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U N I D A D E  1

Seres históricos 
se comunicam

Objetivo Refletir acerca da historicidade humana 
decorrente do desenvolvimento da inteligência e da 
consciência. Observar a diversidade e a comunicação 
que ocorrem entre as matrizes culturais e religiosas 
presentes no país.



1.1. O diário de bordo

OBJETIVO

Refletir a respeito do significado da história individual e coletiva, à luz do fenômeno 
religioso. Trazer à memória os conhecimentos adquiridos nos anos anteriores e planejar 
o futuro.

A HISTÓRIA DOS NAVIOS

Moro em São Luís do Maranhão. Meu pai trabalha no porto e conhece a rotina da 
atividade nos grandes navios. Um dia, na escola, contei o que meu pai me havia expli-
cado a respeito de como se registra a história nos navios: os acontecimentos de cada 
viagem são escritos no diário de bordo. 

Dias depois, a professora convocou uma assembleia na sala, para escolher um modo 
de escrevermos a história da turma. Então alguém se lembrou do diário de bordo e 
consideramos a ideia legal. 

Encapamos um caderno, escrevemos na primeira página os dados históricos de nos-
sa turma: cidade, escola, sala, nome da professora, nomes de todos nós, ano que cur-
samos e a data. A cada dia um de nós registra no caderno os principais fatos da aula. 

Não somos escrivães profissionais, como foi Pero Vaz de Caminha, mas desenvol-
vemos nossa capacidade como seres históricos, porque sabemos refletir e conversar a 
respeito da vida e registrar os fatos mais importantes.
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C ÍRCULO DE IN IC IAÇÃO

Você sabia que o ser histórico é capaz de lembrar e narrar a própria vida? 

Em silêncio, você pode pensar nos sinais do sagrado em sua história e escrever:

• cerimônias religiosas de que já participou;

• comunidades religiosas de que já fez ou faz parte;

• algo que aprendeu com a família sobre tradição religiosa;

• onde se localiza a comunidade religiosa: templo, terreiro, centro, igreja... que você 
frequenta.

Se você nunca participou de uma cerimônia, ou se não pertence a nenhuma comu-
nidade ou grupo religioso, procure descrever o que conhece pela televisão, por livros, 
ou pela internet. 

Depois, você pode ajudar a turma a preparar um instrumento necessário para uma 
entrevista coletiva: câmera, gravador, microfone etc. Quando estiver tudo pronto, você 
será repórter ou dará entrevista a respeito do sagrado em sua história.

TRAVA-L ÍNGUA

Repita rápido sem errar:

A areia arrasta a aranha
A aranha arrasta a areia.

TRILHA DA SABEDORIA

Você pode conversar com familiares e descobrir os acontecimentos mais importantes 
da família. Pode escrever, ilustrar com fotos e compor o livro da história familiar.
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MENSAGEM DA SEMANA

CANTA, MENINADA

Canta, canta, meninada
Canta alegre esta canção
No embalo deste canto
Vai dançar meu coração!
Criançada faça a roda
Que a esperança quer dançar
Vão em frente, abrir caminhos
Nova história quer chegar! Lá, lá, lá, lá, lá...

Batam palmas pra alegria
Cantem cantigas de amor
Um sorriso pra amizade
Dancem, pisem sobre a dor! Lá, lá, lá...

Vamos chamar a justiça
Pra entrar neste cordão
Cada mesa, com certeza
Vai ter festa, vai ter pão! Lá, lá, lá...
Vamos plantar, de porta em porta
Sementes de liberdade
Pichem frases bem teimosas
Pelos muros da cidade! Lá, lá, lá...

Com as cores do arco-íris
Façam o mais lindo balão
Cada noite mais escura
Vai ser noite de São João! Lá, lá, lá...
Com os sonhos mais bonitos
Façam o mais belo presente
No domingo ao meio-dia
Mandem pra toda essa gente! Lá, lá, lá...

Canta, canta, canta, meninada
Nossa história tem que ser mudada!
Dança, dança, dança, meninada
Nossa história tem que ser mudada!
Roda, roda, roda, meninada...
Nossa história tem que ser mudada
Pula, pula, pula, meninada...
Nossa história tem que ser mudada
Grita, grita, grita, meninada...
Nossa história tem que ser mudada.

Zé Vicente. CD Sol e Sonho. Paulinas/COMEP, 1996.  
Participação do grupo Tim do le lê.
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1.2. As rochas da serra

OBJETIVO

Conscientizar a respeito da abrangência do termo “comunicação”, no que se refere 
à história de um povo. Perceber que há milhares de anos já viviam no território do Brasil 
povos capazes de comunicar a experiência do sagrado.

EXCURSÃO AO PASSADO

Eu e minha turma vivemos uma aventura inesquecível, que se transformou em co-
municação. A primeira aula de História do Brasil foi uma visita cultural ao sítio arqueo-
lógico de São Raimundo Nonato, próxima à região onde vivemos, no estado do Piauí.

