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Resumo.  Para compreendermos nossos alunos em sala de aula, precisamos primeiramente 
compreender os valores  na cultura pós-moderna, os novos valores sociais e individuais tiveram  

grandes mudanças, vivemos o tempo da novidade. O “novo” coordena e ordena, o que é julgado 

como “moderno”. É moda. É bom.    Assim é regida  a sociedade pós-moderna, nossas crianças 

e adolescentes estão movidos pela música. Tudo é  música e na escola não é diferente, querem 
ficar o tempo todo com seus fones escutando suas músicas da moda.  Para “entrarmos na deles” 

foi feito uma pesquisa sobre  manifestações musicais nas religiões mais presentes em nossas 

salas de aula. Apreciaremos algumas religiões, como se manifesta a fé musical em seus rituais e 
desvendaremos este caminho. 

 

Palavras-chave: Educação, Música, Religiões.  
 

Education and music one way to be unveiled. 

 

Abstract. To understand our students in the classroom, we first need to understand the values in 
postmodern culture, new social and individual values were big changes, live weather novelty. 

The "new" coordinates and commands, which is judged as "modern." It's fashion. It's good. So 

is governed postmodern society, our children and adolescents are moved by music. Everything 
is music and at school is no different, they want to stay all the time with their headphones 

listening to their favorite songs. To "enter into theirs" was made a research about musical 

manifestations in most religions present in our classrooms. Appreciate some religions, as 
manifested faith in their rituals and musical will unveil this way. 
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A educação pela música é, portanto a melhor, pois o ritmo e a 
harmonia penetram nas profundezas da alma e lhe dão graça e 

decência. SÓCRATES 

 

Para compreendermos nossos alunos em sala de aula, precisamos primeiramente 

compreender os valores  na cultura pós-moderna, os novos valores sociais e individuais 

tiveram  grandes mudanças, vivemos o tempo da novidade. O “novo” coordena e 

ordena, o que é julgado como “moderno”. É moda. É bom.    Assim é regida  a 

sociedade pós-moderna, nossas crianças e adolescentes estão movidos pela música. 

Tudo é  música e na escola não é diferente, querem ficar o tempo todo com seus fones 

escutando suas músicas da moda.  Para “entrarmos na deles” foi feito uma pesquisa 
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sobre  manifestações musicais nas religiões mais presentes em nossas salas de aula. 

Apreciaremos algumas religiões, e como se manifesta a fé musical em seus rituais e 

desvendaremos este caminho. 

 

O Judaísmo 

A palavra judeu deriva de Judéia, uma parte do antigo Reino de Israel. Uma das 

características do Judaísmo é ser uma religião intimamente ligada à história, baseia-se 

numa crença em que Deus fez uma aliança especial com o povo hebreu, povo este 

escolhido por Deus. Deus fez um pacto com o povo de Israel, os quais deveriam 

reconhecer a existência de um só Deus, criador e provedor, e deveriam dar culto 

somente a ele e obedecer às suas leis, transmitidas a Moisés através das “Tábuas da Lei” 

ou “Os dez mandamentos”. 

O povo judeu é o povo da Aliança. Para o judeu Deus é único, invisível, 

onipotente, onipresente, onisciente, é o todo poderoso. Deus fez aliança com Abrão. 

Ora disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra,da tua parentela e da casa 

de teu pai e vai para a terra que te mostrarei; de ti farei uma grande 
nação,e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção! 

Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te 

amaldiçoarem; em ti serão benditas todas as famílias da terra 

(GÊNESIS 12:1-3). 
 

A aliança que Deus fez com Abrão e renovou com o povo de Israel era a base do 

Judaísmo. 

Este povo ficou conhecido por três nomenclaturas: hebreus, israelitas e judeus, 

que formaram o Judaísmo. 

A missão desta religião, como povo escolhido, não era simplesmente confirmar a 

existência de um único Deus e proclamar os seus mandamentos, mas era ensinar a 

buscar o que é divino, a purificação moral e a salvação da alma, tendo uma fé 

monoteísta, amor pelo seu país, submissão às leis morais, generosidade, boa vontade 

para ajudar o próximo, ordenar a vida social e política segundo os princípios de Deus. 

Havia uma preocupação sem medida com o viver em retidão diante de 

Deus e dos homens. As leis acerca do casamento, furto, mentira, 

falsidade, opressão, salários, justiça nos julgamentos, convívio com o 
estrangeiro, balanças justas, propriedades, dos pobres e escravos, 

demonstram com clareza a ênfase na pureza de vida. E nos rituais dos 

sacrifícios estes aspectos eram lembrados (SANTOS, 1986, p. 1986).  
 

