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BOM DIA! Pessoal, anotar esse texto no caderno e ler várias vezes com bastante atenção!  
Por favor, fazer com letra legível e caneta preta ou azul escuro. 
 
Assistir aos vídeos que estão no final deste arquivo. 
 
11º Atividade de história      
NÃO PRECISA ME ENVIAR POR E-MAIL OU WHATSAPP. 
 

A SOCIEDADE DE CASTAS 
    
     Os arianos sentiam-se superiores aos nativos. Esse preconceito foi um dos fatores que deram 
origem a sociedade de castas, uma divisão social em que cada pessoa tinha um lugar 
hierarquicamente definido. Uma vez nascida em uma casta, a pessoa, assim como todos os seus 
descendentes, jamais mudaria de posição social. Veja a seguir as castas que formavam a 
sociedade indiana na Antiguidade. 
   BRÂMANES- eram os sacerdotes, que compunham a casta dominante. Controlavam os rituais e 
interpretavam os Vedas para estabelecer as leis, além de ocupar altos cargos no Estado. 
   XÁTRIAS- formada pelos nobres guerreiros. Com os brâmanes, constituíam a classe dominante. 
   VAIXÁS- eram os comerciantes, artesãos e agricultores. Embora pudessem até ser muito ricos, 
eram obrigados a contribuir com impostos e a servir na guerra. 
   SUDRAS- casta constituída pelos servos, trabalhadores dependentes do seu senhor. Em geral, 
descendiam dos antigos habitantes da Índia. 
     Além desses grupos, existiam os chamados intocáveis, pessoas que não fariam parte de 
nenhuma casta e que, por isso, eram considerados impuros. Hoje, esse grupo se auto domina 
DALIT, e luta contra d discriminação. 
 

A RELIGIÃO HINDU 
 
     A antiga religião ariana estava fortemente relacionada às forças da natureza, como os ventos, 
o fogo e as tempestades. Acreditava-se que os deuses eram como os humanos, que se alegram e 
se entristecem. 
     Por volta do século VII a.C., introduziu-se na religião védica a ideia de um deus maior 
(BRAHMA), que abrangeria todo o Universo. Também foi criado uma teoria para justificar o sistema 
de castas: cada casta teria origem em uma parte do corpo de Brahma; e, por isso, cada uma tinha 
uma função na sociedade. 
     As crenças num ser eterno e absoluto, o Brahma, e na existência de um estágio final de 
purificação da alma constituem a base do bramanismo, religião que predomina na Índia até hoje. 
Atualmente, o bramanismo é mais conhecido como hinduísmo. 
 
Assistir aos vídeos abaixo: 
 
https://youtu.be/fBLhU4JevvI 
 
https://youtu.be/rAaoeIWUkkk 
 
https://youtu.be/SUJMKPQ1yGc 

Boa semana! Forte abraço. 
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