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Convite a quem ama a educação
Você, professora/professor, que dedica suas energias, conhecimentos e tempo à 

grandiosa profissão de educar, com certeza deseja o melhor para seus alunos.

A escola forma o ser humano como cidadão consciente, crítico, participante e respon-
sável, mas também como pessoa única, situada no mistério da abertura à transcendên-
cia, que se manifesta nos sinais do sagrado presentes na diversidade cultural e religiosa. 

O componente curricular Ensino Religioso não é proposta de fé, mas, sim, conheci-
mento e apropriação de novos saberes acerca de dados reais presentes na sociedade. 
Proporciona a queda de preconceitos, temores e rivalidades e a convivência ética, respei-
tosa e solidária com as variadas diferenças que compõem a diversidade religiosa, étnica 
e cultural da população brasileira e da humanidade. 

Cabe a você comunicar aos alunos e a seus familiares a confiança na escola e a 
certeza de que o Ensino Religioso, longe de excluir ou desprezar qualquer experiência 
ou pertença religiosa, valoriza os diferentes conhecimentos, vivências e modos de crer, 
presentes na sala de aula, na escola e na sociedade. 

Educar para a convivência positiva com as diferenças é um dos principais objetivos 
do Ensino Religioso. Por isso o livro do 5o ano, Somos um povo em comunicação, traz o 
conhecimento das raízes históricas da multiculturalidade da população brasileira e das 
diversas tradições religiosas que aqui convivem. Sugere atividades lúdicas com música e 
artes, ao mesmo tempo em que valoriza o conhecimento já adquirido e as vivências reli-
giosas trazidas pelos alunos para a sala de aula. Incentiva o exercício de observar fatos e 
sinais do sagrado no meio ambiente e na cultura, refletir, procurar novos saberes, expres-
sar ideias por escrito, socializar resultados de pesquisas e tirar conclusões significativas.

Parabéns por sua coragem de apostar na eficácia transformadora do Ensino Religio-
so. Auguramos que este livro venha ao encontro de suas expectativas didáticas e peda-
gógicas e contribua para fazer de sua sala de aula uma célula do mundo de igualdade e 
paz com o qual todos sonhamos. 

A você, um abraço de Paulinas Editora e da autora deste livro.



Ensino Religioso 
Componente curricular do Ensino Fundamental
A escola é espaço de pesquisa, construção de conhecimento, apropriação do legado cul-

tural da humanidade e reflexão sobre a vida atual, em vista da educação integral e cidadã. 

O Ensino Religioso, componente curricular do Ensino Fundamental, afirma-se nas Ciên-
cias da Religião, uma nova área acadêmica adotada em universidades do mundo inteiro, nos 
últimos 100 anos.

As Ciências da Religião têm por objetivo o estudo sistemático da religião, ou seja, das ex-
pressões culturais da religiosidade humana, em todas as suas dimensões, formas, conteúdos, 
práticas, significações. Por isso, a sua estrutura é multidisciplinar. Diferentes disciplinas, como 
Sociologia, Antropologia, História, Geografia, Filosofia, Psicologia, dentre outras, auxiliam 
na abordagem e compreensão desse fenômeno universal, presente nas diferentes culturas, 
desde os primórdios da humanidade.

O objeto de estudo da disciplina Ensino Religioso é o Fenômeno Religioso, isto é, os sinais 
e as expressões da religiosidade humana na cultura e na sociedade. Edgar Morin, professor 
da Universidade de Paris, no livro Os sete saberes necessários para a educação do futuro, 
escrito a pedido da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura), sobre os paradigmas da educação para o Terceiro Milênio, assim diz: “O saber 
científico sobre o qual este texto se apoia para situar a condição humana não só é provi-
sório, mas também desemboca em profundos mistérios referentes ao Universo, à Vida, ao 
nascimento do ser humano. Aqui, intervêm opções filosóficas e crenças religiosas através de 
culturas e civilizações” (p. 13).

