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1. Nível de ensino: Ensino Fundamental – 6º ano

2. Conteúdo estruturante: Universo Simbólico Religioso

2.1 Conteúdo básico: Textos Sagrados orais ou escritos

2.2 Conteúdo específico: Textos sagrados orais

3. Objetivos:

• Identificar a existência de diversos textos sagrados orais;

• Compreender a função dos textos sagrados orais reconhecendo sua importância

nas diversas tradições religiosas;

• Conhecer algumas características das tradições religiosas da Umbanda e Indígena

por meio das histórias.

4. Número de aulas estimado: 2 aulas

5. Justificativa

Textos  sagrados  são  ensinamentos  transmitidos  de  forma  oral  e  escrita  pelas

diferentes culturas religiosas. Segundo Alves (2009, p. 135) é do texto sagrado que brota

todo o saber sobre a tradição religiosa, a doutrina, os códigos de ética e moral, as regras

dos rituais, enfim, as orientações civilizadoras dos homens.  

Tradições religiosas revelam em suas histórias a preocupação em transmitir seus

ensinamentos e orientar seus fiéis. Nesta aula, optou-se em trabalhar com a história do

“Preto Velho” e a história “Todo Igarapé um dia se junta ao Grande Rio Tapajós”, para que

se compreenda que nas aulas  de Ensino Religioso os  textos sagrados são variados,

expressam um ensinamento e vão além da utilização dos livros sagrados.



6. Desenvolvimento

1ª Aula

Iniciar a aula com a problematização: O que são textos sagrados? Histórias, mitos

e contos podem ser sagrados? 

Em seguida o professor poderá recorrer ao infográfico As religiões e seus contos,

disponível  em

http://www.ensinoreligioso.seed.pr.gov.br/arquivos/File/simuladores/inicio.swf.  Neste

recurso são contempladas quatro matrizes religiosas. Para esta aula poderão se utilizadas

somente duas histórias. Na primeira aula trabalhar com a história da tradição indígena e,

na segunda, com a história da tradição afro-brasileira (Umbanda). 

O professor e os alunos deverão ouvir a história. Depois de ouvir, o professor pode

solicitar que cada um descreva  o que entendeu,  e que tipo de pensamentos a história

gerou em seu imaginário. Para fortalecer a atividade, sugere-se a leitura do texto narrado

postado no infográfico, instigando, assim, a leitura e interpretação. 

Uma sugestão de encaminhamento é organizar os alunos em círculo, sentados no

chão  da  sala  de  aula  ou  em um espaço  aberto,  para  que  todos  fiquem confortáveis

durante a contação de história.

Divida a turma em grupos de, no máximo, 5 alunos e entregue uma cartolina para

cada  grupo.  Conforme  os  alunos  vão  escutando  a  história,  poderão  desenhar  e

representar o que estão entendendo. Ao final, cada grupo apresenta o que produziu. 

Outra  possibilidade  é  o  professor produzir  gravuras  dos  personagens  e de

elementos descritos na história em uma cartolina, e recortá-las e colá-las no Flip Sharp,

assim, na medida em que a história vai sendo contada, o professor pode ir mostrando as

imagens produzidas.

Sugestão de atividade:

Esta atividade será dividida em dois momentos: 

1. reunir  os  materiais  necessários  para  produção  de  instrumentos  musicais  e

brinquedos; 

2. produzir os materiais.

• Maracá:  (instrumento  musical  percussivo  de  origem indígena,  usado  em rituais

sagrados).

• Material necessário: 1 garrafa pet pequena, sementes, jornal ou cabo de vassoura,

http://www.ensinoreligioso.seed.pr.gov.br/arquivos/File/simuladores/inicio.swf


fita adesiva, tinta guache ou acrílica para colorir ou pedaços de papel e cola.

