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ROTEIRO DE AULA

Tema: Textos Sagrados  e Tradição Oral das Religiões de Matriz Africana e 
Indígena

Objetivo: Conhecer os textos sagrados e a tradição oral das religiões de 
Matriz Africana e Indígena. 

 Religiões Primais.
 Culturas Ágrafas.
 Animismo.
 Tradição Religiosa dos Povos Indígenas.
 Tradição Religiosa dos povos Africanos.
 Atividades de Fixação. 
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ATIVIDADE PARA CASA

1. O “Wu Ching”, livro doutrinário do Confucionismo, é uma coleção de cinco 
clássicos: Shu Ching (Política); Shih Ching (Poesia); Li Ching (Livro dos 
Ritos); Chun-Chiu (Visão histórica chinesa) e I Ching (Livro das Mutações). 
Em qual deles consta a ideia do Yin e Yang como as forças que regem o 
universo? (Marque a alternativa correta)

A. (    ) Shu Shing.

B. (    ) Shih Ching.

C. (   ) Li Ching.

D. (    ) Chun Chio.

E. (    ) I Ching. 
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• Também chamadas de "religiões primitivas“.

• Local: Povos tribais da África, Ásia, América do 
Norte e do Sul e Polinésia. 

• Crença num grande número de forças, deuses 
e espíritos que controlam a vida cotidiana. 

• O culto aos antepassados e os ritos de 
passagem desempenham um papel 
importante. 

• A comunidade religiosa não se separa da vida 
social; e o sacerdócio normalmente é sinônimo 
de liderança política da tribo.

Religiões Primais
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• Culturas que não desenvolveram um sistema de 
escrita capaz de registrar a língua utilizada.

• Porém, não significa dizer que é uma sociedade 
sem língua ou sem fala.

• Trata-se apenas de uma organização de 
sociedade e comunidade que ainda não 
desenvolveu um sistema que represente, por 
meio de signos ou símbolos escritos, as coisas do 
mundo o os sentidos delas.

• “Povos Tribais Africano” e “Indígenas 
brasileiros” são exemplos de sociedades ágrafa.

Culturas Ágrafas

Ìndia da etnia Terena (MS)
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• ANIMISMO (Animus = Alma): O homem 
primitivo acreditava que os animais, as 
plantas, os rios, as montanhas, o sol, a lua e 
as estrelas continham espíritos. 

• Essas forças, elementos da natureza e 
fenômenos da vida, eram forças que o 
homem não conseguia dominar. Aos poucos, 
foram tratadas como divindades. E era 
necessário agradá-los com sacrifícios e 
oferendas. Exemplo: Adoração ao Trovão. 

• Com o tempo, foram sendo atribuídos nomes 
às forças da natureza e aos fenômenos da 
existência humana; dando inicio ao 
POLITEISMO. Exemplo: Thor (Deus do trovão)

Animismo

Festival de Vodum

7



ATIVIDADE

1. “Povos Tribais Africano” e “Indígenas brasileiros” são exemplos de sociedades 
ágrafa. O que são “Culturas Ágrafas”? (Marque a alternativa correta)

A. (    ) Culturas que creem num grande número de forças, deuses e espíritos 
que controlam a vida cotidiana. 

B. (    ) Culturas que acreditam que os animais, as plantas, os rios, as 
montanhas, o sol, a lua e as estrelas continham espíritos. 

C. (    ) Culturas que não desenvolveram um sistema de escrita capaz de 
registrar a língua utilizada.

D. (    ) Culturas que desenvolveram um sistema de escrita capaz de registrar a 
língua utilizada.

E. (     ) Culturas que não desenvolveram um idioma.

:
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1. Cristianismo: Sul da África e ao longo dos 
litorais leste e oeste.

2. Islamismo:  África setentrional árabe; e sul 
do Saara. 

3. Religiões Primais (Tribais):  Eram  as mais 
difundidas antes da invasão cultural 
ocidental e árabe.

•  Noções de Família e Tribo são o  
fundamento das antigas “Religiões Tribais”.

• Porém, na África moderna, a estrutura 
tradicional baseada na aldeia (Família e 
Tribo) está desaparecendo. 

Religiões de Matriz Africana

Etnia Zulu: África do Sul
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• Há inúmeras religiões de “Matriz 
Africana”. Cada povo tem seu próprio 
nome para Deus e seus próprios rituais 
de culto.