O Ensino Religioso como parte da educação cidadã, visa desenvolver as duas dimensões 
propostas pelo professor Morin: por um lado, o saber que resulta do rigor científico e, por 
outro, a humanização e a superação de preconceitos e rivalidades derivados da ignorância 
ante a diversidade de gênero, cultura, religião ou etnia. 

EXIGÊNCIA CULTURAL DA SOCIEDADE
A UNESCO há muitos anos incentiva os povos a uma convivência internacional justificada 

pelos Direitos Fundamentais do Ser Humano, dentre os quais o direito de crença e de culto.

Diz a Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no Campo do Ensino, de 1960:  
“A educação deve visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e ao fortaleci-
mento do respeito aos direitos humanos e das liberdades fundamentais, o que deve favorecer 
a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou 
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religiosos, assim como o desenvolvimento das atividades nas Nações Unidas para a manuten-
ção da paz. Deve ser respeitada a liberdade dos pais ou, quando for o caso, dos tutores legais 
de assegurar, conforme as modalidades de aplicações próprias da legislação de cada Estado, 
a educação religiosa e moral dos filhos, de acordo com suas próprias convicções; outrossim, 
nenhuma pessoa ou nenhum grupo poderá ser obrigado a receber instrução religiosa incom-
patível com suas convicções” (art. 5o).

A Declaração sobre a Raça e os Preconceitos Raciais, de 1978, diz: “A identidade de ori-
gem não afeta de modo algum a faculdade que possuem os seres humanos de viver dife-
rentemente, nem as diferenças fundadas na diversidade das culturas, do meio ambiente e da 
história, nem o direito de conservar a identidade cultural” (art. 1o).

A Declaração sobre a Diversidade Cultural, de 2001, confirma em sua introdução:  
“A UNESCO, reafirmando sua adesão à plena realização dos direitos humanos e das liberda-
des fundamentais proclamadas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos; [...] Reafir-
mando que a cultura deve ser considerada como o conjunto de traços distintivos espirituais e 
materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social, e que 
abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as formas de convivência, os sistemas 
de valores, as tradições e as crenças. [...] Aspirando a uma maior solidariedade baseada no 
reconhecimento da diversidade cultural, na conscientização da unidade do Gênero Humano 
e no desenvolvimento de intercâmbios culturais, proclama: [...] A diversidade cultural amplia 
as possibilidades de escolha que se oferecem a todos; é uma das fontes do desenvolvimento, 
entendido não somente em termos de crescimento econômico, mas também como meio de 
acesso a uma existência intelectual, afetiva, moral e espiritual satisfatória” (art. 3o). 

A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, de 2003, acrescenta: 
“O patrimônio cultural imaterial [...] manifesta-se em particular nos seguintes campos: tra-
dições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo do patrimônio cultural imaterial; 
expressões artísticas; práticas sociais, rituais e atos festivos; conhecimentos e práticas relacio-
nados à natureza e ao universo; técnicas artesanais tradicionais. Entende-se por ‘salvaguar-
da’ as medidas que visam garantir a viabilidade do patrimônio cultural imaterial, tais como 
a identificação, a documentação, a investigação, a preservação, a proteção, a promoção, a 
valorização, a transmissão – essencialmente por meio da educação formal e não formal – e 
revitalização deste patrimônio em seus diversos aspectos (arts. 2o e 3o).

Acesso aos textos integrais da UNESCO: <www.brasilia.unesco.org./publicacoes/ 
docinternacionais/doccultura>.

DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS NO BRASIL

O Estado brasileiro, por meio da Secretaria Especial de Direitos Humanos, vem pondo em 
prática os compromissos assumidos como Estado membro da UNESCO. 
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A Constituição Federal de 1988 assim diz: “É inviolável a liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, 
a proteção aos locais de culto e a suas liturgias” (art. 5o, inciso VI). 

