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APRESENTAÇÃO
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Neste capítulo serão discutidas a origem das religiões e religiosidades, as 
religiões originárias da Índia e da China, as religiões monoteístas vindas do 
Oriente Médio e a ampla religiosidade da New Age.   

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • As manifestações religiosas, em todas as suas formas, são 

sempre fruto de determinada sociedade.
 • As religiões e religiosidades almejam a construção de um mun-

do sagrado, fundamentado numa fé que desconheça distinções 
de tempo e de espaço e que, por essa razão, transcenda o hu-
mano e o retire de algum modo do seu contexto existencial.

 • O antropólogo britânico Edward B. Taylor indicou que o animis-
mo teria sido a primeira manifestação religiosa entre as socie-
dades humanas.

 • O antropólogo francês Claude Lévi-Strauss afirma que o tote-
mismo é uma expressão simbólica, que permite ao indivíduo, ou 
grupo, um melhor entendimento da realidade social e da diferen-
ciação de clãs e papéis no interior das sociedades tribais.

 • Uma das religiões mais antigas do mundo é o hinduísmo, que 
nasceu na Índia há mais de seis mil anos.

 • O budismo surgiu como uma contestação ao hinduísmo, há 
mais de dois mil e quinhentos anos, na Índia. Foi fundado por 
um rico príncipe chamado Sidarta Gautama, que se tornaria o 
Buda (Iluminado).

 • O budismo prega justamente a ausência de um Deus. Para os 
budistas não há intermediário entre o indivíduo e o divino. Talvez, 

A diversidade religiosa no mundo
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PREPARAÇÃO

As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de analisar, formadoras de opi-
nião. Atividades como debates, análises, resenhas de filmes e seminários são 
fundamentais para o exercício da opinião. É importante, porém, que os alunos 
associem suas opiniões a argumentos válidos. A atividade decorrente deste 
capítulo é a exibição do vídeo O Sagrado – programa exibido pela TV Escola, e a 
resolução das perguntas envolvendo a questão do sagrado para cada um deles.

AULA 1

Esta aula tem o objetivo discutir a questão do sagrado e de como objetos, 
rituais e outras manifestações de uma cultura tornam-se sagrados, ou seja, 
são sacralizados, merecendo a veneração ou respeito religioso por ter uma 
associação com uma divindade ou com objetos considerados divinos (página 
328). Além disso, será feito um trabalho com os alunos a partir da Lei 11.645, 
que torna obrigatório o estudo da cultura africana, afro-brasileira e indígena 
nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados.

Pesquisando a questão do sagrado

a. Inicie a aula no Laboratório de informática explicando aos alunos sobre a 
presença  constante “do sagrado” no cotidiano das pessoas. Muitas culturas 
têm o lugar sagrado, dias santos, homens santos, sagradas verdades, objetos 
sagrados etc.

por esse motivo, o budismo tenha sido bem aceito no restante 
da Ásia, onde a maioria das religiões, como o confucionismo, o 
taoísmo e o xintoísmo (as duas primeiras na China e a terceira 
no Japão) pregam a ausência de uma ou mais divindades.

 • O Oriente Médio foi o berço das principais religiões monoteístas 
do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Cultura e ideologia. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.
 • Giz ou marcadores para quadro branco. 
 • Laboratório de informática. 
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b. Proponha uma discussão em pequenos grupos de quatro a cinco alunos e 
questione:

    O que é o sagrado paras vocês?

    Como vocês imaginam que algo se torna sagrado nas diferentes culturas?

c. Em seguida, após a discussão sobre o que é sagrado, solicite aos alunos 
que, a partir da compreensão que tiveram sobre a questão, façam o registro 
de suas concepções, gravando em um pen drive em formato powerpoint. 

d. Diga aos alunos que esses registros serão utilizados no início da quarta 
aula.

AULA 2

As manifestações religiosas, em todas as suas formas, são sempre fruto de 
determinada sociedade. Posteriormente, elas podem se expandir para mui-
tas outras realidades, admitir influências e incorporar elementos locais e 
regionais e, assim, ajustar-se às exigências daqueles que as professam. As 
religiões e religiosidades (página 328) almejam a construção de um mundo 
sagrado, fundamentado numa fé que desconheça distinções de tempo e de 
espaço e que, por essa razão, transcenda o humano e o retire de algum modo 
do seu contexto existencial. Escavações arqueológicas revelaram vestígios 
de que o homem pré-histórico de 50 mil anos atrás já cultuava seus mortos. 
O antropólogo britânico Edward B. Tylor (página 329) indicou que o animismo 
teria sido a primeira manifestação religiosa entre as sociedades humanas. 
Para ele, tudo o que fosse perceptível aos sentidos do ser humano (inclusive 
ele) seriam portadores de um espírito ou alma (anima). Assim, o Sol, a Lua, as 
estrelas, os animais, as plantas, os rios, as cachoeiras, os oceanos e as mon-
tanhas seriam divinificados e carregados de valor espiritual. Outra perspectiva 
de análise antropológica e sociológica da religião é o totemismo (página 329), 
que pode ser entendido como um conjunto de ideias e práticas baseadas na 
crença de parentesco mítico entre seres humanos e elementos da natureza. 
O antepassado totem é venerado pelo clã e torna-se um tabu, que não pode 
ser morto, nem comido, nem tocado, nem destruído de maneira alguma. E ao 
totem são dedicados rituais e cerimônias, sempre presididos por um xamã, 
daí, muitas vezes, o totemismo ser também chamado de xamanismo. O an-
tropólogo francês Claude Lévi-Strauss afirma que o totemismo é uma expres-
são simbólica, que permite ao indivíduo ou grupo um melhor entendimento da 
realidade social e da diferenciação de clãs e papéis no interior das sociedades 
tribais. Um terceiro elemento que fundamenta as manifestações religiosas 
iniciais em muitas sociedades, nas de ontem e ainda nas de hoje, são as mito-
logias (página 330). Elas podem ser entendidas como narrativas dos tempos 
passados. Não mencionam datas, tem significação simbólica, referem-se a 
uma ou mais divindades representativas das forças da natureza ou de aspec-
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tos da condição humana. Como exemplos, podemos citar as mitologias grega 
e romana, a mitologia judaico-cristã, a mitologia nórdica e a mitologia ioruba. 
Uma das religiões mais antigas do mundo é o hinduísmo que nasceu na Índia 
há mais de seis mil anos (páginas 330 e 331). Caracteriza-se como tradição 
cultural, abrangendo os modos de viver, princípios éticos e filosóficos, tudo 
registrado numa coletânea de textos sagrados, os Vedas, que são a base do 
hinduísmo, cuja ênfase está no modo correto de viver, o darma, ou seja, a 
verdade religiosa. A relação do hinduísmo com o sistema de castas, que se 
perpetuou na Índia, é intensa. Esse sistema é segregacionista e foi abolido por 
lei em 1950, mas continua a vigorar até hoje. 