• Confecção:  retirar  o rótulo  da garrafa,  lavar  por  dentro e por  fora.  Após secar,

colocar  sementes de arroz,  feijão  ou outras.  Se houver  um cabo de vassoura,

cortar um pequeno pedaço (20 cm) e encaixar na garrafa. É possível, também,

pegar uma folha de jornal, dobrá-la e passar fita adesiva, formando o cabo para

acoplar  na  garrafa.  A pintura  é  opcional.  Está  pronto  o  maracá,  agora  é  só

acompanhar a música.

Sugestão de videoaula:

• Arte  do Saevinho – Maracá.  Disponível  em:  http://www.youtube.com/watch?v=z-

AoQRa4UI0 

Com a atividade de construir o maracá, que é um instrumento musical de origem

indígena usado nos rituais, é possível atentar para aquilo que se escuta no interior dos

lugares sagrados, ou seja,  os símbolos sonoros produzidos pelas tradições religiosas.

Segundo Schlögl (2012), os símbolos sonoros, musicais, de uma cultura não são apenas

representações estéticas, mas traduzem mensagens e inspiram comportamentos. 

2ª Aula

Após  ouvir  a  história  de  Preto  Velho,  disponível  em

http://www.ensinoreligioso.seed.pr.gov.br/arquivos/File/simuladores/inicio.swf  ,   reler o texto

e identificar os seguintes elementos da história:

a) Quem é o personagem principal?

b) Onde a história acontece?

c) Por que o Preto Velho foi açoitado?

d) O que as pessoas pensaram quando a criança que estava doente melhorou?

e) O que você aprendeu com esta história?

Após a leitura do texto da história, o professor poderá conduzir a reflexão acerca da

Umbanda, com enfoque no significado e importância do Preto Velho para esta tradição

religiosa. 

Os pretos velhos são espíritos de velhos africanos que foram trazidos para o Brasil

como escravos e que trabalham na Umbanda como símbolos da fé, da humildade e da

sabedoria ancestral. Eles ajudam aqueles que estão em dificuldade material e espiritual.

http://www.ensinoreligioso.seed.pr.gov.br/arquivos/File/simuladores/inicio.swf


Ampliando o conhecimento, o professor poderá utilizar o texto de São Cosme e

São  Damião,  disponível  em:

http://www.ensinoreligioso.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?

conteudo=1256, para que os alunos conheçam outra entidade da religião da Umbanda. 

Após a contextualização do texto com os alunos, o professor poderá desenvolver a

seguinte atividade:

1) Nas figuras são representadas as divindades gêmeas de Cosme e Damião. A partir da

leitura  do  texto  de  São  Cosme  e  São  Damião,  escreva  suas  características  e  sua

importância para a tradição africana e católica. 

Fonte: http://www.ensinoreligioso.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?

foto=359&evento=3

http://www.ensinoreligioso.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1256
http://www.ensinoreligioso.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1256


Fonte: http://www.ensinoreligioso.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?

foto=358&evento=3

Com  o  desenvolvimento  deste  conteúdo  e  desta  atividade  o  aluno  deverá

compreender o sincretismo religioso existente em nossa cultura, podendo, assim, ampliar

seu interesse para outras divindades existentes nas tradições religiosas. 

7. Relações interdisciplinares

Através dos elementos textuais de leitura e interpretação apresentados nas aulas,

o professor pode articular a disciplina de Ensino Religioso com a disciplina de Língua

Portuguesa,  apresentando  o  gênero  textual  contação de  história  como  recurso

pedagógico para encaminhar o conteúdo básico do texto sagrado oral. 

8. Aprendizagem esperada

Espera-se  que  os  alunos conheçam alguns textos  sagrados  orais  por  meio  da

contação  de  história  das  tradições  religiosas  afro-brasileira  e  indígena  e  possam

identificar  as  diversas  formas  desse  tipo  de  textos.  É  esperado,  também,  que  os

estudantes reconheçam que os textos orais são formas de registro dos ensinamentos das

tradições religiosas.
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