A Cartilha Diversidade Religiosa e Direitos Humanos, de 2005, complementa: “O Estado 
brasileiro é laico. Isso significa que ele não deve ter, e não tem religião. Tem, sim, o dever de 
garantir a liberdade religiosa [...] um dos direitos fundamentais da humanidade, como afirma 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos. [...] A pluralidade, construída por várias raças, 
culturas, religiões, permite que todos sejam iguais, cada um com suas diferenças. É o que faz 
do Brasil, Brasil. Certamente, deveríamos, pela diversidade de nossa origem, pela convivência 
entre os diferentes, servir de exemplo para o mundo” (Apresentação). 

Acesso à Cartilha: <www.presidencia.gov.br/estrutura_presidenciasedh/.arquivos/
cartilhadiversidadereligiosaportugues.pdf>.

O ENSINO RELIGIOSO NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO NACIONAL
A Constituição Federal de 1988 assim define o Ensino Religioso: “Serão fixados con-

teúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar formação básica 
comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. § 1o – O Ensino 
Religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas 
públicas de Ensino Fundamental” (cf. art. 110). 

O art. 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, redigido pela 
segunda vez pela Lei n. 9475, em 1997, esclarece: “O Ensino Religioso, de matrícula 
facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos 
horários normais das escolas públicas de Ensino Fundamental, assegurado o respeito à 
diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo”.

A Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, na Resolução  
n. 02/98, ao instituir as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, 
sinaliza: “Em todas as escolas deverá ser garantida a igualdade de acesso para os alunos 
a uma base nacional comum, de maneira a legitimar a unidade e a qualidade da ação 
pedagógica na diversidade nacional. A base comum nacional e sua parte diversificada 
deverão integrar-se em torno do paradigma curricular, que vise estabelecer a relação 
entre a educação fundamental e: 

a) a vida cidadã, através da articulação entre vários dos seus aspectos como: a saúde, 
a sexualidade, a vida familiar e social, o meio ambiente, o trabalho, a ciência e a tecno-
logia, a cultura, as linguagens; 

b) as áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Língua Materna (para populações 
indígenas e imigrantes), Matemática, Ciências, Geografia, História, Língua Estrangeira, 
Educação Artística, Educação Física e Educação Religiosa [...]” (art. 3o, item IV).
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A Resolução reconhece a Educação Religiosa (ou Ensino Religioso) como área de 
conhecimento integrante da formação básica do cidadão. 

CONTEÚDOS DO ENSINO RELIGIOSO
No âmbito das matrizes histórico-culturais brasileiras, o objeto de estudo do Ensino 

Religioso é o Fenômeno Religioso enquanto Patrimônio Imaterial do povo brasileiro. 

De forma pedagógica, pode-se organizar a diversidade de informações e de pos-
síveis abordagens do conteúdo em cinco eixos temáticos, partindo-se do visível, isto 
é, do conhecimento ao qual os estudantes têm acesso fora da escola, por meio da 
cultura, da comunicação, da observação do meio ambiente ou da experiência familiar:

• Ritos, festas, locais sagrados, símbolos – centros religiosos, templos, igrejas, 
sinagogas, mesquitas, terreiros, casas de reza; cerimônias, oferendas, cultos, litur-
gias, rituais etc. 

• Tradições religiosas – indígenas, africanas e afro-brasileiras, Judaísmo, Xintoís-
mo, Hinduísmo, Budismo, Islamismo, Fé Bahá’i, Protestantismo, Catolicismo, Pen-
tecostalismo, novos movimentos religiosos ecléticos e sincréticos, religião cigana 
e outras.

• Teologias das tradições religiosas – diferentes nomes e atributos do ser trans-
cendente, diferenças e semelhanças doutrinais entre as tradições religiosas; mitos 
de origem; crenças na imortalidade: ancestralidade, reencarnação, ressurreição. 

• Textos sagrados – orais: mitos e cosmovisões das tradições indígenas, ciganas, 
africanas; escritos: livros sagrados das antigas civilizações e das tradições religiosas 
atuais.

