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U N I D A D E  1

O porão  
das surpresas

Objetivo Descobrir que a cultura é como um porão 
que guarda coisas cujo significado original remonta 
às primeiras tradições religiosas da humanidade.



1.1. Descendo a escada do porão

Você chegou ao 7o ano. Parabéns!

As aulas de Ensino Religioso lhe reservam emoções que você nem imagina.

OBJETIVO

Descobrir que a vida presente tem uma relação de continuidade com a cultura e a 
história dos antepassados.

Valorizar o conhecimento das pessoas idosas.

MATERIAL

Caixa de papelão, papel pedra ou jornal amassado, fita adesiva, um retalho grande 
de cartolina, pedaços pequenos de papel para todos.

O PROFESSOR E A MÁQUINA DO TEMPO

Gracieli tem 11 anos. Navega na internet, vai a 
festinhas, conversa com as amigas, faz compras, es-
tuda e escreve em seu diário secreto. Mas há algo 
em sua vida que nenhuma das amigas tem. Na 
casa dos seus bisavós há um fantástico porão, 
como aqueles que só aparecem nos filmes.

Durante as férias Gracieli fica à espreita. Quan-
do vê o bisavô desocupado, reboca-o escada 
abaixo para aquele nível mais profundo do 
mundo. Ela quer saber tudo sobre os objetos, 
fotos, livros, roupas e móveis lá conserva-
dos. O velho professor, seu bisavô, solta- 
-se a navegar na memória, na saudade e 
nos segredos dos fatos e das pessoas que 
aquele sótão guarda. Gracieli fica fascina-
da ao ver o quanto a vida era diferente 
tempos atrás.
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ESCAVAÇÕES NO “PORÃO” DO PLANETA

Os arqueólogos escolheram uma 
profissão estranha, mas, ao mesmo 
tempo, fascinante: escavar o “porão” 
do planeta. Você já viu aqueles filmes 
de terror em que alguém começa a ca-
var o chão no porão da casa assombra-
da? Coisas arrepiantes aparecem. Mas, 
e se de repente surgisse um magnífico 
tesouro esquecido?

A Arqueologia é a ciência que pro-
cura os sinais deixados pelos povos do 
passado.  Encontra objetos, desenhos 
nas rochas, ruínas de construções, 
fósseis de pessoas e animais, restos 
de alimentos e de fogueiras que reve-

Sepultura de um homem de Neandertal, descoberta em Israel.  
Os neandertalenses viveram entre 200 mil a 30 mil anos atrás.

Figuras de terracota encontradas no México. Datam de 1.500 a.C.  
e são os vestígios mais antigos das culturas do altiplano central do 

México. (Museu Nacional de Antropologia, México.)

Um dia, no fim das férias, Gracie-
li ia subindo a escada daquela espécie 
de máquina do tempo, quando se lem-
brou de que o bisavô havia sido pro-
fessor de História. Disse, então, com 
entusiasmo:

– Amanhã as aulas recomeçam, 
vovô. Eu adoro estudar História.

– A História é como este porão re-
pleto de surpresas – respondeu ele. 
– Revela segredos que ajudam a en-
tender nossa vida. 

lam costumes da humanidade há milhares 
de anos.

Existem sítios arqueológicos no mundo 
inteiro, inclusive em todo o Brasil. Em nosso 
país, a região arqueológica conhecida mais 
antiga é a da serra da Capivara, no Piauí, 
chamado “Berço do Homem das Américas”. 
Os sinais foram ali deixados por povos que 
viveram há mais de 35 mil anos.
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ATIV IDADE

Agora você pode participar do mutirão e transformar o material de sucata em um 
antigo porão de pedras. 

Por alguns minutos, pode pensar e escrever suas conclusões em pequenos pedaços 
de papel.

Se eu fosse fazer uma faxina geral na sociedade:

• O que eu eliminaria para sempre?

• O que eu guardaria no porão para as gerações futuras? 

• Que preciosidades eu gostaria que os antepassados tivessem guardado lá para 
mim?

Depois você pode comunicar à turma o que escreveu e colocar os papéis escritos 
dentro da maquete do porão.

PARA CASA

Durante a semana, pesquisar sobre o termo “iniciação” nas comunidades indígenas 
do Brasil ou do exterior.