Visitamos o Museu do Homem Americano e depois, orientados por guias compe-
tentes, visitamos as rochas repletas de desenhos e soubemos que essa era a forma de 
comunicação dos primeiros habitantes do Brasil, que viveram há mais de 40 mil anos. 
Eles gravaram na pedra fatos e experiências importantes de suas vidas. 

Na aula de Ensino Religioso, voltamos a falar de nossa “excursão ao passado”. A pro-
fessora contou o que os pesquisadores já descobriram a respeito das figuras gravadas 
na rocha. Entre outras coisas, eles pensam que os desenhos tinham significado religioso 
para aquele povo. 
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As aulas seguintes foram de pesquisa. Observamos fotos, navegamos na internet, 
assistimos a documentários, lemos livros e entrevistamos pessoas que nasceram na re-
gião. Por fim, fizemos, com argila, uma maquete da serra e das grutas que compõem 
o sítio arqueológico. Formamos um painel com fotos, reportagens de revistas e textos 
produzidos por nós. O título que pareceu mais adequado para o painel foi: “A comuni-
cação do povo brasileiro começou com a experiência do sagrado”.

C ÍRCULO DE IN IC IAÇÃO

Você sabia que a história do povo brasileiro é repleta de sinais do sagrado? 

Você pode realizar uma expedição de reconhecimento e observar sinais escritos, 
ilustrados ou pintados em todos os ambientes e espaços da escola. 

Depois, com a turma, pode comparar valores e atitudes encontrados e os ensina-
mentos das tradições religiosas que você conhece.

TRAVA-L ÍNGUA

Porco crespo toco preto

TRILHA DA SABEDORIA

Durante a semana você pode procurar sinais do sagrado e preparar uma reportagem 
de TV, revista, rádio, jornal ou outro meio para comunicar o que encontrou.
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MENSAGEM DA SEMANA

FELIZ CIDADE

Um novo olhar, que traz um sonho novo 
faz cantar meu povo, lê, lê, lê, lê, a!
No olhar de quem sabe enxergar, 
em cada esquina, 
no menino e na menina, o futuro do país. 
Futuro novo, pleno de felicidade.
Feliz cidade, como a gente sempre quis!

No olhar de quem chega 
do morro e da favela, 
de quem desce da janela do andar superior 
pra brilhar juntos na justiça e na igualdade 
construindo esta cidade 
como o nosso Deus sonhou! 

Sonho de vida transformado em louvação, 
festejando na união de uma nova humanidade, 
humanidade onde todos são iguais: 
ninguém é menor, nem mais, 
como nosso Deus criou!

Bendito seja o novo olhar, o sonho novo! 
Pra cidade, pra meu povo, 
pra você, pra todos nós. 
Bendito seja o Deus, artista da alegria 
Nosso canto, noite e dia, aleluia, aleluia!

Zé Vicente. CD Sol e sonho.  
Paulinas/COMEP, 1996.
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1.3. A praça da igreja

OBJETIVO

Perceber a diversidade étnica, cultural e religiosa do povo brasileiro. Notar que o 
movimento migratório dentro do país favorece uma comunicação sempre maior entre 
culturas diferentes.

O RISO DAS MENINAS

Nas cidades do interior do Brasil, as igrejas localizam-se na praça principal, e lá todos 
se encontram. 

Vivo em uma região de cultura alemã do Rio Grande do Sul. Um dia, fui com minha 
família à Igreja Luterana. Havia, na praça, uma barraquinha de doces e eu ouvi uma ga-
rota pedir: “Mãe, compre um doce de jerimum”. Comecei a rir, mas meu pai apertou a 
minha mão, em sinal de advertência. Para minha surpresa, a menina tapou a boca para 
não rir, quando minha mãe me chamou: “Venha, Irmgard, o culto vai começar”.

No dia seguinte levei meu irmãozinho até a praça e aí encontrei a garota “do doce 
de jerimum”. Ela se aproximou e disse:

– Oi, desculpe por ter rido de você ontem, em frente à banca de doces. É que não 
conheço ninguém com nome igual ao seu.
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– Tudo bem! Meu nome é Irmgard, em memória à bisavó de meu pai. Sou descen-
dente de imigrantes alemães que vieram para o Sul do Brasil no século XIX. Mas eu 
também devo desculpas a você. Eu ri do nome que você usou para pedir um doce de 
abóbora.

– Eu vim do Ceará, no Nordeste do Brasil, e lá abóbora se chama jerimum.

– E qual é o seu nome?

– Meu nome é Cícera.

– Sua família é descendente de imigrantes como a minha? 

– Não. Somos descendentes da nação indígena dos Cariris, que habitava o vale onde 
nasci. Nós migramos aqui para o Sul. Meus pais vieram trabalhar. 

– Então, muito prazer, Cícera. Espero que sejamos boas amigas. 

– Também espero, Irmgard! 

O desejo já virou realidade. Ontem fui à casa de Cícera e conheci costumes legais 
das famílias do Nordeste. No próximo domingo, ela irá lá em casa me visitar. E o melhor 
de tudo é que, quando as aulas começarem, seremos colegas porque ela e eu vamos 
cursar o 5o ano. 