• Ethos dos povos e das culturas – costumes e valores dos povos e de suas  
religiões.

TRATAMENTO PEDAGÓGICO DO ENSINO RELIGIOSO
O Ensino Religioso é essencialmente interdisciplinar. Requer atividades interativas que 

proporcionem não só pesquisa rigorosa, reelaboração de dados, produção de formas 
literárias e artísticas do conhecimento adquirido e reflexão, como também experiências 
significativas na educação integral, pois nenhuma disciplina como o Ensino Religioso 
lida com as questões humanas universais. 

Estas, por sua vez, refletidas e dialogadas, podem iluminar questões particulares e 
coletivas e se transformar em construção da sabedoria de vida, que leva à cidadania e 
ao protagonismo na humanização e na transformação da sociedade. 
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Orientações para o uso deste livro
O livro do aluno não é consumível. É preciso caderno ou folhas para as atividades 

escritas e artísticas. Poderá ser usado por outra criança no ano seguinte, motivando os 
alunos a conservá-lo com cuidado e, assim, exercitar a cidadania.

MATERIAL E FONTES DE PESQUISA

Os materiais de arte da escola são apreciados por estudantes de todas as idades. 
Será sugerido o uso de massa de modelar, argila, tintas, lápis para desenho e pin-
tura, tesoura, cola, papel colorido, gravuras e materiais de colagem, montagem e 
dobraduras, bem como todo tipo de material alternativo (“sucata”). No 5o ano, esse 
material servirá para expressar artisticamente ideias e conclusões de pesquisas e de 
reflexão.

As pesquisas de conteúdos podem ser feitas em livros, filmes documentários, sites 
da internet, revistas ou ainda por meio de entrevistas, pesquisas de campo e registros 
de dados por filmagem, gravação, fotografia e todos os meios aos quais os estudantes 
tenham acesso.

METODOLOGIA

O livro traz sugestões de atividades para cada aula. Algumas podem ser estendidas 
por duas ou três aulas consecutivas, conforme o desempenho e o interesse da turma. 
Outras podem dar origem a projetos de duração maior. Este é o motivo de haver apenas 
16 aulas para serem desenvolvidas ao longo do ano. 

De modo geral, cada aula terá uma ou mais sugestões de atividade de reflexão e 
construção de conhecimento a partir dos textos do próprio livro.

PASSOS DO PLANO DE AULA

TEXTO

No início de cada aula há um pequeno texto que relata fatos históricos ou uma situa-
ção possível na vida dos alunos. A partir dele, pode-se abordar o Fenômeno Religioso e 
dialogar a respeito de vários aspectos do sagrado na diversidade cultural e na realidade 
cotidiana. 
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CÍRCULO DE INICIAÇÃO

Atividade de reflexão e compreensão dos temas propostos e diálogo a respeito de 
conhecimentos e experiências pessoais dos estudantes.

TRAVA-LÍNGUA

Atividade lúdica cujo objetivo é divertir e integrar. Não precisa ser feita durante a 
aula. 

TRILHA DA SABEDORIA

Atividades variadas que podem ser desenvolvidas em casa, em grupos ou individual-
mente. Pode-se combinar com a turma se o resultado dessas atividades será apresenta-
do na aula seguinte ou não.

MENSAGEM DA SEMANA 

A canção ou texto final representa o sonho alimentado pelas tradições religiosas:  
a esperança num tempo melhor para o mundo, a sociedade e as pessoas. 

As músicas sugeridas estão reunidas no CD que acompanha este livro. Podem ser 
usadas para atividades alternativas na sala, acompanhadas de sons e ritmos produzidos 
pelo corpo ou por instrumentos, de preferência construídos pela turma, com material 
alternativo.
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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.

MATERIAL

Pequenos papéis com os nomes de todos os alunos. Caixas de embalagens, copos 
plásticos, papel para forrar, fita adesiva e outros materiais para construir instrumentos 
simulados de comunicação. Caso haja acesso a instrumentos reais de filmagem e grava-
ção, podem ser usados.