Você pode dar início à montagem da Enciclopédia de Arqueologia da turma, pes-
quisando e reunindo ilustrações e informações sobre costumes, crenças, ritos e 
símbolos que formam as tradições religiosas da humanidade. Ao longo do ano, a 
enciclopédia irá sendo formada com a contribuição de todos.
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1.2. A idade dos sonhos e sustos

OBJETIVO

Conhecer costumes religiosos do passado que hoje parecem assustadores e sem 
sentido, mas demonstram o quanto o sagrado é determinante na vida social e privada 
das pessoas.

MATERIAL

Os resultados da pesquisa sobre o termo “iniciação”.

Você está quase se despedindo da infância, e isso pode ser bem complicado.

Todo pré-adolescente passa por essa fase. E muitos, provavelmente, têm maio-
res dificuldades do que você.

É BARRA NÃO SER MAIS CRIANÇA

As tradições religiosas tribais con-
servam costumes que são transmiti-
dos de geração em geração. Um deles 
é a iniciação ou passagem da infância 
para a vida adulta. Ocorre na idade de 
11, 12 ou 13 anos, e os adolescentes 
são instruídos e assistidos pelos adul-
tos da tribo nessa ocasião. 

Todos sonham ser tratados como 
adultos, mas os meninos que perten-
cem a comunidades tribais indígenas 
vivem não só a expectativa, como 
também certo medo, porque a inicia-
ção pode trazer tarefas difíceis e até 
dolorosas. 

Já as garotas passam por um ou-
tro tipo de rito de iniciação, no qual 

aprendem com as anciãs o significado 
sagrado de ser esposa e mãe.

A iniciação prepara os adolescen-
tes para as responsabilidades e os ris-
cos da vida adulta. Por outro lado, é 
uma forma de entrar em comunhão 
com os antepassados da tribo e com 
os espíritos da natureza e, de todos 
eles, receber bênção e proteção.
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ATIV IDADE

Você pode comunicar sua opinião à turma a respeito destas questões:

• O que nos atrai e o que nos assusta nas iniciações negativas que a sociedade ofe-
rece (drogas, cigarro, álcool, sexo e outras)?

• De quem podemos esperar ajuda e proteção?

• Em nossa vida existem fatos que podemos comparar com a iniciação dos adoles-
centes indígenas?

Para concluir, você pode relembrar as iniciações pelas quais já passou na vida religio-
sa e cultural (ritos das respectivas tradições religiosas e outros).

PARA CASA

Pesquisar sobre o significado da palavra “símbolo”.

Refletir, observar a realidade, dialogar com amigos e amigas, e depois escrever 
um trabalho pessoal sobre as “iniciações” que a sociedade oferece e quais delas 
podem ajudar ou impedir a realização de seus sonhos.

GR ANDEL ANCE
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1.3. Conversa ao redor da fogueira

OBJETIVO

Descobrir que alguns símbolos do sagrado se repetem nas várias tradições religiosas, 
desde o começo da convivência social da humanidade.

MATERIAL

Uma vela grande para ser acesa.

O resultado da pesquisa sobre a palavra “símbolo”.

Você já viu um incêndio, em filme, na televisão ou na vida real?

Já percebeu como as pessoas correm para ver um incêndio? É como se o fogo 
as atraísse e fascinasse.

A CRENÇA NO PODER DO FOGO

Os seres humanos que viveram 
no fim da Pré-História – os chamados 
Homo sapiens – eram inteligentes, 
mas não possuíam os conhecimen-
tos que temos hoje. Viam os fenô-
menos naturais, imaginavam que 
fossem resultados de forças trans-
cendentes e faziam oferendas aos 
espíritos da natureza para obter de-
les proteção. 

O fogo foi o mais forte símbolo do 
transcendente, porque ao ser desco-
berto trouxe benefícios: a luz na es-
curidão da noite, o calor nos longos 
invernos, a sobrevivência dentro da 
caverna durante as tempestades de 
neve, o conforto dos alimentos cozi-

dos e da água quente, o afastamento 
dos animais perigosos e outros. 

As pessoas imaginavam que o 
fogo fosse um espírito talvez enviado 
pelo Sol, o deus maior, para proteger 
o clã. Com isso, a fogueira passou a 
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marcar o ponto de encontro da convi-
vência social e dos ritos religiosos. 