•  Por outro lado, há também muitos 
traços em comum. Afinal, os povos 
africanos não viveram uma existência 
isolada. Houve diversas migrações e 
contatos entre os povos tribais da África.

• A maioria dos africanos “não-urbanos” 
são agricultores e criadores de gado. Há 
apenas alguns grupos de caçadores-
coletores.

Religiões de Matriz Africana

Etnia Bapedi: África do Sul
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• Boa parte do conhecimento que temos 
sobre essas religiões, apoia-se nos relatos 
de observadores europeus: mercadores, 
colonizadores ou missionários.

•  As  descrições são muito influenciadas 
pelas constantes comparações entre:

1. Vida religiosa e cultural do local.
2. Cristianismo e a cultura ocidental.

• Sincretismo: As religiões primais, assim 
como todas as outras, são influenciadas 
por fatores externos. Muitas adotaram 
elementos do Islamismo ou do 
cristianismo.

Religiões de Matriz Africana

Dança Africana: Porto Elizabeth (África do Sul)
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• TRIBO: Também chamado de CLÃ. Trata-se de 
grupo de parentesco ou família extensa.

• O respeito por essa instituição é mais 
importante do que o respeito pelo indivíduo.

• O conceito africano de “Família” (ou tribo) 
compreende, além dos vivos, os mortos. 

• O ancestral permanece próximo à tribo: 
espécie de espírito vivendo num mundo à 
parte; ou pairando sobre o lar para garantir 
que seus descendentes observem os 
costumes.

Religiões de Matriz Africana: Família e Tribo

Etnia Ndebele: África do Sul
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• MITOS: Narrativas sobre a origem do mundo, dos 
homens e das coisas, por meio da ação de deuses, 
cuja ação aconteceu quando o mundo foi formado. 

• São histórias simbólicas que narram 
acontecimentos de um passado distante. 

• Eles dão sentido à vida no presente. Explicam 
como o mundo e todos os seres passaram a existir.

• Os mitos utilizam uma linguagem poética e 
intuitiva. 

Narrativas Míticas
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• Uma fonte de conhecimento sobre as 
religiões africanas são os mitos que 
sobreviveram por meio da tradição oral.

• Porém, o conteúdo das histórias 
contadas pode ter se alterado ao longo 
das gerações. 

• De um modo geral, as narrativas míticas 
estão relacionadas a valores 
educacionais: são um modelo pedagógico 
e de posturas sociais.

• As narrativas são difusoras de valores. 

Narrativas Míticas

Exu: Orixá mensageiro
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•Estrutura das Narrativas:

1. Situação Inicial: contextualização 
da referida situação.

2. Situação Intermediária: 
elementos transformadores da 
situação. 

3. Situação Final: desfecho da 
história levando o ouvinte a 
produzir suas conclusões. 

Narrativas Míticas

Oxóssi: Senhor das florestas.
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• Na primeira metade do século XVI, com a 
produção de açúcar, os negros são obrigados a 
trabalhar como escravos no Brasil. 

• Esses africanos eram vendidos, desumanamente, 
como mercadoria. Vinham nos porões de navios, 
em condições horríveis.

• Sofriam proibição quanto a seus cultos, 
divindades, festas e rituais de origem africana. 
Eram obrigados a converter-se a religião católica 
e falar a língua portuguesa etc. 

• Porém, mesmo com as proibições, realizavam 
seus rituais escondidos e camuflavam suas 
divindades com nomes de santos católicos.

Religiões Afro-Brasileiras

Oxumaré: Orixá de todos os movimentos, de todos os ciclos
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Deuses e Espíritos• Na maioria das tribos existe a crença num deus 
supremo, embora este receba muitos nomes. Esse 
deus supremo criou e governa todas as coisas vivas, 
os animais e o ser humano. 

• Havia um contato íntimo entre o deus e o homem no 
início dos tempos, quando tudo era bom; só que 
houve um desentendimento e o deus se afastou. 

• Apenas quando as pessoas estão passando por 
graves necessidades recorrem ao deus supremo. 

• De modo geral, não precisam perturbá-lo, preferindo 
se voltar para deuses e espíritos menores. Esses 
outros deuses, forças e espíritos se encontram nas 
florestas, nas planícies e nas montanhas, etc. 