CONTEÚDO DE APOIO

A historicidade é uma característica humana. A história é o ambiente temporal e 
espacial do indivíduo. Em relação à crença religiosa na eternidade, a história pode ser 
representada por uma linha traçada com giz na lousa. A linha tem começo e fim, é 
visível e tangível, mas situa-se em uma dimensão maior, não delineada. A linha pode 
também representar um caminho. No conceito das tradições religiosas, o ser humano é 
um peregrino rumo a uma meta.

Conforme os ensinamentos das tradições religiosas, a consciência e a inteligência 
projetam a história humana na imortalidade, pois a historicidade remete à reflexão acer-
ca do transcendente. Os animais são a-históricos (conceito usado por Paulo Freire), isto 
é, não têm consciência da própria vida nem podem agir sobre o presente ou o futuro. 

Para as tradições religiosas, a historicidade possibilita à pessoa interagir no mundo, 
mas também relacionar-se com o sagrado, por mediação do mundo e da história, e tal 
relação pessoal e coletiva pode ser constatada pelos sinais do sagrado na cultura e na 
sociedade, isto é, pelo Fenômeno Religioso.

TEX TO

O texto A história dos navios pode ser abordado sob vários aspectos: a importância 
dos relatos de conhecimentos e experiências pessoais durante as aulas; possibilidade de 
registrar a história da turma; significado do termo “seres históricos”.

14 | Somos um povo em comunicação Livro do professor



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.

Pedir aos alunos que reflitam em silêncio sobre os pontos sugeridos no item Círculo 
de iniciação e depois anotem o que lembraram.

A seguir, expor o material e organizar grupos que irão confeccionar com material de 
sucata um equipamento necessário para uma entrevista coletiva (microfone, grava-
dor, filmadora, holofotes). Caso haja equipamentos verdadeiros podem ser usados. 
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Com os equipamentos prontos, tirar a sorte, usando os nomes na caixinha e definir 
os entrevistados e os repórteres de cada grupo, até que cada um tenha seu papel.

Os grupos revezam-se no uso dos equipamentos: os repórteres fazem perguntas aos 
entrevistados, conforme os pontos já refletidos e anotados por todos.

Concluir a apresentação, acentuando a importância de se recordar, registrar e comu-
nicar a própria história e sentir-se cidadão e cidadã de um povo e da humanidade.

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.

TR AVA-L ÍNGUA

Repita rápido sem errar:

A areia arrasta a aranha
A aranha arrasta a areia.

16 | Somos um povo em comunicação Livro do professor



TR ILHA 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.

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...
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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.

CONTEÚDO DE APOIO

É conhecida a hipótese de que as Américas foram povoadas há mais de 40 mil anos, 
quando nômades da Ásia teriam atravessado a região que então unia os continentes 
(Europa e América do Norte), atual estreito de Behring. Traços físicos, crenças, mitos, 
rituais, vestes, objetos e costumes do Oriente e das nações indígenas das Américas con-
servam semelhanças inegáveis. 

No Brasil, há indícios de civilizações milenares, tanto nas descobertas arqueológicas 
como nas tradições e na cultura dos povos indígenas. Temos vários sítios arqueológicos, 
como: Alenquer, no Pará; Vale do Catimbau, na cidade de Buíque, Pernambuco; Lagoa 
Santa e São Tomé das Letras, em Minas Gerais; Chapada dos Guimarães, em Mato 
Grosso; São Raimundo Nonato, no Piauí e diversos outros por todo o território nacional. 
Os sinais da historicidade aparecem na cultura popular, que guarda mitos e lendas de 
civilizações cujas ruínas são ocultas pela mata ou por montanhas. 

