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•

Nossa aula on-line no aplicativo MEETacontecerá toda terça as 15:00 horas. Anotem as

dúvidas para que as tiremos e não faltem, pois conta presença e aprendizado ☺.

Por que as religiões de matriz africana sofrem tantas discriminações? Qual seria o motivo
destas atitudes de desrespeito?
Por que não recebem a consideração que merecem?
Um professor, em sala de aula, falando sobre as religiões que têm sua origem na África, é
interrompido por um aluno que questiona o porquê de tanto batuque durante os rituais das
religiões afro-brasileiras: este aluno mora próximo a um terreiro de Candomblé e se sente
incomodado com o som produzido frequentemente neste local. Já outro aluno considera o som
nos rituais afro algo sagrado, que deve ser respeitado por todos, o que gera questionamentos na
aula.
Organização das religiões afro-brasileiras
As organizações das religiões afro-brasileiras nasceram das tradições culturais trazidas do
continente africano para o Brasil na época da escravatura. Os negros tiveram dificuldades de
expressar sua religiosidade e por esta razão tiveram que adaptar seus costumes e crenças para
preservar sua tradição. Hoje, sua crença é reconhecida e respeitada.
O Candomblé e a Umbanda são as religiões que mais se destacaram no Brasil, e são
conhecidas como afrodescendentes por apresentarem elementos religiosos das mais diversas
regiões da África.
O Candomblé pode ser considerado um conjunto de experiências religiosas, de
manifestações do sagrado por meio de suas experiências simbólicas, de seus orixás, de suas
oferendas e de seus terreiros.

Já a Umbanda é a mistura de crenças e rituais africanos com outras religiões, como
espiritismo e catolicismo. Tanto no Candomblé como na Umbanda os ensinamentos sobre a
religião são realizados oralmente, de geração a geração.
Alguns cultos afro-brasileiros são realizados com oferendas de alimentos como forma de
pagamento dos favores recebidos ou como resgate pelas faltas aos preceitos religiosos. Desses
alimentos são preparados grandes banquetes de refeições para os membros da comunidade e
convidados. (BENJAMIN, 2004, p. 33).

Atividade:

1. Após copiar ou colar o texto no caderno, crie um texto poético com no
mínimo 10 linhas, rimado ou não, sobre o preconceito com as religiões
de origem africanas.

•

Envie foto do caderno para a professora até dia 20/06/2020.

