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A- Leia o texto seguinte: 
A EXPERIÊNCIA RELIGIOSA E O COMPORTAMENTO HUMANO 

                                                               Carlos Roberto Brandão5 Eusa Reynaldo da Silva6 
 
As tradições religiosas têm poder de influências na vida de seus seguidores, tanto em nível 
pessoal como na vivência coletiva. As crenças religiosas direcionam os comportamentos 
humanos como: o modo de falar, de se alimentar, de praticar o lazer, de se vestir e outras 
dimensões da vida. A experiência religiosa é sempre pessoal, ocorre no íntimo de cada pessoa 
mesmo nos momentos coletivos de celebrações, cultos, missas, festas culturais religiosas e 
outros. Assim, toda experiência religiosa é ao mesmo tempo individual e coletiva e por mais 
que seja ligada a um grupo social, pode ser observada por meio dos comportamentos 
individuais. Compreende-se então que a experiência religiosa manifesta-se por 
comportamentos exteriores que revelam atitudes interiores, o que constituem o conjunto 
daquilo que se pode chamar de fenômeno religioso. Por Fenômeno Religioso entende-se o 
processo de busca que o ser humano realiza na procura de Transcendência que se traduz por 
atitudes e costumes, nos quais pode-se observar tanto a manifestação religiosa quanto a sua 
significação. 
As tradições religiosas influenciam o modo da sociedade se organizar, como exemplo as festas 
religiosas de diferentes povos. Na tradição islâmica o Ramadan (Jejum), no nono mês do 
calendário islâmico, é um tempo de jejum que dura um mês lunar, começa de manhã antes de 
nascer do sol e vai até o cair da noite. Neste período não se pode comer, beber, fumar e nem 
aspirar algum perfume: todos os sentimentos dever ser profundamente modificados. No 
judaísmo o Rosh Há-Shaná, marca o começo do ano religioso judaico, que dá início a um 
período de dez dias de penitência após o Ano Novo, termina com o “Yon Kipur”, o dia do 
perdão. Nesse dia, as celebrações da sinagoga duram o dia inteiro, contém a confissão dos 
pecados, as súplicas para obter a misericórdia de Deus e os rituais que o Sumo Sacerdote 
celebrava no Templo. 
A Páscoa dos cristãos, celebrações conhecidas popularmente na tradição católica como 
“Semana Santa”, precedida por um período de 40 dias denominado “quaresma”, um tempo de 
jejum e penitências em preparação às celebrações da páscoa que é a morte e a ressurreição 
de Jesus Cristo, fundamento da fé cristã. Outras influências são as celebrações religiosas por 
motivos dos dias santos na tradição cristã católica  
No Hinduísmo as festas são inúmeras (mais de quatrocentas ao ano), dentre elas temos a que 
celebra a primeira colheita de arroz e celebra também os animais domésticos, no sul da Índia, 
em janeiro. 
 Outra festa celebrada é em honra a Krishna, que anuncia a chegada da primavera. Durante 
esta festa, os fiéis se aspergem com poeira e água vermelha, simbolizando o sangue novo que 
deve correr nas veias. 
Na cultura afra brasileira a festa da Iemanjá, orixá feminino do mar celebrada no dia 2 de 
fevereiro em diversas cidades do Brasil, dentre elas, a da paria do Rio Vermelho, em Salvador 
– BA. O rito sagrado, antes reservado só a comunidade, tornou-se público em 1923 e, hoje 
reúne cerca de 200 mil pessoas. 
Na cultura indígenas vários rituais acontecem em ritmo de festas: no povo Karajá tem-se a 
passagem da criança para fase adolescente ( jyre ) e o rito aruanã para receber o espírito do 
bem, a fim de que a aldeia viva na paz e harmonia. Outro ritual integrante da cultura dos povos 
indígenas é a celebração da abundância da caça e pesca, garantia de alimento, equilíbrio e a 
continuidade da convivência entre o povo indígena e a natureza. 
A sociedade por sua vez, também influencia o modo das religiões se organizarem. Há uma 
influência mútua nessa relação. Observa-se como exemplo: a utilização das novas tecnologias 
de comunicação e informação que foram introduzidas nas celebrações e divulgações das 
doutrinas religiosas. A influência social nos segmentos religiosos em vários aspectos como: 
vestuário; alimentação; a valorização da mulher; a abertura para constituição familiar entre 
diferentes culturas religiosas (união matrimonial); aceitação de políticas públicas em relação 
aos cuidados com a vida 
As influências da tradição religiosa no comportamento humano e na estruturação da sociedade 
ocorrem desde o início da humanidade em um processo cultural de mútuas relações 
determinando os modos de vida pessoal e coletiva. Conhecer esta inter-relação segmento 



religioso comportamento humano e estruturação da sociedade contribuem para o respeito, a 
aceitação das diferenças e a construção do cidadão crítico. 
 