Vários mitos sagrados indígenas brasileiros assemelham-se a matrizes mitológicas 
do Oriente. Por exemplo, o relato do dilúvio universal, presente em textos sagrados do 
Oriente Médio, é reconhecível na lenda guarani de Tamandaré, na qual se conta que 
todos os povos foram dizimados por uma grande inundação, salvando-se apenas um 
casal, que navegou, durante muitos dias, na copa de uma palmeira. José de Alencar 
utiliza-se desse mito no fim do livro O Guarani.

TEX TO

O texto Excursão ao passado pode ser abordado sob vários aspectos: a importância 
de conhecer a região em que se vive; a capacidade de tirar conclusões a respeito do 
que se vê e se pesquisa; a história do Brasil, que não começa com a chegada dos co-
lonizadores; diferenças entre a história escrita (como a carta de Pero Vaz de Caminha) 
e a história vivida e comunicada por desenhos rupestres, tradição oral, mitos, lendas, 
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crenças, folclore e obras de arte; formas atuais de comunicação da história do Brasil, 
além da escrita.

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. 

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”.
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Organizar grupos e determinar tempo para que percorram a sala, a escola e o pátio 
e observem expressões de valores e atitudes éticas e sagradas (alegria, gentileza, 
cuidado, bondade, amizade, organização, religião) em todos os textos escritos, de-
senhos, cartazes que encontrarem nos murais ou nas paredes.

De volta à sala, pedir que apresentem e anotem no quadro os valores e as atitudes 
encontrados.

Pedir aos alunos que relacionem os valores escritos no quadro com os ensinamentos 
das tradições religiosas que conhecem.

A seguir, lançar as questões: 

• Nas formas de comunicação presentes na escola, que valores importantes estão 
ausentes? 

• Como podemos representá-los?

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.

TR AVA-L ÍNGUA

Porco crespo toco preto

TR ILHA 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.

CONTEÚDO DE APOIO

A cultura dos descendentes de imigrantes europeus – alemães, italianos, poloneses, 
ucranianos e portugueses – predomina no Sul do Brasil. Mas existem também, no Sul 
e em outras regiões, comunidades de povos que vieram do Oriente Médio e do Ex-
tremo Oriente: libaneses, sírios, árabes, turcos, judeus, japoneses, chineses, coreanos  
e outros. 

Os povos que aqui chegaram construíram seus locais sagrados e conservaram seus 
ritos religiosos e traços culturais. Muitos eram cristãos de diferentes Igrejas. Os alemães, 
em geral, pertenciam às Igrejas da Reforma Protestante. Já os ucranianos, libaneses, 
sírios e turcos mantiveram ritos, línguas e costumes cristãos do Oriente Médio. Os ára-
bes trouxeram o Islamismo, e os judeus, o Judaísmo. Os japoneses contribuíram com 
o Xintoísmo e o Budismo. Mais recentemente, chegaram os coreanos, cujo país é de 
tradição budista. 

Enquanto as etnias conservam valores de suas tradições religiosas, a migração inter-
na favorece a diversidade cultural e religiosa. Alguns anos atrás, famílias do Sul migra-
ram para o Centro-Oeste e para o Norte; famílias do Nordeste, que migravam para o 
Sudeste, atualmente vão para o extremo Sul. O vocabulário, o folclore, os costumes e as 
práticas religiosas se socializam sempre mais.

TEX TO

O texto O riso das meninas pode ser abordado sob vários aspectos: diversidade bra-
sileira, procura de uma vida melhor, tristeza por deixar a própria terra e ir viver em outro 
lugar; local de reunião religiosa como lugar de entrosamento, participação e amizade; 
diferenças culturais, conhecimento e respeito mútuo; tradição religiosa de cada família; 
diálogo, descoberta das diferenças e respeito mútuo.
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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.

– 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. 
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– 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. 

Organizar duplas e sugerir que uma pessoa se sente no chão e a outra fique em pé. 
Nesta posição, olhem uma para o rosto da outra durante um minuto. A seguir, tro-
quem de posição e continuem a olhar-se por mais um minuto. Depois, as duas em 
pé, olham-se de frente.

Pedir à turma que expresse os sentimentos que a experiência despertou.

