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apêndice

ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM CRIANÇAS E JOVENS 
DE TERREIROS

1. Qual a sua cor? (Pergunta aberta feita a criança ou 
jovens)

2. Das cores abaixo, qual a sua? (Pergunta fechada feita 
às crianças ou jovens). 
Branca (  ) amarela (  ) preta (  ) parda (  ) indígena (  )

3. Onde você estuda?

4. Sua escola é particular ou pública?

5. Qual sua série?

6. O que você gosta da sua escola? Por quê?

7. Na sua escola tem aula de religião? Você participa?  
Por quê?

8. O que mais se fala nesta aula?

9. Qual a sua religião?
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10. Você é do Candomblé ou da umbanda?

11. Ha quanto tempo você participa do Candomblé?

12. Qual a sua função dentro do Candomblé?

13. Seus pais são do Candomblé?

14. Como você aprende as coisas no terreiro?

15. Os seus colegas de sala sabem que você participa do 
Candomblé? 
Sim (  ) Não (  ). 

Em caso de resposta negativa: Por quê?

Em caso de resposta positiva: Quem contou?

16. Os seus professores sabem que você é do Candomblé?  
Sim (  ) Não (   ) Em caso de resposta negativa: Por quê?

Em caso de resposta positiva: Quem contou?

17. A diretora ou diretor sabe que o Candomblé é a sua 
religião? 
Sim (  ) Não (  ) Em caso de resposta positiva: Por quê?

Em caso de resposta negativa: Quem contou?

18. Algum funcionário ou funcionária da escola sabe da sua 
religião? 
Sim (  ) Não (  ) Em caso de resposta positiva: Por quê?

Em caso de resposta negativa: Quem contou?

19. Você já levou alguém de sua escola para conhecer o 
terreiro? 
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Sim (  ) Não (  ) Em caso de resposta negativa: Por quê?

Em caso de resposta positiva: Quem foi a pessoa? O que 
ela achou do terreiro?

20. Você gosta de ser do Candomblé?

21. Quando você está em obrigação, você vai para a escola 
com suas roupas brancas e suas contas de Orixá? 
Sim (  ) Não (  ).

Em caso de resposta negativa: Por quê?

Em caso de resposta positiva: O que dizem os seus cole-
gas? E os seus professores?

22. Alguma vez você já se sentiu discriminada na escola por 
causa da sua cor e da sua religião?

Em caso de resposta positiva: Pode contar como foi? 
Qual sua atitude em relação ao fato?

23. Seus pais já foram chamados à escola para conversar com 
a diretora ou coordenadora para falar sobre sua religião?

24. Tem outros colegas da escola do Candomblé?

25. Vocês conversam sobre o que passam?

26. Nos eventos da escola você se sente excluída? 
Sim (   ) Não (   ) Em caso negativo: Por quê?

Em caso positivo: Você sabe por que isto acontece?