Os judeus desprezavam os pagãos (seguidores de outras religiões), mas, se um 

pagão afirmasse sua crença no Deus único e adotasse suas leis e aceitasse todos os 
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costumes do Judaísmo, incluindo a circuncisão, que era a marca da aliança com Deus 

em sua carne, ele então se tornava um irmão. 

Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, 

circuncidando-se todo macho entre vós, então, vos daremos nossas 
filhas, tomaremos para nós vossas filhas, habitaremos convosco e 

seremos um só povo (GÊNESIS 34:15-16 ). 

 

Os judaístas gostavam muito de ler, mas não tinham outro livro além da Bíblia, 

tinham somente os livros do Antigo Testamento Consideravam a Bíblia o Livro 

Sagrado, totalmente inspirado por Deus, o qual usou homens para traduzi-la em 

palavras, formando assim a Bíblia Sagrada. 

Os judeus encontravam no Antigo Testamento diversificação de assuntos como 

poesia, história, metafísica, cânticos, ética... O culto do Judaísmo era acompanhado por 

hinos e canções que podemos conferir no livro de Salmos, na Bíblia Sagrada. 

Gaarder em sua obra, O livro das Religiões, descreve o credo judaico. 

O credo do judaico é: Ouve, ó Israel nosso Deus é o único é o criador 
do mundo e o Senhor da história. Toda vida depende dele e tudo o que 

é bom flui Dele. É um Deus pessoal que se preocupa com as coisas 

que criou. Você pode ser a favor de Deus ou contra, mas não pode ser 
sem Deus (GAARDER, 2006, p.109). 

 

A música tinha no Judaísmo uma grande importância. Bem Sirach disse: “Non 

impedias musicam.” “Não interrompa quando a música estiver sendo tocada.” (apud 

ROPS, 1983, p.29) 

O Antigo Testamento fala muito de música, canções e danças. Os judeus 

atribuem à música uma origem divina e havia uma relação entre música, oração e 

adoração. “Então, o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos Levitas que louvassem o 

Senhor com as palavras de Davi... Eles fizeram com alegria, e se inclinaram e adoraram:  

(II CRÔNICAS 29:30). 

Todas as festas familiares se faziam acompanhar por música, que aumentava o 

prazer das horas alegres e também dava conforto nas horas tristes. “Um funeral de 

respeito exigia mulheres flautistas” (ROPS, 1983, p.28). 

A música religiosa possuía tal importância que não havia nenhuma cerimônia ou 

ritual em que ela não estivesse presente. Até em cerimonial de guerra. 

Firme está o meu coração, ó Deus! 

Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. 
Despertai, saltério e harpa! Quero acordar a alva. 

Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor! 

Cantar-te-ei louvores entre as nações. 
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Meu é Gileade, meu é Manassés; 
Efraim é a defesa de minha cabeça; 

Judá é o cetro. 

Moabe, porém, é a minha bacia de lavar; 
sobre Edom atirarei a minha sandália; 

sobre a Filístia jubilarei. 

Em Deus faremos proezas, 

porque ele mesmo calca aos pés os nossos adversários (SALMO 108). 
 

Vê-se, portanto a importância da música para os judeus. Todo judeu sabia a 

importância da música. Quando o rei Saul esteve em depressão seus servos mandaram 

chamar o jovem Davi para tocar sua harpa e cantar para alegrar Saul e trazer alívio para 

sua alma.  

Manda, pois senhor nosso, que teus servos, que estão em tua presença, 

busquem um homem que saiba tocar harpa; e será que, quando o 
espírito maligno, da parte do Senhor, vier sobre ti, então, ele a 

dedilhará, e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, 

pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então, respondeu 
um dos moços e disse: Conheço Davi, filho de Jessé, o belemita, que 

sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e 

de boa aparência e o Senhor é com ele (I SAMUEL 16:16-18). 

 

Toda a história do Judaísmo está relacionada em adoração ao altíssimo, seu Deus 

único e soberano, criador dos céus e da terra, provedor e mantenedor de todo o 

universo, através de cânticos e uso de instrumentos de cordas e de sopro. 

 

Aleluia! 

Louvai a Deus no seu santuário; 
Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. 

Louvai-o pelos seus poderosos feitos; 

Louvai-o consoante a sua muita grandeza. 

Louvai-o ao som da trombeta; 
Louvai-o com saltério e com harpa. 

Louvai-o com adufes e danças; 

Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. 
Louvai-o com címbalos sonoros; 

Louvai-o com címbalos retumbantes. 

