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RESUMO 
 

Fábio Bello Salgado. Desmistificando Mitos de África Através da Leitura. 2015. Xx f. 
Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Português – 
Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de 
Janeiro, 2016. 
 
O trabalho de pesquisa aborda um processo de desmistificação dos mitos africanos 
intermediado pela leitura, que atua como elemento agregador, conciliador, da fruição textual 
e, simultaneamente, auxilia na ampliação da leitura de mundo dos educandos. Seu alicerce 
é a Lei 10.639/03 - que tornou obrigatório o ensino de história e cultura africana na 
educação básica. Através da adoção de uma bibliografia com teor bastante acessível em 
relação à linguagem e repleto de ludicidade, o projeto teve uma implementação muito bem-
sucedida, articulando leituras dirigidas, rodas de conversa, oficinas de produção textual e 
uma culminância com exposição dos trabalhos realizados, que, infelizmente, não pode ser 
registrado em imagens por questões burocráticas inerentes ao cotidiano de uma escola 
prisional. 
 
Palavras-chave: Desmitificação – Leitura – Ludicidade – Orixás – Mitologia. 
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INTRODUÇÃO          
  
 O presente produto final realizado no Programa de Residência Docente para fins de 

conclusão se destina à desmistificação criada em torno dos mitos da cultura africana, os 

Orixás, que, erradamente, são sempre associados a práticas litúrgicas como Candomblé e 

Umbanda – religiões que desde sua chegada ao Brasil, no período do tráfico negreiro e 

escravidão – sofrem grandes perseguições, sendo rotuladas como paganismo e, muitas 

vezes, até mesmo “satanismo”.        

 Porém, o ensino de História e Cultura Africana na educação básica possui um 

respaldo legal que é a lei 10639/03 e, muitas vezes, esta não é respeitada nas instituições 

educacionais públicas ou privadas, exatamente pela mistificação que circula ao seu redor. 

Gestores, docentes e discentes têm a falsa crença que estudar a mitologia dos Orixás 

promova a invocação das divindades, ocasionando malefícios em virtude de sua “verdade” 

particular – quase sempre pautada na dogmática do chamado neopentecostalismo. 

 Os mitos são vozes polifônicas que presentificam as ações de um povo, legitimam 

sua vivência, sua cosmogonia, sua espiritualidade, sua representação social e cultural, 

entendendo, além disso, que manipulam/veiculam símbolos religiosos (ELIADE, 1992, p.41) 

 Mistificar, segundo os mais diversos dicionários de língua portuguesa, em especial o 

de Aurélio Buarque de Holanda,  significa abusar da credulidade de alguém. E, quase 

sempre, é perceptível que os indivíduos que se deixam dominar pela mistificação são de 

baixo intelecto, oriundos de camadas sociais com pouco ou nenhum acesso à cultura geral 

e, pelo medo imposto por seus sacerdotes, se fecham, suprimindo bastante sua leitura de 

mundo, acreditando plenamente que tudo se resume aos fundamentos dispostos num livro 

sagrado que cria uma “verdade” única, absoluta. 

 Os deuses famosos da Antiguidade, tanto no Egito, quanto na Mesopotâmia, 
bem como os da mitologia africana, são, na realidade, demônios que nunca deixaram em paz o 
homem, seu alvo principal. Os demônios, em sua maioria, personificam os males, atuam como 
espíritos sem cor, sexo, dimensões, enfim, sem corpos. Procuram seres vivos para através 
deles se exprimir, e o homem é o seu principal alvo. Como não possuem corpos, vivem se 
apossando daqueles que não têm cobertura de Deus; são inimigos de Deus e do homem, por 
ser este a coroa da criação divina. (MACEDO, 1988, p. 16)   
     

 Na contramão de tudo isso, a escola é um âmbito de laicidade, bem como o Estado 

brasileiro que detém na Constituição Federal esta garantia, embora a carta magna tenha no 

seu preâmbulo um fragmento que diz “... Criada sob a proteção de Deus”. Além disso, temos 

nas notas de Real a frase “Deus seja louvado” – tema que já esteve em discussão sobre sua 

retirada das cédulas por meio de uma ação no Supremo Tribunal Federal.  

 Enquanto professor regente de língua portuguesa e literatura em escolas da rede 

pública estadual do Rio de Janeiro, percebi que o estudo de mitologia Greco-romana é visto 

com naturalidade pelos gestores, docentes e discentes, mas o mesmo não acontece 

com a mitologia africana. Exu, Ogum, Xango, por exemplo, mitos que permeiam o universo 
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da África há mais de 5.000 a.C. não tinham a mesma receptividade de Posseidon, Netuno, 

Afrodite e outros tantos que compõem o universo mítico-encantado de Grécia e Roma. 

