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ROTEIRO DE AULA

Tema: Religiosidade e Ética nas Tradições Religiosas de Matriz Africana e 
Indígena.

 Objetivo: Compreender a relação entre Religiosidade e Ética nas Tradições 
Religiosas de Matriz Africana e Indígena. 

 Religiões Primais.
 Culturas Ágrafas.
 Animismo.
 Tradição Religiosa de Matriz Africana.
 Tradição Religiosa de Matriz Indígena.
 Atividades de Fixação
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ATIVIDADE PARA CASA

1. A base religiosa do “Sistema de Castas” é a noção de pureza e impureza.  Se o 
indivíduo  se tornou impuro como resultado do nascimento, da morte ou do sexo 
(com um indivíduo "sem casta“ ou de casta inferior), há diversas formas de 
purificação. Qual é a forma de purificação mais tradicional no Hinduísmo? 
(Marque a alternativa correta)

A. (    ) Atravessar uma fogueira.
B. (    ) Estudar a doutrina do Hinduísmo. 
C. (    ) Peregrinação a algum mosteiro hindu.
D. (    ) Utilizar a água de um dos muitos rios sagrados da Índia, como o Ganges. 
E. (    ) Sacrifício corporal.
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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

Índios Pataxós
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ATIVIDADE

 
1. Qual outra denominação que se aplica ás “Religiões Primais”?(Marque 
a alternativa correta)
 
A.(     ) Religiões Orientais.
B. (     ) Religiões Ocidentais.
C. (     ) Religiões Primitivas.
D.(     ) Religiões Modernas. 
E. (     ) Religiões Universais.
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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
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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
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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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• 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. Uma característica dos cultos afro-brasileiros é o culto aos “Orixás”. 
Quem são os “Orixás” na cultura africana?(Marque a alternativa correta)
 
A.(     ) Ancestrais africanos que não foram divinizados.
B. (     ) Sacerdotes africanos ordenados por igrejas cristãs.
C. (     ) Ancestrais africanos que se tornaram sacerdotes.
D.(     ) Líderes atuais africanos que são divinizados. 
E. (     ) Ancestrais africanos que foram divinizados. 
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Cultura e 
Religiosidade 

Indígena Brasileira 
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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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Ética na Cultura Indígena
• Os colonizadores caracterizaram, 

inicialmente, os indígenas  como sujeitos 
de boa aparência: marcados por seu tom 
de pele avermelhado, por andarem nus e 
inocentemente não fazerem questão de 
encobrir ou de mostrar “suas vergonhas”.

• Depois, os índios foram, posteriormente, 
tidos como povos sem fé, sem lei e gente 
sem nenhum conhecimento sobre Deus.

• Colonizadores relataram, por vezes,  os 
índios como selvagens e ferozes 
devoradores de homens (Relatos sobre os 
Tupinambás). 
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• A Filosofia  é grega, etnocêntrica e 
eurocêntrica.  Nessa perspectiva, foi 
elaborada e desenvolvida a Ética. 

• Assim,  o estudo da ética indígena depende 
da honestidade intelectual do pesquisador. 

•Mesmo assim, os relatos desenvolvidos por 
pesquisadores, por vezes “definem” as 
sociedades indígenas pelo que lhes falta: 
religião, legislação e governo. Um equívoco.

• O que as sociedades indígenas não possuem 
é doutrina religiosa sistematizada. 

Ética na Cultura Indígena

Xakriabá
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• Entre os indígenas não há classes sociais como a do 
homem branco. Todos têm os mesmo direitos e 
recebem o mesmo tratamento.

• A terra, por exemplo, pertence a todos e, quando um 
índio caça, costuma dividir com os demais da sua 
tribo.

• Duas figuras importantes na organização das tribos 
são o PAJÉ e o CACIQUE: 

1. Pajé: Sacerdote da tribo.
2. Cacique: Chefe da Tribo.

Sistema Educacional:  As pessoas mais velhas da tribo 
são fonte de conhecimento e sabedoria. Os mais novos 
aprendem com os mais velhos. 

Organização social dos índios

Cacique Kanatyo - Etnia:Pataxó
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• Ser humano e natureza formam um conjunto 
indissociável.

• Para alguns povos, as matas possuem “Donos”. 
Para caçar eles pedem licença aos “Senhores das 
Matas” que lhes reservem alguns animais que 
possam ser caçados a fim de alimentá-los.

• A ética indígena consiste, portanto, em manter 
um profundo equilíbrio entre as necessidades do 
ser humano e o respeito com o restante da 
natureza.

• Eles não são prosélitos e não fazem “missão” para 
atrair fiéis. Infelizmente, ainda há cristãos em 
reservas indígenas tentando fazer conversão “dos 
pobres selvagens sem alma”.

Ética na Cultura Indígena
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ATIVIDADE
3. Toda vida indígena é marcada por festas, ritos, danças e celebrações. Os povos indígenas 
são uma cultura absolutamente transcendental. A Ética consiste em reconhecer a 
transcendência como fundadora e mantenedora da vida. Como é o “Sistema Educacional” 
tradicional Indígena? (Marque a alternativa correta)

A. (    ) As pessoas mais velhas da tribo são fonte de conhecimento e sabedoria. Os mais 
novos aprendem com os mais velhos. 

B. (    ) As pessoas mais novas da tribo são fonte de conhecimento e sabedoria. Os mais 
velhos aprendem com os mais novos. 

C. (    ) As pessoas mais velhas da tribo não são fonte de conhecimento e sabedoria. Os 
mais novos aprendem com os visitantes.

D. (    ) As pessoas mais velhas da tribo são fonte de conhecimento e sabedoria. Porém, 
mais novos não aprendem com os mais velhos. 

E. (     ) As pessoas mais instruídas da tribo são os mais novos. Os mais novos, porém, 
aprendem com os mais velhos. 
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NA PRÓXIMA AULA

Temas:

A Dimensão Ética no Judaísmo. 
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ATIVIDADE PARA CASA
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1.  Complete o quadro com as palavras abaixo:

 

ORIXÁ ESPECIALIDADE
EXU
OGUM
OXOSSI
OXUM

ÁGUAS GUERRA TEMPLOS E ENCRUZILHADAS CAÇA
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