Com o passar dos milênios e o 
avanço da cultura e das civilizações, 
a fogueira foi figurada pela tocha, a 

lamparina, o candelabro, a vela e, fi-
nalmente, a lâmpada elétrica. Mas a 
luz que vem da chama é o símbolo 
principal, por isso seu fascínio per-
manece. 

A CHAMA ACESA HÁ MILÊNIOS

O Hinduísmo é a mais remota religião ainda viva em uma 
cultura. A cidade de Benares, na Índia, é o local de 

peregrinação mais antigo do mundo. Lá, há mi-
lhares de anos, o fogo sagrado é mantido 

aceso, sem jamais se ter apagado por um 
único minuto. 

Nos mais de 700 templos de Be-
nares, os hinduístas da Índia e do 
mundo todo veneram o deus trino: 
Brahma, Visnu e Shiva, e para lá 
transportam os mortos. É a maior 

homenagem que um hindu pode de-
sejar, pois quem tem o privilégio de ser 
conduzido a Benares e ter seus restos 

mortais cremados pela chama sagrada 
tem a graça de ir imediatamente para o Céu. 

Ainda na Índia o deus do fogo, Agni, é venerado em 
casa como protetor da família. 

Além dos hindus, outras tradições religiosas têm no fogo um forte símbolo da pre-
sença do ser transcendente: 

• Os etruscos, ancestrais dos romanos, veneravam Lares, a deusa da lareira, prote-
tora da casa e da família.

• A narrativa central da Bíblia judaica é a revelação de Deus, que fala a Moisés do 
meio das chamas de uma sarça no Monte Sinai.

• Os muçulmanos representam o profeta Maomé com aparência de uma chama, o 
que simboliza a comunicação com Deus. 

No Brasil as festas juninas se davam ao redor das fogueiras, costume ainda conser-
vado nas zonas rurais.

Os hindus até hoje cultuam o fogo, pois 
acreditam que seu calor transmite a 
bênção de Deus.
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ATIV IDADE

Agora você pode ajudar a escurecer a sala e acender uma vela no meio da turma.

Observe como, após alguns minutos, o seu olhar e os dos colegas são atraídos pela 
chama.

Pode, depois, apresentar o resultado da pesquisa sobre o significado da palavra 
“símbolo” e dialogar acerca da questão:

– Por que dizemos que o fogo é um símbolo?

PARA CASA

Você pode reler os conteúdos estudados até agora.

Você sabia que até cerca de 80 anos atrás quase todos os fogões queimavam le-
nha? Nas regiões mais frias do país, pais e filhos reuniam-se à noite ao redor do 
fogão para contar e ouvir histórias.

Se em sua região isso nunca aconteceu, procure descobrir o que era usado para 
iluminar as casas nos lugares onde não havia eletricidade.

Converse com alguém de sua família ou outra pessoa conhecida que tenha vivido 
naquele tempo.

GR ANDEL ANCE
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1.4. Oferendas de gratidão

OBJETIVO

Compreender a origem sagrada de certos ritos, crenças e festas populares e sociais.

MATERIAL

Gravuras de jornais e revistas nas quais apareçam crianças e jovens em situações 
positivas de alegria e festa e outros em situações de risco, exploração e violência. Papel 
pardo e material de escrita e colagem para um painel.

No Brasil, temos festas regionais de colheita de produtos da terra: do trigo, em 
São Paulo; do milho, em Goiás; do feijão, em Alagoas; da uva no Rio Grande do 
Sul, e muitas outras.

Existem também as festas familiares, como conta um garoto do sul do país.

A FESTA DA COLHEITA
Meu nome é William. Tenho 11 

anos e minha escola localiza-se em 
uma vila rural. Meus colegas do 7o 
ano são filhos de agricultores, como 
eu. A região é fértil e bem cuidada e 
nossos familiares cultivam a terra que 
herdaram dos pais e avós.

Na escola me chamam de William, 
o fabricante de vinhos. Você acha in-
crível que um garoto de minha idade 
saiba fazer vinho? 

Bem, vou revelar um traço cultu-
ral incrível de minha família. Todos os 
anos, no verão, meu avô examina os 
parreirais, observa os cachos e decreta 
a abertura da temporada familiar de co-
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lheita da uva. Meus tios e tias fazem o 
possível para liberar-se de seus próprios 
trabalhos e vão ajudar. Ninguém perde 
essa maravilhosa festa familiar que se 
conserva há mais de cinco gerações.