Olorum: senhor supremo do destino
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• O culto aos antepassados é um dos aspectos mais típicos 
da religião africana. Antepassados seriam os primeiros 
orixás 

• ORIXÁS: ancestrais africanos que foram divinizados. 
Possuem características semelhantes aos dos seres 
humanos.

• Cada orixá possui um sistema simbólico particular 
composto de: cores, comidas, cantigas, rezas, ambientes, 
oferendas, espaços físicos e até horários. Exemplos:

• Exu: Orixá guardião dos templos, encruzilhadas, etc. 
• Ogum: Orixá do ferro, guerra, fogo, e tecnologia.
• Oxóssi:  Orixá da caça e da fartura, etc. 
• Oxum: Orixás das águas. 

Orixás
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• Deusa das águas doces: rios, fontes e lagos. Deusa do 
ouro, da fecundidade, do jogo de búzios e do amor. 

• Elemento: Água

• Símbolo: Abebê (leque espelhado)

• Colar e roupas: Amarelo-ouro

• Sincretismo: Nossa Senhora da Conceição, 

• Dia da semana: Sábado.

• Oferendas: Milho branco, xinxim de galinha, ovos, peixes 
de água doce

• Sacrifícios: Cabra, galinha e pomba.

Oxum
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ATIVIDADE

2. Nas culturas ágrafas, os ensinamentos ocorrem por tradição oral. Uma das formas de 
ensinar nessas culturas é contar narrativa míticas. O que são Mitos? (Marque a alternativa 
correta)

A. (    ) Narrativas sobre a origem do mundo, dos homens e das coisas, por meio da ação de 
deuses, cuja ação aconteceu quando o mundo foi formado. 

B. (    ) Narrativas sobre a origem do mundo, dos homens e das coisas, por meio da ação de 
deuses, cuja ação aconteceu quando o mundo foi destruído.

C. (    ) Narrativas sobre o fim do mundo, dos homens e das coisas, por meio da ação de 
deuses.

D. (     ) Narrativas sobre a origem do mundo, dos homens e das coisas, por meio da ação 
das estações do ano; cuja ação aconteceu quando o mundo foi formado. 

E. (      ) Narrativas sobre a origem do mundo, dos homens e das coisas, por meio da ação 
de sacerdotes, cuja ação aconteceu quando o mundo foi formado. 
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ATIVIDADE

3. O que são ORIXÁS? (Marque a alternativa correta)

A. (    ) Ancestrais africanos que foram martirizados.

B. (    ) Ancestrais africanos que foram divinizados.

C. (    ) Ancestrais africanos que foram humanizados.

D. (    ) Ancestrais africanos que se tornaram sacerdotes.

E. (   ) Ancestrais africanos que foram transformados em serpentes. 

:
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Religiosidade 
Indígena 

Brasileira 

 Espíritos de Aruanã: Aldeia Santa Isabel do Morro (Tocantins)
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• Antes da colonização, os índios que 
habitavam o território  brasileiro possuíam 
uma cultura similar em alguns pontos:  

1. Organização social baseada no 
coletivismo.

2. Ausência de política, Estado e governo.

3. Ausência de moeda e de trocas mercantis. 

4. Religiões politeístas baseadas em 
elementos da natureza (Animismo).

5.  Ausência da escrita.

Cultura Indígena Brasileira 
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• Noção de SAGRADO percorre cada palavra, 
gesto, detalhe e manifestação da vida 
natural, humana e social da cultura indígena. 

• Cada povo indígena tem sua forma particular 
de reverenciar o transcendente.

• Elemento em comum: a crença num Deus 
Supremo e absoluto (Tupã ou outros nomes). 

• Teologia não-sistematizada: não está escrita. 
Não há livro sagrado. A religiosidade é 
transmitida de geração em geração pelos 
mais velhos. 

• Faz parte da tradição religiosa indígena o 
ensino.

Religiosidade
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• Pessoas que podem entrar em contato com as 
entidades espirituais. Utilizam a sabedoria aprendida 
com os espíritos para aconselhar e fazer rituais 
(Pajelanças). 

• PAJELANÇAS: Rituais de agradecimento e de pedido. 
Também ocorrem para efetuar curas medicinais. 
Podem envolver música e dança. 

• É comum o pajé inalar grandes quantidades de fumaça 
de tabaco para, em transe narcótico, entrar em 
contato com os espíritos.