Todo ser que respira louve ao Senhor. 

Aleluia (SALMO 150: 1-6). 

 

O Cristianismo 

O Cristianismo é a religião que caracteriza a sociedade ocidental. Seu livro 

sagrado é a Bíblia, é o livro mais lido do mundo. Nenhum livro teve maior influência 

literária do que a Bíblia. O Cristianismo tem Deus como o Criador de tudo e de todos. 

“No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra, porém, era sem forma e vazia; havia 

trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse 
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Deus: haja luz; e houve luz” (GÊNESIS 1:1-3). 

Para o Cristianismo o mundo foi criado e existe porque Deus quer, ele é Todo 

Poderoso, Onisciente e eterno, sempre existiu, é o Alfa e o Ômega, princípio e fim. 

Tudo o que existe deve sua origem a Deus, pois basta uma palavra sua e as coisas 

acontecem. O Salmista fala sobre esta autoridade no Salmo 33:9: “Pois Ele falou, e tudo 

se fez; ele ordenou, e tudo passou a existir”. 

O Cristianismo tem seu início anunciado através dos cânticos alegres dos anjos 

aos pastores quando lhe traz as boas novas do nascimento de Deus homem, Jesus 

menino, que nasceu em Belém. 

E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor 
brilhou ao redor deles; e ficaram tomados de grande temor. O anjo 

disse: Não temais; eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que 

o será para todo o povo; é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o 

Salvador, que é Cristo o Senhor... e, subitamente, apareceu com o anjo 
uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória 

a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele 

quer bem (LUCAS 2:9-14). 
 

 Talvez os pastores estivessem cantando ou tocando flauta para suas ovelhas, 

quando o anjo lhes apareceu, pois Davi compôs o Salmo 23 enquanto vigiava seu 

rebanho, ele fala sobre o bom pastor que é Jesus, assim os pastores precisam ser bons e 

cuidar de seus rebanhos, pode ser que cantavam esta música quando foram 

surpreendidos pelos anjos. “Uma vez que um povo religioso cantou sua fé na rua, no 

trabalho, na diversão... Quantas ave-marias musicadas podem ter surgido dos lábios do 

pastor que cuidando de suas ovelhas cantava! “(ALCAIDE, 1998, p.39). 

Maria também exaltou a Deus através de música, quando soube por meio do 

anjo Gabriel que estava grávida.  

O CÂNTICO DE MARIA 
Então disse Maria: 

A minha alma engrandece ao Senhor, 

e meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador 

porque contemplou na humildade da sua serva. 
Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão 

bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. 

Santo é o seu nome. 
A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que 

o temem. Agiu com o seu braço valorosamente; dispensou 

os que no coração alimentavam pensamentos soberbos 
derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. 

Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. 

Amparou a Israel , seu servo, a fim de lembrar-se da sua  

misericórdia a favor de Abrãao e de sua descendência, 
para sempre, como prometera aos nossos pais (LUCAS 1:46-55). 
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Assim então com o nascimento de Jesus Cristo começa o Cristianismo.  

Um cântico imenso se levanta na Bíblia com o Cristianismo a fim de exaltarem 

o Jesus Menino Rei esperado e Todo Poderoso. Davi afirmou que Deus é o Rei de toda a 

terra, que devemos cantar louvores a Ele utilizando vários instrumentos, pois Deus se 

agrada em ser louvado. “O salmista afirmou que o Senhor subiu ao som de trombetas e 

que Ele devia ser louvado com saltério e com harpa, com instrumentos de cordas e com 

flautas, com címbalos sonoros e com címbalos retumbantes “(ROPS, 1983, p.188). 

A pedra fundamental do Cristianismo é a fé na ressurreição de Jesus o Filho de 

Deus, Jesus é Deus e homem, nasceu e viveu na terra como homem e veio com a tarefa 

de morrer na cruz e ressuscitar para que o homem pudesse ter acesso a Deus e receber a 

vida eterna no céu, após a morte. “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu 

o seu filho unigênito para que todo aquele que Nele crê, não pereça, mas tenha a vida 

eterna” (JOÃO 3:16). 