Meus primos e primas divertem-se 
a valer. Todos ajudam e brincam, can-
tam e também rezam, porque este é 
um costume sagrado da família.

Quando a colheita da uva termina 
e os parentes vão embora, meu avô e 
eu nos trancamos na cantina e come-
çamos o trabalho com instrumentos, 

medidas e fórmulas ao redor das pi-
pas cheias de mosto, a uva triturada 
em processo de fermentação. É a par-
te fascinante do trabalho. É como se 
a cantina fosse uma escola de magia 
onde eu sou o aprendiz. 

Ainda bem que a festa da colhei-
ta da uva ocorre durante as férias. Já 
imaginou se eu, por descuido, em 
uma aula de Química, revelasse para 
a turma inteira o meu segredo fami-
liar da fórmula do melhor vinho da 
região?

A TROCA DE FAVORES

As antigas cerimônias de colheita eram celebradas ao redor de fogueiras nos cam-
pos. Tudo muito romântico. O problema é que, em certas culturas, uma oferenda era 
feita em honra dos espíritos e deuses da 
fertilidade, como garantia de que no ano 
seguinte os deuses providenciariam uma 
colheita melhor, e muitas vezes a vítima 
oferecida era uma pessoa. 

No Império Romano, quando os cam-
poneses acabavam a ceifa do trigo, era 
costume espalhar pelos campos o sangue 
de uma vítima. A cerimônia era acom-
panhada de cânticos e danças e depois 
as pessoas iam para casa descansar. Foi 
assim que surgiram os dias feriados no  
calendário.

ATIV IDADE

Vamos conversar?

• Que motivo levava os antigos a espalhar sangue de vítimas nos campos? 

Na maior  parte das religiões atuais, as oferendas de sangue  foram 
substituídas pela oferta simbólica  de alimentos.
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• Que motivos levam a família de William a se reunir na colheita da uva?

• Houve mudança positiva na sociedade? 

• Houve também mudança negativa?

O que podem significar as palavras “oferendas” e “vítimas” na sociedade atual?  

PARA CASA

Pesquisar a respeito da importância da água nas tradições religiosas. Procurar ilus-
trações ou reportagens de jornais e revistas sobre os efeitos da falta ou do excesso de 
água.

Vamos transformar o mundo? Você e seu grupo podem selecionar elementos e 
valores da cultura brasileira, como diversidade, participação, solidariedade, aco-
lhida, e criar um código para cada um deles, como na Química. Depois, escolher 
um problema social a ser resolvido e criar uma fórmula que ajude a solucioná-lo. 
Quando surgir a fórmula desejada, é só escrevê-la usando os códigos e desafiar 
os amigos a decifrá-la. Não esqueça que o código deve dar alguma “dica” da na-
tureza do elemento. 

GR ANDEL ANCE
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1.5. A cisterna dos tempos

OBJETIVO

Compreender o papel da água em diferentes culturas como símbolo do sagrado.

Refletir sobre a responsabilidade de todos de cuidar da água.

MATERIAL

Dados da pesquisa sobre a água nas tradições religiosas e reportagens sobre o ex-
cesso ou a falta de água.

Pense no problema da água no planeta. O desperdício e a poluição terão con-
sequências fatais para as gerações futuras. 

A água, assim como o fogo, é um símbolo central nas tradições religiosas. 

A MISTERIOSA  
BARREIRA DO RIACHO 

Em uma tarde de verão, 
o grupinho inseparável de 
meninos e meninas da tribo 
indígena foi brincar de pes-
caria. Ao chegar ao riacho, 
as crianças ficaram sur-
presas. Seus pais e irmãos 
maiores faziam lá um tra-
balho muito estranho. Com 
pedras grandes, haviam construído 
uma barreira, e a água represada for-
mara um lago, enquanto eles abriam 
uma cova no leito seco do riacho.

Um dos pais explicou, com paciên-
cia e gentileza, como os índios costu-
mam falar com os filhos:

– Hoje vocês não podem brincar 
de pescar. Voltem para a aldeia.