Pedir aos alunos que comparem os sentimentos que tiveram com as relações entre 
pessoas de culturas, tradições religiosas, costumes e locais diferentes.

Questionar: existem culturas, costumes, experiências ou pessoas mais importantes 
ou menos importantes do que outras?

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.

TR AVA-L ÍNGUA

Repita rápido sem errar:

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

TR ILHA 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.

MATERIAL

O necessário para desenho, pintura, escrita e para improvisar uma encenação de 
crianças ao redor de um ancião, no barracão da escola de samba.

CONTEÚDO DE APOIO

O movimento, o ritmo e a cor que caracterizam a cultura popular no Brasil e as ma-
nifestações populares do sagrado vêm do Catolicismo medieval, trazido pelos portugue-
ses e sincretizados às tradições religiosas indígenas e africanas. 

Nos locais sagrados da tradição religiosa afro-brasileira, os rituais de invocação e 
acolhida de cada orixá têm seu ritmo, cântico e veste. 

Na teologia iorubá ou jeje/nagô o ori (“pensamento”, “inteligência”) é a dimensão 
sagrada do ser humano, moldada pelo Criador. Cada pessoa, animada pelo axé (energia 
sobrenatural) supremo, é protegida por um orixá: espírito que auxilia o Criador no cui-
dado da terra e das pessoas.

Olorum, Kalunga ou Zambi (na Umbanda, Oxalá) – Deus Criador, transcendente e 
sem nenhuma representação.

Odudua – orixá da terra mãe, esposa de Olorum. 

Exu – mensageiro entre os orixás e os seres humanos; é homenageado no começo 
de qualquer culto.

Ogum – orixá dos metais, guia dos ferreiros e protetor dos agricultores.

Okô – orixá das plantas cultivadas; dá força aos alimentos que sustentam a vida.

Oxóssi – orixá protetor da mata e dos animais, não permite a violência contra a na-
tureza.

Ossaê – orixá das plantas medicinais e das que são reservadas à cerimônia ritual. 

Omulu – orixá guia dos mortos, guardião dos cemitérios.
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Xangô – orixá da justiça, controlador das tempestades.

Oxum – orixá da água doce, protetora dos rios e lagos.

Iemanjá, Janaína, Princesa de Aiucá, Ianaê – mãe de todos os orixás, rainha dos ocea-
nos e protetora da família.

Ibeji – orixás gêmeos, protetores das crianças.

Iansã – orixá senhora da chuva e dos ventos.

Oxum-maré – orixá serpente, controlador dos venenos.

Ogum Edê – orixá da sexualidade; durante seis meses do ano, é feminino, e nos seis 
meses seguintes, é masculino.

Ifá – orixá do conhecimento e da sabedoria.

TEX TO

O texto A quadra da escola de samba pode ser abordado sob vários aspectos: o am-
biente em que vivem os personagens (no morro, onde há um local sagrado de tradição 
religiosa africana, o terreiro e um barracão de escola de samba); por que muitas famílias 
afro-brasileiras moram nos morros, nas favelas e nas periferias das grandes cidades; a 
convivência, os valores, a cultura que as crianças do morro recebem dos adultos, espe-
cialmente dos mais idosos; valores da escola de samba: expressão de arte, resultado da 
colaboração, trabalho em grupo, participação, alegria, cultura, religiosidade etc.; temas 
religiosos, culturais e de cidadania que as escolas de samba apresentam por meio da 
arte: ecologia, fauna e flora, lendas, mitos, personagens históricos etc.; o ritmo, a cor, 
a música, os movimentos, como expressão de arte e harmonia, originada nas culturas e 
tradições religiosas indígenas e africanas.

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? 

– 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.
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– 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! 

Organizar grupos para que desenvolvam uma das atividades sugeridas no livro do 
aluno.

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.
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TR AVA-L ÍNGUA

Três pratos de trigo pra três tigres tristes.

TR ILHA 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.

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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