Para muitas pessoas do mundo inteiro, o valor cultural da Bíblia é apenas uma 

de suas facetas. Considera-se o livro mais importante que existe, descreve ações 

realizadas por Deus, onde demonstra sua divindade e seu poder. Relata sobre alegria e 

tristeza, amor e ódio, guerra e paz e o fundamento do Cristianismo que é a fé em Deus 

que seus seguidores devem ter. “Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a 

convicção de fatos que se não vêem.” (HEBREUS 11:1) 

O Cristianismo surgiu com todo vigor pregando igualdade entre os seres 

humanos, caridade, fraternidade, esperança de uma vida melhor e mais justa após a 

morte. Para expressar estes sentimentos os cristãos criaram sua arte musical. Os 

primeiros cristãos reuniam-se escondidos, pois o Cristianismo era proibido, então 

encontravam-se em lugares onde os guardas não os encontrariam para realizarem seus 

cultos e desenvolverem sua fé e cantarem suas músicas sem serem presos ou mortos. 

“Nas catacumbas romanas, em que os cristãos se escondiam para celebrar o culto, é que 

se desenvolveu toda a arte cristã: a pintura, a escultura e o canto religioso” 

(ZIMMERMANN, 1996, p.18). 

Os cantos cristãos tiveram influência dos cantos gregos, hebraicos e romanos, 

estes eram realizados em conjuntos ou grupos e sem acompanhamento de instrumentos 

musicais, pois não poderiam ser ouvidos por seus perseguidores que poderiam vir a 

interromper o culto e levar seus seguidores presos. 

Quando o Imperador Constantino se converteu ao Cristianismo, os cristãos 
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passaram a ter liberdade de culto, então o canto cristão saiu das catacumbas e dos 

esconderijos e passou a ser conhecido e cantado livremente. “Assim, a oração cantada 

da igreja cristã, representa um dos pontos culminantes da espiritualidade cristã.” 

(ZIMMERMANN, 1996, p.20) 

Desde o início o canto foi introduzido no culto cristão como elemento útil de 

purificação e elevação da alma. Os fiéis cantavam em coro suas melodias litúrgicas. 

Até os nossos dias os cristãos adoram a Deus através da música, pois 

consideram o momento de louvor como o momento em que levam à presença de Deus 

aroma suave e ele tem prazer em ser adorado. “Deus nos criou, para o seu louvor, para 

louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente ao amado.” 

(EFÉSIOS 1:6). No louvor há edificação, há livramento, há um contato direto com a 

transcendência, deixando que o seu poder através do Espírito Santo invada a alma do 

fiel, dando-lhe paz, tranqüilidade e regozijo neste momento de adoração. 

Os cristãos costumam colocar melodia nos textos bíblicos para poderem cantar e 

louvar a Deus através de sua palavra com textos como Salmos, Provérbios, Cantares e 

Apocalipse. “Aos salmos tradicionais tirados da Bíblia logo se ajuntaram Hinos e 

cânticos, às vezes metrificados, e estróficos já inventados pelos próprios músicos 

cristãos” (ANDRADE, 1980, p.36). 

O cristão adora a Deus através da música porque o ama e crê verdadeiramente 

que no louvor e na adoração há uma oportunidade de derramamento dos sentimentos na 

presença do altíssimo, e assim através deste cântico o transcendente estará ouvindo seus 

agradecimentos, suas angústias e seus temores, pois ele sonda o íntimo do coração do 

ser humano. 

Adoramos a Deus porque o amamos e cremos verdadeiramente que 

Ele deseja nossas expressões de ações de graça. Quando o adoramos 

assumimos sua identidade e nossa vida é restaurada pelos rios de água 
da vida, vindas diretamente do trono de Deus. Somos grandemente 

abençoados no louvor e na adoração, pois experimentamos, nesses 

momentos, uma comunhão e uma intimidade imensa com Deus. Nesse 
sentido, o louvor e a adoração são uma oportunidade de nos 

derramarmos na presença do Altíssimo e de descansarmos em 

confiança n’Ele (COIMBRA, 2000, p.27).  
 

A Religião Indígena 

Indígena – É indígena um grupo de pessoas que se identifica como 

coletivamente distinto do conjunto da sociedade nacional em virtude de seus vínculos 

históricos com população de origem pré-colombiana, antes da chegada de Cristóvão 
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Colombo à América. 

Os povos indígenas, como todo grupo humano, têm culturas que resultam da 

história. Esta cultura foi alterada em parte ao longo da história. 

Os povos indígenas, não somente os que vivem no Brasil, mas de todo o 

continente americano, são chamados de índios. Esta palavra é fruto do equívoco que 

houve quando os colonizadores chegaram às Américas, julgavam estar na Índia e o 

nome pegou. Até nossos dias este povo é conhecido como índios.  