Atividades: 
 
1 – As tradições religiosas têm poder de influências na nossa vida? 
 
2 – O que entendemos por Fenômeno Religioso? 
 
3 – O que é o Ramadan? 
 
4 - Como é celebrada a festa em honra a Krishna? 
 
5 – Como acontece os rituais indígenas do povo Karajá? 
 
6- Marque o certo: 
 
a) (  ) A sociedade influencia o modo das religiões se organizarem. Há uma influência mútua 
nessa relação. 
b) ( ) Somente a sociedade Indígena influencia o modo das religiões se organizarem. 
c) ( ) As influências da tradição religiosa no comportamento humano e na estruturação da 
sociedade ocorrem desde o início da humanidade em um processo cultural de mútuas relações 
determinando os modos de vida pessoal e coletiva. 
d) ( ) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
 

B- Leia   o fragmento seguinte: 
 
 

TRADIÇÕES RELIGIOSAS 
Religião (do latim religare, significando religação com o divino) é um conjunto de 

sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelece os símbolos que 
relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Muitas 
religiões têm narrativas, símbolos, tradições e histórias sagradas que se destinam a ou explicar 
a sua origem e do universo. As religiões tendem a derivar à moralidade, a ética, as leis 
religiosas ou um estilo de vida preferido de suas ideias sobre o cosmos e a natureza humana. 

 
Pesquisar  e responder no caderno. 
1. O que é ser religião monoteísta? 
2. Qual a primeira Tradição Religiosa Monoteísta a aparecer na História? 
3. Quais são as religiões Cristãs? 
4. Onde surgiu a religião Cristã e por quem foi criada? 
5. Qual a terceira maior religião do mundo em seguidores? 
6. Como é conhecido o Livro Sagrado da religião Muçulmana? 
7. A filosofia da religião Budista é baseada em Verdades e em Cinco Comportamentos 

Morais. Quais são? 
8. O Hinduísmo é uma religião politeísta? O que significa isto? Quais são seus principais 

Deuses? 
9. Qual o símbolo sagrado do Judaísmo? Pesquise e desenhe. 
 

C- Leia  o texto: 
 
A história da renovação da águia 

   A Águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. Vive cerca de 70 anos. 
Porém, para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela precisa tomar uma séria e difícil 

decisão. 
   Aos 40 anos de idade, suas unhas estão compridas e flexíveis e já não conseguem 

mais agarrar as presas das quais se alimenta. 
O bico, alongado e pontiagudo se curva, suas asas tornam-se pesadas em função da 

grossura de suas penas, estão envelhecidas pelo tempo. 
   Já se passaram 40 anos do dia em que a jovem águia lançou voo pela primeira vez. 



   Hoje, para a experiente águia, voar já é bem difícil!    
Nessa situação a águia só tem duas alternativas: deixar-se morrer…ou enfrentar um 

doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. Esse processo consiste em  
voar para o alto de uma montanha e lá se recolher em um ninho que esteja próximo a 

um paredão. Um local seguro de outros predadores e de onde, para retornar, ela necessite dar 
um voo firme e pleno. 

   Ao encontrar esse lugar, a águia começa a bater o seu bico contra a parede até 
conseguir arrancá-lo, enfrentando, corajosamente, a dor que essa atitude acarreta.                 
Pacientemente, espera o nascer de um novo bico, com o qual irá arrancar as suas velhas 
unhas. 

Com as novas unhas ela passa a arrancar as velhas penas.  Após cinco meses, “Esta 
renascida”, sai para o famoso voo de renovação, certa da vitória e de estar preparada para 
viver, então, por mais 30 anos(...) http://www.helenaribeiro.com/a-historia-de-renovacao-da-
aguia/ 

 
1-.Às vezes na vida é preciso refletir e dar início a um processo de renovação? Você 

concorda com essa ideia? Você renovaria o que em sua vida?Comente.  
 
2-.A águia precisa enfrentar um duro processo de renovação para ganhar nova vida. 

Eleja três atitudes as quais você julga serem as mais importantes para o ser humano se livrar 
do pessimismo, das atitudes ruins e do preconceito. Após justifique o porque da sua escolha. 

 
(   )ter humildade 
(   )respeitar o próximo 
(   )ser digno 
(   )cooperar com todos a sua volta 
(   )não ser individualista 
(   )ser amigo(a) 
(   )manter a paciência e a calma 
(   )tratar as pessoas com carinho e atenção 
(   ) ser educado(a) 
(   ) ter foco, fé , acreditar e lutar por uma vida digna. 
 
Justificativa: 
 
 
3-.Qual lição a leitura dos  textos proporcionou para sua vida? 
 
 
4-Que tal fazer o mural da renovação? Selecione imagens, colem em uma folha de 

sulfite  e crie frases que apresentam atitudes positivas  
Bom trabalho! 

 


