
1. Formação Inicial e Continuada / Qualificação Profissional pretendida:

Conhecimentos Básicos do Candomblé

2 – Contextualização da(s) localidade(s) onde ocorrerá o curso: De acordo com

o  site  Wikipédia,  no  endereço  eletrônico  https://pt.wikipedia.org/wiki/Petrolina ,

“Petrolina é um município brasileiro do interior  do estado de Pernambuco, Região

Nordeste do país. Situa-se na Microrregião de Petrolina e na Mesorregião do São

Francisco  Pernambucano,  distante  712 km  a  oeste  de  Recife,  capital

estadual. Possui uma extensão territorial de 4 561,872 km², estando 244,8 km² em

perímetro urbano e os 4 317,072 km² restantes integrando a Zona Rural. Segundo

dados  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatístca,  o  IBGE,  em  2014  sua

população foi estimada em 326 017 habitantes, sendo o quinto maior município de

Pernambuco e o segundo do interior pernambucano, atrás apenas de Caruaru. O

município é integrante da Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do

Polo Petrolina e Juazeiro”.

Já segundo o professor Doutor Juracy Marques e o Dr. Joaquim Novaes, no livro

Candomblé e umbanda no sertão: cartografia social dos terreiros de Petrolina/PE e

Juazeiro/BA, nesta região existem cerca de 400 casas religiosas de matriz africana,

sendo provavelmente pelo menos a metade de Candomblé.

3 – Justificativa pela escolha da formação inicial e continuada: O Candomblé é

uma das religiões de matriz africana mais combatidas na sociedade brasileira. Isso

ocorre  principalmente  porque  a  população,  em sua  grande  maioria,  desconhece

seus conceitos,  fundamentos.  O IF do Sertão Pernambucano, uma instituição de

ensino de responsabilidade social, tem o dever, como neste curso de extensão, de

promover o conhecimento necessário para minorar o preconceito ou aniquilá-lo e

promover o respeito às diferenças.

Além disso, o conhecimento do Candomblé é o conhecimento de grande parte do

próprio povo do Brasil, de modo que este curso ampliará o espectro cultural de seus

participantes.

4 – Objetivos do curso:  Levar ao público interessado o conhecimento básico do

Candomblé, desmistificando a posição daqueles que formam uma imagem negativa

desta religião.



5 – Carga horária: 20 horas

6 – Duração do curso:

3 semanas

7 – Quantidade de vagas

ofertadas:

40

8 – Quantidade de

turmas ofertadas

01

9 – Requisitos de acesso ao curso: Qualquer pessoa com idade igual ou superior

a 16 anos com disponibilidade e interessada no tema.

10 – Descrição da forma de acesso / processo de seleção que será utilizado:

No edital  estará  disposto  que  as  matrículas  ficarão  abertas  em  dias  e  horários

específicos  para  os  interessados,  até  o  preenchimento  total  das  vagas.  Os

interessados remanescentes terão seus nomes e documentos anexados a uma lista

preferencial  para o caso de abertura de nova turma em datas a combinar,  caso

houver.

11 – Critérios de avaliação da aprendizagem: Será feita tal avaliação através de

um  relatório  a  ser  confeccionado  durante  o  curso,  de  forma  extraclasse,  e

apresentado no último encontro presencial.

12 – Descrição das instalações e equipamentos que deverão ser utilizados no

curso: Sala de vídeo; computador; ônibus ou van para transporte de alunos para o

último encontro no Ilé Asé Opó Oyá Sidè Omí Osún (Casa de Axé Pilastra de Oyá

Águas D’Oxum), localizado na Estrada de Pedrinhas, Porto da Ilha, casa 1, Zona

Rural de Petrolina – PE; xerox; piloto para quadro branco.

13 – Certificados: Os alunos que concluírem pelo menos 70% das atividades do

programa  aqui  exposto  receberão  o  Certificado  de  Conclusão  do  Curso  de

Conhecimentos Básicos de Candomblé – 20 horas.



14 – Matriz curricular:

O que é Candomblé.

O que é ser de Candomblé.

Noções de Candomblé.

Candomblé em Petrolina – PE e Juazeiro – BA.

Conhecimento básico da hierarquia do Candomblé.

Os orixás.

Noção de consulta ao Meridilogun.

O papel da yalorixá e do babalorixá.

Diferença entre Candomblé e Umbanda.

Noções de ancestralidades brasileiras.

Sincretismo religioso no Candomblé.

15 – Metodologias de trabalho: Serão realizadas aulas presenciais às terças e

quintas, das 18:30 às 21:30 horas, na Sala de Vídeo do Câmpus Petrolina do IF

Sertão - PE, durante três semanas, sendo que o último encontro será no  Ilé Asé

Opó Oyá Sidè Omí Osún (Casa de Axé Pilastra de Oyá Águas D’Oxum), localizado

na Estrada de Pedrinhas, Porto da Ilha, casa 1, Zona Rural de Petrolina – PE, onde

os discentes saborearão comidas típicas do Candomblé. Para este encontro último,

o ônibus ou van, a depender da quantidade de alunos envolvidos, sairá às 18 horas

do Câmpus Petrolina em direção ao Terreiro, retornando às 22 horas.

O  curso  é  composto  de  12  horas  de  aula/encontro  no  Terreiro  e  8  horas  de

atividades extraclasse, incluindo o relatório final a ser apresentado como parâmetro

de avaliação/nota.

16 – Quadro de pessoal – número total de profissionais envolvidos:  O curso

demandará  o  apoio  pedagógico  de Fabio  Sousa da Silva,  SIAPE 1663201,  que

estará envolvido com o projeto desde a sua confecção.



17  –  Número  de  docentes  por  área/componente  curricular  de  atuação:  01

docente,  o  Babalorixá  Jorge  de  Oyá,  com  14  anos  de  sacerdócio  exercido

principalmente na cidade de Petrolina – PE, e que recebeu há pouco da Câmara

Municipal  da cidade a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo  Dom Malan,  que

atuará como voluntário.