Quando Colombo chegou ao Brasil, ele escreveu uma carta ao Tesoureiro 

Gabriel Sanchez:  

Existem nesta terra montanhas, vales e prados e belas e gordas terras 
para plantar e semear; para cidades e vilas. Os portos são tais que V. 

Mercê não daria crédito, a menos que os visse, assim como os muitos 

e largos rios de água doce a maiores contendo ouro [...] O gentio todo 

nu, como suas mães os puseram no mundo [...] não tem ferro, nem 
aço, nem armas, nem são aptos para tais coisas; não porque não sejam 

bem proporcionados e belos, mas porque são extraordinariamente 

tímidos [...] (apud MALLMANN, 1986, p.35). 
 

Os índios estavam aqui em nosso país quando ele foi descoberto e alguns dos 

descobridores indagavam sobre a existência ou não de alma nestes aborígines. Os índios 

foram explorados e escravizados, tentaram mudar suas crenças, seus ritos, mas não 

conseguiram por completo, conseguiram sim gerar nos índios ódio por aqueles homens 

vestidos. O Papa Paulo III, em 29 de maio de 1537, declarou através da “Pastorale of 

Ficium” que os índios eram homens racionais, livres por natureza, senhores de suas 

ações e capazes da fé e da salvação, proibindo categoricamente sua escravidão (apud 

MALLMANN, 1986, p.54) 

Mas os índios deveriam reconhecer como seu senhor o Papa e o Rei da Espanha 

sob pena de serem considerados inimigos e infiéis e veio a lei através do requerimento 

que deveria ser lido e cobrado dos índios. 

Se assim fizerdes, Sua Majestade vos acolherá com todo o amor e afeto, 

deixando livres as vossas esposas e filhos para que possais proceder com eles 

como entenderes e vos concederá muitos privilégios e isenções... Mas se vós 

recusardes, ou se de má-fé tardar em fazê-lo, com a ajuda de Deus penetrarei 

em vossas terras e vos submeterei ao jugo da obediência à Igreja e a sua 

Majestade e tomarei vossas esposas e vossos filhos para fazer escravos deles 

e os venderei como tais (MALLMANN, 1986, p.55).  

 

Os índios tinham seus rituais já estabelecidos quando os missionários 

começaram a catequizá-los. Em 1845, através do decreto 246, regulamentam-se as 

missões de catequese e a civilização dos índios em que se estabelecem as diretrizes 
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gerais, mais administrativas do que políticas para o governo dos índios aldeados. 

O decreto tinha por finalidade introduzir o indígena num modo de 

vida tipicamente europeu, transformando-o em trabalhador braçal e 
liberando, com isso, os imensos territórios que originalmente eram 

deles (CASTILHO, 2000, p.85-86). 
 

A catequese era o instrumento utilizado para dominar o índio. Este devia tornar-

se cidadão brasileiro, devendo entrar na Igreja Católica e assumindo, com o Evangelho, 

toda a prática cultural e vivenciar proposta pelos missionários. Os missionários 

chegaram ao Brasil trazendo um Deus único, querendo impor uma organização social e 

religiosa, e encontraram povos habitando estas terras, povos estes com sua organização 

social própria e a sua religiosidade organizada. Não houve uma compreensão por parte 

dos catequistas da religião indígena e da sua forma de organização social e, na tentativa 

de cristianizar os índios, os obrigavam a cultuar o seu Deus e negar sua identidade, 

provocando uma ruptura de valores e costumes no povo indígena. 

Em uma das cartas de Américo Vespúcio à Europa fica bem clara a falta de 

compreensão dos colonizadores sobre a organização social e religiosa dos índios. “Os 

índios não têm economia porque não têm propriedade... Não têm religião nem justiça 

porque não possuem templos. Nem leis. Como se Deus habita em templos” (apud 

MALLMANN, 1986, p.38). 

Com toda pressão dos missionários os índios não perderam o amor pelos seus 

rituais. Os catequistas muitas vezes usavam melodias indígenas e trocavam as palavras 

originais por letras de textos religiosos de origem católica e ensinavam para os índios. 

Então os índios começaram a esconder suas músicas dos missionários para o homem 

branco não pegar para ele. Por esta causa muitas músicas se perderam e ficaram 

escondidas. Muitas vezes os missionários, querendo evangelizar aos índios, tentavam 

destruir seus mitos e suas crenças, mas, mesmo que muitos índios tenham sido 

catequizados, os missionários não conseguiram matar seus mitos que permanecem em 

muitas tribos até nossos dias. No mito, encontram-se a tradição da tribo, como em 

qualquer cultura, suas normas, leis, passado, presente e futuro. 