• Nos rituais, os índios utilizam adornos corporais e 
pinturas com materiais extraídos da natureza. Esses 
símbolos podem identificar o sexo, a idade, a aldeia e 
a posição social do índio na comunidade. 

Religiosidade: Pajés

Pajé Guarani
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ATIVIDADE

4. Na Religiosidade Indígena, o que são os PAJÉS? (Marque a alternativa 
correta)

A. (    ) Pessoas que podem entrar em contato com entidades cristãs.

B. (   ) Pessoas que podem entrar em contato com as os orixás.

C. ( ) Pessoas que podem entrar em contato com as entidades 
espirituais.

D. (  ) Pessoas que não podem entrar em contato com as entidades 
espirituais

E. (    ) Pessoas que entram em contato com Alá. 

:
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• Deus indígena mais conhecido no País. 
Criador de todas as coisas.

•  Tupã teria criado os homens a partir 
do barro. 

•  Justo e bom com os seres humanos, 
Tupã, porém, possui temperamento 
agressivo. 

• É visto como um grande guerreiro.

• O trovão é sua arma e forma de se 
expressar. É sua ferramenta e parte de 
si mesmo.

Deuses: Tupã 
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•Na mitologia Tupi-Guarani, é a 
representação do Sol.

• Filho de Tupã, Guaraci auxiliou o pai na 
criação de todos os seres vivos. 

• Irmão-marido de Jaci, a deusa Lua, 
Guaraci é o guardião das criaturas durante 
o dia. 

•Na passagem da noite para o dia - o 
encontro entre Jaci (LUA) e Guaraci (SOL) - 
as esposas pedem proteção para os 
maridos que vão caçar. 

Deuses: Guarací
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• Tradições indígenas não possuem livros e 
nem escritos sagrados que registrem a sua 
religiosidade. 

• Os  ensinamentos são a partir da oralidade 
que os sábios anciões contam oralmente 
para seu povo. Conteúdo: Mitos. 

• Assim como existem muitos grupos 
indígenas, há também muitas diferenças 
entre os seus mitos.

• Geralmente são contados pelas pessoas mais 
velhas: Xamãs, Pajés ou Mestres Cantores.

Textos Sagrados orais ou escritos
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• Os mitos são contados em momentos em que a 
aldeia está tranquila: à tarde ou nas primeiras 
horas da noite. Quando todos terminaram suas 
tarefas e estão reunidos em casa. 

• As histórias também podem ser contadas durante 
alguma atividade cotidiana, em uma caminhada, 
em uma pescaria, etc.  

• Mitos Cantados: alguns povos cantam seus mitos 
para curar doenças. Para cada doença, existe um 
canto diferente. 

• Na maioria das vezes, as histórias são de difícil 
compreensão. Os mais velhos, quando vão contar 
os mitos para as crianças, tornam a história mais 
acessível, com menos detalhes complicados. 

Textos Sagrados orais ou escritos
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ATIVIDADE

5. Tradições indígenas não possuem livros e nem escritos sagrados que 
registrem a sua religiosidade. Os  ensinamentos são a partir da oralidade que 
os sábios anciões contam oralmente para seu povo. Geralmente, quem conta 
as narrativas míticas? (Marque a alternativa correta)

A. (    ) Geralmente são contadas pelos missionários cristãos.

B. (    ) Geralmente são contadas pelas pessoas que visitam as tribos.

C. (    ) Geralmente são contadas pelas pessoas mais velhas: Xamãs, Pajés ou 
Mestres Cantores.

D. (    ) Geralmente são contadas pelas pessoas mais jovens: Xamãs, Pajés ou 
Mestres Cantores.

E. (    ) Geralmente são contadas pelos Aiatolás.

:
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NA PRÓXIMA AULA

Tema: Literatura 
Sagrada do Judaísmo.  
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ATIVIDADE PARA CASA

Na mitologia Tupi-Guarani, é a representação do Sol. É Filho de Tupã; auxiliou 
o pai na criação de todos os seres vivos. É Irmão-marido de Jaci, a deusa Lua. 
Ele é considerado o guardião das criaturas durante o dia. 

1. Qual deus da “Mitologia Indígena” foi descrito acima? (Marque a 
alternativa correta)

A. (    ) Anahangá.

B. (    ) Ceuci.

C. (   ) Sumé.

D. (    ) Guaraci

E. (    ) Wanadi.
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