C ÍRCULO DE IN IC IAÇÃO

Você sabia que não é legal desprezar uma pessoa por diferenças culturais, modo de 
falar ou por qualquer outro motivo? 

Em dupla com alguém da turma, você vai experimentar a sensação de quem despre-
za e a de quem se sente objeto de desprezo. 

Depois, pode comunicar o que sentiu e sugerir atitudes que valorizem as diferenças 
entre as pessoas.

TRAVA-L ÍNGUA

Repita rápido sem errar:

O rato roeu a roupa da rainha
O rei, de raiva, roeu o resto.

TRILHA DA SABEDORIA

Você pode entrevistar seus familiares e escolher uma destas atividades ou criar outra:

• Fazer a árvore genealógica da família, mostrando de quais etnias descende.
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• Procurar no mapa-múndi o país de origem de sua família.

• Desenhar o mapa do Brasil e traçar o caminho de sua família de uma região para 
outra.

• Fazer um quadro demonstrativo das tradições religiosas ou Igrejas às quais seus 
familiares pertenceram ou pertencem agora.

• Escrever seu itinerário pessoal: cidades, bairros ou casas em que já viveu, locais 
sagrados que conhece ou frequenta.

MENSAGEM DA SEMANA

CRIANÇA ENCANTO

Criança alegria, faz o dia esplendor 
Criança ternura, traz brandura, cura dor 
Criança pureza, traz beleza para o amor 
Criança encanto, todo pranto se acabou 

Amor, amor, surgiu... 
Deus vem nos abençoar a paz 
Paz de mãos dadas 
Para a vida celebrar

Criança esperança, tua dança é divina 
Criança verdade, sem maldade, só fascina 
Criança quer paz, dor jamais, somente amor 
Criança canção, teu coração é uma flor

Irton Ribeiro. CD Salve a paz.  
Paulinas/COMEP, 1998.
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1.4. O país dos artistas

OBJETIVO

Compreender a origem sagrada de grande parte da arte e da cultura brasileira: o 
movimento, o ritmo, a cor, a música e a dança que compõem as manifestações folclóri-
cas e a comunicação popular.

A QUADRA DA ESCOLA DE SAMBA

Na entrada do terreiro, dois garotos conversam: 

– Edson, vamos, cara! Vai começar o ensaio dos passistas mirins! Você quer ficar de 
fora da escola? 

– Nem pensar! Não perco por nada os ensaios na quadra, nem as rodas de histórias 
e lendas do Tio Brás! Você se lembra do que ele prometeu? 
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– Claro! Hoje ele vai contar a origem da crença nos orixás e, amanhã, vai explicar o 
significado dos cocares que a ala indígena da escola vai usar no carnaval deste ano. 

– Meu pai disse que a escola vai homenagear as tradições religiosas indígenas e afro- 
-brasileiras. Por isso, precisamos conhecê-las melhor.

– Então vamos descer logo o morro, antes que a roda de crianças seja tão grande, 
que nem possamos ouvir a voz do Tio Brás. 

Quando os garotos chegaram à quadra, o velhinho perguntava às crianças: 

– Conhecem a origem das festas e apresentações religiosas? 

Muitas mãos se levantaram e ele deixou que todos opinassem. No fim, a garotada 
concluiu que a cultura brasileira é o resultado da comunicação, da diversidade de sons, 
movimentos e cores. Somos um país de artistas! 

C ÍRCULO DE IN IC IAÇÃO

Com o grupo, você pode desenvolver uma destas atividades ou criar outra:

• Descrever por escrito uma expressão folclórica ou religiosa do bairro ou da região.

• Encerrar o texto com uma conclusão. 

• Improvisar e apresentar uma encenação do texto A quadra da escola de samba. 

• Desenhar cenas de manifestações religiosas ou culturais conhecidas na região ou 
vistas nos meios de comunicação. 

• Citar os valores que aparecem nas manifestações culturais ou religiosas.

TRAVA-L ÍNGUA

Três pratos de trigo pra três tigres tristes.

TRILHA DA SABEDORIA

Reunir material de sucata e criar miniaturas de carros alegóricos, semelhantes aos 
que desfilam no carnaval. Os carros devem trazer elementos da cultura afro-brasileira.
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MENSAGEM DA SEMANA

MÃE ÁFRICA

Oh!... Mãe África! Mãe negra e de coração! 
Teu canto é como a chuva 
Fecunda este chão 
Teu canto é como o Sol 
Clareia a nação 

A dança, o gingado, o pandeiro 
Tambor, violão 
O canto, o colar, a pintura 
A cor é cultura desta nação
No rosto um sorriso, um axé, um eterno louvor 
O negro é ternura, é raça 
É obra de arte do Pai Criador 

Em roda celebram a vida 
A fé, o fervor 
Convocam os seus Orixás 
São pais, são mães, acolhem com amor 
Nas guerras resistem com sangue, com luta e suor
Vencendo correntes, canhões, sonhando com um mundo 
Em que não haja dor!

Lúcia Silva. CD Partilha. Paulinas/COMEP, 1996.
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