Destruir imagens do outro significa destruir o outro, pois os 
missionários pensavam na religião com exclusividade, tornando-a 

repressiva, esquecendo-se de preservar os aspectos culturais da tribo 

indígena. Quando um mito é destruído, a tribo toda sofre, uma vez que 
ele para o índio conserva a vida da tribo. É a chave que o índio tem 

para ler e interpretar tudo o que existe e conhece na sua vida e na sua 

história (CASTILHO, 2000, p.103-104). 
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Os índios viviam da caça, da pesca e da agricultura de milho, amendoim, feijão, 

abóbora, batata-doce e principalmente mandioca. As tribos possuíam uma relação 

baseada em regras sociais, políticas e religiosas. O contato de uma tribo com outra 

acontece no momento de guerras, casamentos, funerais e quando estabeleciam aliança 

com uma tribo inimiga.Para cada uma destas cerimônias havia um ritual, onde a música 

através do canto era realizada durante a cerimônia. Todos os membros da tribo são 

considerados iguais. Somente existem duas pessoas que se destacam na tribo. Um é o 

pajé, ele é o sacerdote da tribo, conhece todos os rituais, recebeu as mensagens dos 

deuses e é responsável por ensiná-los juntamente com suas canções. Ele também é 

curandeiro, pois conhece todos os chás e ervas para curar doenças. O outro destaque se 

dá ao cacique que é o chefe, que organiza e orienta a vida social dos índios. 

Cada nação indígena possui suas próprias crenças e rituais religiosos, porém, 

todas as tribos acreditam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados, tendo 

forte relação com a magia e com seres que habitam o imaginário indígena. A música 

para os índios é totalmente integrada à vida em sociedade. 

Os índios são panteístas, logo tudo pode ser um deus, eles adoram o sol e a lua, 

aa chuva e as estrelas (deus Tupã). Para adorar este mundo que os envolve, eles 

utilizam-se do canto e da música tocada por seus instrumentos de confecção própria. Foi 

o meio que encontraram para ficar em sincronia com a natureza mãe e seus deuses. 

A música estava presente em todas as festas e em seus rituais religiosos, rituais 

estes relacionados com nascimento, casamento, morte, guerra e paz. Estes rituais estão 

ligados à música cantada e dançada. Vejamos alguns exemplos de uma tribo específica: 

os kaingangs. O Cerimonial fúnebre: “Todos dançam da direita para a esquerda em 

torno de uma fogueira marcando compasso com seus tubos de bambu.” (BECKER, 

1976, p. 247). O Cerimonial de casamento: As cerimônias de casamento são realizadas 

com muito canto e dança, os noivos recebem palmas e foguetes, há muita cachaça. “Os 

bailes são com música de gaita de foles; o passo de dança é invariável para qualquer 

música e dançam do anoitecer até que levante o sol; dançam indistintamente com pares, 

homens e mulheres” (SANTOS, 1949, p.7-8).  

O Cerimonial de vitória sobre a guerra: As canções nessas ocasiões sempre 

falam sobre o motivo da guerra ou sobre o ódio pelo homem branco que tomou suas 

terras.  “A letra das canções, geralmente improvisada, refere-se a acontecimentos que 

ocorrem na presença dos cantores ou é alusiva a guerras passadas, caçadas e outras 
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atividades” (BECKER, 1976, p.248). 

A maioria dos instrumentos indígenas são instrumentos de percussão, pois, além 

de marcar o ritmo e acompanhar as melodias, eles também provocam certo estado de 

transe entre as pessoas que participam do ritual. Eles possuem uma função mágica de 

invocar divindades e espíritos ligados à natureza, que é a morada dos deuses para os 

índios. Enfim, vemos que são muito importantes a música e o canto para os índios, que 

os utilizam em todos os seus rituais e festas. 

Uns cantavam desentoadamente, outros choravam, estes davam gritos, 

aqueles suspiros, estoutros arremedavam as vozes dos animais como 

bramidos, silvos, suspiros, uivos, latidos e relinchos, aqueles outros 
imitavam o canto das aves, tudo em uma confusão de vozes e gritaria 

desenfreada (BECKER, 1976, p.249).  

 

Em todas as festas, sejam religiosas ou profanas, as danças e canções têm o 

ritmo de seus instrumentos típicos que são de confecção própria. Eles possuem 

instrumentos diversificados como chocalhos, flautas, maracás e tambores. Além de seus 

instrumentos que, apesar dos missionários quererem extinguir de sua cultura, na 

tentativa de introduzir outros instrumentos como o violino, por exemplo, os índios 

continuam a cultura de ornamentação, cujo uso é fundamental em seus rituais. Eles 

usam muitos colares, braceletes, brincos, munhequeiras e tornozeleiras, além de muita 

pintura no corpo, onde produzem todos os seus instrumentos, tintas e enfeites extraindo 

matéria-prima da natureza. 