AULA 3

O budismo surgiu como uma contestação ao hinduísmo, há mais de dois mil 
e quinhentos anos, na Índia (página 331). Foi fundado por um rico príncipe 
chamado Sidarta Gautama, que se tornaria o Buda (Iluminado). O budismo 
rejeita parte da autoridade dos Vedas, não aceita a hierarquia das castas e 
não aprova alguns rituais hindus. Além disso, introduz um objetivo religioso, o 
de salvação, ligado à ideia de reencarnação. O budismo ensina que o homem 
está destinado a reencarnar infinitamente após cada morte e a enfrentar os 
sofrimentos do mundo. Os atos praticados em cada reencarnação definem 
a condição de cada pessoa na vida futura, preceito conhecido como carma. 
Existem duas correntes dentro do budismo: a mahayana (que defende o re-
laxamento na rígida doutrina monástica e a possibilidade de que os leigos 
sejam iluminados) e a hinayana (o budismo tradicional, em que só os mon-
ges podem se tornar iluminados). Se o hinduísmo compreende uma vasta 
gama de deuses, o budismo prega justamente a ausência de um Deus. Para 
os budistas não há intermediário entre o indivíduo e o divino. Talvez, por isso, 
o budismo tenha sido bem aceito no restante da Ásia, onde a maioria das reli-
giões, como o confucionismo, o taoísmo e o xintoísmo (as duas primeiras na 
China e a terceira no Japão) pregam a ausência de uma ou mais divindades 
(página 332). O Oriente Médio foi o berço das principais religiões monoteístas 
do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo (páginas 333 e 334). 
Curiosamente (ou não), os deuses de cada religião enviaram um anjo men-
sageiro para anunciar seus desígnios, o anjo Gabriel. Também, curiosamente, 
elegeram a cidade israelense de Jerusalém como o local sagrado dessas três 
religiões. Curiosamente, ainda, essas três religiões têm uma origem comum: 
o profeta Abraão (daí serem chamadas também de religiões abraâmicas). A 
primeira manifestação religiosa monoteísta teria sido o zoroastrismo, funda-
da na pérsia, atual Irã, pelo profeta Zarathustra ou Zoroastro. Entre suas prin-
cipais concepções religiosas estão a crença no Paraíso, na ressurreição, no 
juízo final e na vinda de um messias. Essas crenças viriam influenciar profun-
damente as outras três religiões monoteístas, pois todas elas estavam locali-
zadas no Oriente Médio. 
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AULA4

Leve a turma para o Laboratório de informática e peça que os grupos apre-
sentem a concepção de cada um sobre o que é sagrado. Permita que eles 
discutam os elementos trazidos por cada grupo. Chame a atenção dos alunos 
para a diversidade de definições existentes sobre “o sagrado”, devendo todas 
serem consideradas e respeitadas. Além disso, toda a humanidade tem uma 
necessidade de se apoiar em algo além do humano, algo em que acredita que 
possa ajudá-la em momentos difíceis.

Aproveitando o estímulo da apresentação dos alunos, convide-os para assis-
tir a um vídeo da TV Escola intitulado O Sagrado – programa exibido pela TV 
Escola, com duração de 30min02seg., disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=yBYdzpCdNoE> Acessado em: 7/03/2017.

Solicite que os grupos, durante a exibição, façam o registro dos seguintes 
aspectos:

Qual o conceito de sagrado apresentado no vídeo?
Por que a necessidade da experiência com o sagrado?
Como o homem entra em contato com o sobrenatural?
Como a religião se apropria do conceito de sagrado?
Como nasceu a reverência pelo sagrado?
O que vem a ser o animismo?
Qual a relação do sagrado com o ritual de culto aos mortos?
Qual a relação entre hierarquia e o sagrado?
De que forma o sagrado pode contribuir, segundo o vídeo, para a coesão so-
cial, a organização da sociedade para uma vida em harmonia?

Após a exibição do vídeo, solicite aos alunos que discutam sobre essas ques-
tões e, na sequência, escrevam um texto dissertativo a partir dos registros 
feitos durante a exibição do vídeo e dos registros da primeira aula, conjugando 
as informações. Após a elaboração do texto, peça aos alunos para que leiam 
para o restante da classe e, se possível, promova um debate entre eles. 

Os alunos deverão responder à questão do tópico Cenário da diversidade re-
ligiosa (página 336) ou o professor poderá, ainda, elaborar um questionário 
para verificar se as expectativas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


