como muitas
outras, elas desempenham funções específicas, recebem cargos na
hierarquia dos terreiros e manifestam orgulho de sua religião. Muitas são
iniciadas e, depois de um longo aprendizado, estão preparadas para
receberem os orixás. Durante 13 anos, acompanhei, observei, entrevistei
e fotografei essas pessoas e as vi crescendo no terreiro. Ao mesmo
tempo, busquei verificar como a escola se relaciona com crianças e
adolescentes que praticam candomblé, principalmente depois da
aprovação e aplicação da Lei de Ensino Religioso no Rio de Janeiro (Lei
3459), que estabeleceu o ensino religioso confessional no Estado. O
referencial teórico utilizado para atravessar essa ponte entre o terreiro e a
escola tem como perspectiva a discussão sobre educação multicultural. É
disso que trata esta pesquisa.

Palavras-chave: candomblé, educação, discriminação, multiculturalismo,
ensino religioso.
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Guedes, Maristela; Candau, Vera. Educação nos terreiros, e
como a escola se relaciona com crianças que praticam
candomblé. Rio de Janeiro, 2005. 272p. Tese de Doutorado –
Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro.

Ricardo Nery, Paula Esteves, Joyce dos Santos, Jailson dos
Santos, Luana Navarro, Michele dos Santos, Alessandra dos Santos,
Noam Moreira and Felipe dos Santos are children and teenagers
(Joyce and Jailson are adults already) who are faihful to Candomblé.
Like other children, they play specific role, are given titles in the
hierarchy of the terreiros and are pried of their religion. Many children
get in touch with Candomblé and, after a long period, they are ready to
be possessed by Orixás. For 13 years, I have accompanied, watched,
interviewed and photographed those people and I have seen their
growing up in the terreiro. At the same time I have tried to look into the
way school get in touch with children and teenagers who are faihful to
Candomblé, mainly after the approval and the application of the Law of
Religion Teaching for Rio de Janeiro (Law 3459), that laid down a
confessional religion teaching in the State. The theoretical references
used to cross the bridge from terreiro to school is the discussion on
multicultural education. That is the matter of that research.

Key words: candomblé, education, prejudice, multiculturalism, religion
teaching.
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A explicação é uma definição pessoal. É só o raciocínio de
alguém interpretando as coisas dentro de seus próprios
limites. A minha explicação só é boa para mim.
(Verger)