Percebe-se a resistência cultural dos índios em vários aspectos: 
costumes, mitos, ritos, lendas e xamas. Constata-se que embora o 

índio não fabricasse mais todos os objetos da antiga cultura material 

era de admirar como depois de vários anos de contato com os padres, 

conservam ainda o grande cuidado e as habilidades de outrora em 
manufaturar redes de pescas, trançados, arcos, flechas,flautas, 

tambores e enfeites (CASTILHO, 2000, p.110). 

 

A Religião Afro Brasileira 

Agrupam-se nesta ampla denominação as várias religiões nascidas das tradições 

culturais e religiosas africanas, que foram trazidas para o Brasil pelos escravos. Elas 

deram origem ao Candomblé, na Bahia; ao Xangô, no Recife; ao Xambá, no Nordeste; 

ao Tambor de Minas, no Maranhão; ao Omoloco, no Rio de Janeiro; ao Batuque, no Rio 

Grande do Sul, e à Umbanda, que é o sincretismo do Candomblé com o Catolicismo 

popular e o Espiritismo.Apesar das diferenças teológicas e seus rituais entre a Umbanda 

e as outras religiões de matriz africana, com maior ou menor intensidade há influências 
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sincréticas nas outras religiões também. 

As religiões Afro- Brasileiras não possuem caráter proselitista. 

Apresentam uma cosmovisão não dicotomizada, uma visão de mundo 
que não exige fé ou processo de conversão, em que o sagrado, o 

mítico e o simbólico estão implícitos no contructo civilizatório dos 

grupos étnicos africanos, inexistindo a idéia de profanidade, do mal e 
da culpa como concepção de pecado (LOBO, 1998, p.5). 
 

Olorum é o Deus maior das religiões Afro-Brasileiras. Ele era uma massa 

infinita de ar, um dia, como por encantamento, começou a respirar, e uma parte dessa 

massa de ar transformou-se em água, dando origem a Orixalá. O ar e a água foram se 

misturando como se estivessem dançando, e nesta dança juntos misturados formaram 

uma lama, dessa lama surgiu uma bolha vermelha. Então Olorum, maravilhado com a 

bolha vermelha, soprou seu hálito (Emi). sobre a bola e deu-lhe a vida Essa forma de 

expansão e movimento foi a primeira existência individual e chama-se Exu . Tudo que 

existe neste mundo visível foi criado neste espaço único, massa infinita, sem local 

determinado, sem começo nem fim, mundo invisível real e vivo. Após o mundo ser 

criado, Olorum, no seu amor, inventou coisas para embelezá-lo e simbolizar o seu 

desígnio de plenitude para a sua criação. Seus encantados, os Orixás, buscaram nas 

coisas que Olorum espalhou para embelezar a criação algo para si, que seria somente 

seu. 

Cada Orixá encontrou na criação uma coisa que traria como sua marca para ter 

uma relação íntima com a comunidade na qual iria realizar suas manifestações e com a 

natureza. 

Segundo Ferreira, Orixá é “Divindade secundária do culto Jejê-nagô, ídolo 

africano.” Vejamos alguns exemplos de Orixás e seus instrumentos de trabalho. Exu: 

buscou a comunicação, princípio, movimento, provocador de situações.  

a)  Ogum: buscou a forja e o ferro, criando os instrumentos de trabalho para os 

homens e mulheres, para que transformasse a terra, o mundo visível, num 

lugar de paz e prosperidade, fartura e alegria. 

b)  Oxóssi: buscou o arco e a flecha, ensinou o seu povo a caçar para nunca 

faltar alimento para a comunidade. 

c)  Ossaim: buscou as folhas e ervas para manter a saúde dos povos, e para 

perfumar as casas, os corpos e os altares.  
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d)  Oxum: buscou a água doce, é a mãe das águas doces, e é responsável pelo 

cuidado das crianças até que comecem a caminhar, então passa para outro 

orixá que se responsabiliza pelo seu crescimento e alegria. 

e)  Xangô: buscou o machado da justiça, para que nada fosse desviado do 

caminho da plenitude. 

f)  Oiá: buscou a ventania, para espalhar as sementes que devem fecundar e 

produzir flores e frutos. 

