
 

 

Atividade de Ensino Religioso Nº 10  

A COEXISTÊNCIA 

O ser humano depara-se constantemente com novas descobertas e novas criações 
científicas e tecnológicas, que visam atender às mais diversas necessidades humanas. 
Elas são resultado de sua criatividade e capacidade de inovação. A raça humana é 
única, no entanto, os grupos sociais são compostos por pessoas que apresentam uma 
grande diversidade de culturas, a qual tem origem nas diferentes características das 
etnias.  

A coexistência entre essas diversas culturas é um desafio com o qual nos deparamos 
diariamente. Constantemente vemos a raça humana mostrando sinais de 
desenvolvimento, de felicidade e de realização. Embora haja inúmeras situações 
positivas que proporcionaram o crescimento e o bem-estar, há também grandes 
desafios que o ser humano ainda não conseguiu superar, tais como: pobreza, violência, 
a fome, a desigualdade social e outros. Para promover a coexistência entre as diversas 
culturas, surgiram inúmeras iniciativas, muitas delas relacionadas ao mundo do 
esporte, da religião e da arte. 

A convivência com o outro oportuniza conhecê-lo melhor, possibilita importantes 
aprendizagens, mesmo que ele seja diferente. Assim, a coexistência está relacionada 
com o dia a dia do ser humano e é vivenciada por meio de buscas comuns no mundo 
esportivo, artístico, religioso, cultural, em suas múltiplas dimensões. Coexistir é existir 
simultaneamente lado a lado, buscando a garantia da dignidade da vida e os direitos 
dos seres humanos. 

A palavra coexistência, significa a existência simultânea. Significado esse que embasa 
todos os esforços empreendidos para apaziguar os conflitos e promover o valor de uma 
convivência pacífica entre os povos. Como exemplo, podemos citar os jogos olímpicos 
e seus símbolos. A confraternização, a paz e a amizade entre os povos são os 
principais princípios das Olimpíadas. 

Fonte: Texto adaptado de POZZER, Adecir. Redescobrindo o universo religioso, 8º 
ano do Ens. Fund. Petrópolis: Vozes, 2015, p. 30. 
 

 

Vídeo aula: https://www.youtube.com/watch?v=V1nCULBuhDo 
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