– Por que não podemos? – per-
guntou a garotinha menor. – Nós 
sempre pescamos os lambaris, a ma-
mãe assa e nós os comemos, fazendo 
créc, créc, créc...

O cultivo de alimentos depende da água. 
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A ÁGUA E O MISTÉRIO DA EXISTÊNCIA

É costume de algumas tribos indígenas desviar o curso de um riacho e enterrar os 
anciãos falecidos no leito seco, fazendo depois a água voltar. Creem que a presença dos 
antepassados é uma bênção para os descendentes que usam aquela água.

A água sempre esteve ligada ao mistério da existência, e os textos sagrados orais e 
escritos a apontam como símbolo para explicar a origem do mundo e da humanidade:

Na crença do Egito, o deus Sol soprou sobre a imensidade da água e dela nasceu o 
primeiro casal humano.

A criação, para os babilônios, surgiu quando das águas emergiram o deus rio, Apsu, 
e a deusa mar, Tamat, pai e mãe do deus Marduk, criador da humanidade.

Outro pai explicou às crianças que 
aquele era um trabalho sagrado que 
elas ainda não entendiam.

Os pequenos voltaram para a al-
deia, contrariados e cheios de curio - 
sidade, e encontraram as mães silen - 
ciosas, como se algo muito importante  
fosse acontecer.

Quando escureceu, as crianças, 
sem permissão para deixar as redes, 
assistiram de longe, à luz da lua, a 
mais bela cerimônia que jamais ha-
viam visto na aldeia. O corpo da avó, 
mãe do cacique, que contava tantas 
histórias bonitas dos antepassados, 
estava sendo levado, entre cânticos e 
rezas fúnebres, para o lado do riacho. 

As crianças viram a tribo desapare-
cer na curva do caminho e, cansadas, 
dormiram pelo resto da noite. De ma-
nhã, a curiosidade chamou todas elas 
cedinho para fora da rede. Pulando 
ao redor dos adultos, pediram todas 
juntas:

– Podemos pescar, podemos pescar?

– Sim, podem pescar – respondeu 
o mais velho da tribo –, porque agora 
a água do rio está abençoada. Nunca 
faltarão peixes na aldeia.

Uma anciã acrescentou:

– E nunca faltarão crianças que 
brinquem de pescar!

O grupinho voou para o lugar em 
que havia sido construída a barreira. 
Tinham combinado subir nas pedras 
e atirar-se para nadar no lago que 
se formara. Mas, que surpresa! Tudo 
havia sumido e o riacho corria como 
sempre, cheio de lambaris prateados 
reluzindo à luz do sol.

As crianças ficaram mudas de ad-
miração e o silêncio as fez escutar: 
a água não borbulhava como antes. 
Agora era como se ela cantasse! Sim, 
a água cantava as melodias dos ante-
passados na língua da tribo, aquelas 
melodias que a avó tantas vezes can-
tara com elas.
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Os hindus creem que a pessoa renasce e purifica-se do pecado  
ao se banhar no rio Ganges. E jogam também no rio as cinzas 

dos mortos,  para que assim obtenham a imortalidade.

Os sumérios acreditavam que tudo tivesse nascido do casal de deuses Nemmu, o 
mar, e Emk, a água doce.

Para os gregos, Afrodite, a deusa do amor, nasceu do mar e o mundo surgiu do 
oceano.

Na Bíblia, o povo judeu diz que Deus criou o mundo ordenando o caos das grandes 
águas.

Na mitologia inca do Peru, o casal que originou o mundo chama-se Manco Capac e 
Mama Ocllo. Os dois surgiram do lago sagrado Titicaca.

ATIV IDADE 

Você pode apresentar para a turma o que descobriu na pesquisa a respeito do sím-
bolo da água nas tradições religiosas. 

Depois pode explicar em quais ritos a sua tradição religiosa costuma usar a água e o 
que o texto sagrado ensina a respeito dela.

Que tal preparar na sala um espaço para um mural, onde cada um, durante a se-
mana, pudesse afixar ilustrações, notícias de jornais e revistas, dados e estatísticas 
sobre o tema que foi estudado na aula de Ensino Religioso? Nesta semana, por 
exemplo, poderiam ser afixados os resultados da pesquisa sobre a água.

Batismo de um membro de uma igreja pentecostal, na Jamaica.

GR ANDEL ANCE
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