g)  Iemanjá: buscou a profundeza do mar, é a mãe das águas do mar, onde se 

escondem segredos como os que cada um esconde dentro do coração; 

segredos estes que serão desvendados a cada dia, momento e hora da sua 

existência. 

h)  Omolu: buscou o cuidado com as doenças e as pestes. 

i)  Olorum (Deus). estava procurando uma matéria apropriada para criar o 

homem e a mulher. Ele queria algo especial, pois o homem e a mulher 

seriam especiais. Os Orixás lhes apresentaram seus objetos que haviam 

trazido da natureza, cada um queria que o seu fosse escolhido, porém 

Olorum não se agradava de nada, pois aqueles objetos serviriam para o 

homem e a mulher trabalharem e não para fazê-los. 

Então os Orixás lembraram-se da lama, misturada na dança da água e do ar, que 

tinham vindo de Olorum. O homem e mulher também deveriam vir de Olorum. 

Mas a lama chorava e derramava lágrimas e fez com que nenhum 

deles pegasse nem sequer um pedacinho dela. Daí surgiu a Morte 

(Iku) e não tendo nenhum dó do choro da Lama, arrancou um pouco 

dela e levou até Olorum. Olorum pediu a Orixalá que a modelasse 
para que, em seguida, soprasse o seu hálito. Depois disso, Olorum, 

que desejava tudo na sua inteireza e integridade, determinou à morte 

que, a qualquer momento, devolvesse essa porção de lama e seu hálito 
emprestado (FONAPER- Fórum Nacional Permanente do Ensino 

Religioso, 2002, p.23). 

 

O termo-chave é experiência. É necessária a compreensão dos poderes cósmicos 

da vida e a necessidade de uma participação vital. Estes poderes cósmicos estão 

radicados no Deus criador (Olorum) e continuam a operar através das demais 

divindades que são os Orixás, fenômenos da natureza que têm vida, inteligência. Para as 

religiões Afro o ser humano é integrado pelo corpo material, pela respiração, pelo sopro 

que anima o corpo e pela mente que é dotada de uma herança ancestral chamada Ori que 

é sintetizada nos quatro elementos: 
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* água = Omi * terra = Ibi, Aro 

* fogo = Gbiná * ar = Ajefé   

A essência da religião Afro é o Axé, ele é a força, é o princípio da cosmovisão, 

ele assegura a existência dinâmica que permite as coisas acontecerem. Sem o Axé a 

existência estaria paralisada e desprovida de toda possibilidade de realização. “Axé é o 

princípio que torna possível o processo vital” (SODRÉ, 1988, p.87). 

 Os fetiches podem ser guias e colares, é fabricado pela mão do homem através 

de objetos naturais que são as ferramentas dos Orixás como ferro, cobre, pedras, 

madeira, alumínio e barro. 

A produção cultural constrói a aliança entre os planos do sagrado e do 
humano. Assim, a música, dança, canto, gestos e alimentos emanam a 

força vital e as máscaras, esculturas, adornos e pinturas contribuem na 

unidade do grupo social, simbolizando seus ciclos e passagens. As 

religiões Afro-Brasileiras são controladas e protegidas por dois 
elementos fundamentais: a natureza e o meio ambiente, corporificados 

e santificados nos orixás e as expressões dos antepassados. Assim, a 

energia da natureza e os heróis e reis divinizados são alguns dos 
principais motivos do plano do sagrado, íntimo e cotidiano para o 

homem africano. Esta presença está na casa, no santuário, no 

comércio, nas tarefas, nos campos, nos rios, no mar, no 

desenvolvimento das técnicas artesanais, desenhando desta maneira o 
próprio ser cultural (LODY, 1987, p.9).  

 

Podemos então concluir que, em todas as religiões citadas neste trabalho, a 

música se faz presente de uma maneira muito forte, sendo ela tocada, cantada ou 

dançada e que o poder do canto sagrado ultrapassa a intenção espiritual, alcançando 

também dimensões culturais e sociais, pois o ser humano é um ser relacional, ele 

realiza-se na cultura. Como o modelo de família na cultura pós-moderna está mudando, 

o adolescente não está tendo com quem se relacionar, ele supre então este vazio através 

da música.  

Cada religião é diferente, com suas próprias crenças e rituais, arte, indumentária 

e festas. Contudo, é surpreendente como muitos dos mitos, divindades e códigos morais, 

que consubstanciam diferentes religiões e representam diferentes realidades culturais e 

características religiosas, mostram semelhanças muito relevantes (FOLLMANN, 2006, 

p.12).  
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