 E então a ideia de dissociá-los da liturgia afro-brasileira, apresentando-os como 

puramente mitos e mostrando suas semelhanças com outros já conhecidos – Posseidon, 

por exemplo, é uma figura comum em games e sua estética é similar à de Exu, pois também 

tem nas mãos um tridente. O tão temido objeto de três pontas, associado ao diabo cristão 

está também na mão de Netuno e este possui uma escultura em tamanho natural na capital 

da Itália, sendo atração turística. No Brasil, há aproximadamente dezesseis anos, uma 

escultura feita pelo artista baiano Mario Cravo Neto, batizada de “Exu dos Ventos”, foi 

retirada das proximidades da Linha Amarela porque tínhamos à frente do Governo Estadual 

do Rio de Janeiro uma governadora adepta da vertente cristã neopentecostal, conforme nota 

a seguir: 

No início do ano de 2000, jornais de grande circulação no Rio de Janeiro noticiaram a 
inauguração de um monumento em homenagem à cultura negra. A obra dividiu a cidade: 
evangélicos e católicos colocaram-se contra a decisão do Prefeito, Luiz Paulo Conde, de 
colocar a escultura "Exu dos Ventos", do artista plástico baiano Mário Cravo Neto, na 
confluência da Linha Amarela e Linha Vermelha 

Declarações do Arcebispo do Rio de Janeiro, à época, Dom Eugênio Salles, 
desaprovando a escultura foram publicadas por diversos jornais. O protesto dos evangélicos, 
contudo, foi mais contundente, pois, para eles, esse monumento seria "responsável por toda a 
sorte de desgraça que viria a acontecer na encruzilhada." Para diminuir os efeitos negativos, os 
religiosos realizaram rituais de exorcismo no entorno do monumento.    

Alguns políticos evangélicos, vereadores e deputados, propuseram projetos contra a 
empresa que administrava a Linha Amarela, caso ela insistisse na colocação da obra. Na 
imaginação destes evangélicos, os argumentos do artista de que sua escultura era puramente 
artística ou os do prefeito, que assim queria homenagear os descendentes de cultura negra e 
não reverenciar uma entidade religiosa, não faziam nem fazem sentido algum."(Fonte: 
www.religiãoeveneno.org) 

   
 Pouco tempo depois, na mesma gestão, tivemos a exposição das esculturas 

conhecidas como “Orixás da Bahia”, na lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do município do 

Rio de Janeiro, que tradicionalmente ocupam o dique do Tororó, região turística de Salvador, 

capital do Estado da Bahia. A mesma representante do Estado fez grande pressão para que 

as estátuas não permanecessem na cidade e elas acabaram retornando à origem antes do 

previsto, deixando muitas pessoas frustradas por não terem tido tempo de vê-las. 

 O ofício de um educador vai além da aplicação de conteúdos de natureza teórica, 

exercícios e avaliações - temos a missão de ampliar a leitura de mundo dos nossos 

educandos, permitindo-lhes enxergar além da óptica microscópica que trazem consigo na 

pouca vivência e experiências que passaram, de acordo com a faixa etária. Às vezes, até 

mesmo a indivíduos com mais idade não lhes foram propiciadas oportunidades de 

conhecimentos, além daqueles que compõem o seu universo particular – família, amigos, 

agremiações religiosas, dentre outros.       

 A autora Marisa Lajolo, em Do Mundo da Leitura Para a Leitura do Mundo (Ática, 

1993), expõe a leitura como instrumento para melhor entendimento do mundo e, 

consequentemente, uma (re) construção deste para uma vida melhor. Quanto mais 

http://www.religiãoeveneno.org/
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abrangente for a concepção de mundo, mais intensamente far-se-á leituras do mesmo. A 

leitura transforma a visão de mundo, à luz do olhar do autor e das possíveis viagens que em 

seu universo literário se possa fazer.        

 Avaliando o artigo "A Prática Social da Leitura Literária e a Formação do Sujeito 

Leitor: Desafios e Perspectivas", cuja autoria é de Elizeth da Costa Alves e Flávio Pereira 

Camargo, é possível encontrar convergências com os ideais da prática docente de Literatura 

no espaço escolar e seus reflexos no indivíduo que a ela se abra como instrumento de 

crescimento intelectual e quiçá libertação, vejamos:   

 Em uma sociedade, notadamente capitalista, a prática social da leitura 
literária propicia o acesso ao conhecimento e, consequentemente, o poder sobre a palavra e 
sobre as variadas formas de manipulá-la e, sobretudo, de manipular aqueles que não detém 
esse poder, conforme verificamos na citação a seguir: 

[a]prender a ler, para os escravos, não era um passaporte imediato para a liberdade, 
mas uma maneira de ter acesso a um dos instrumentos poderosos de seus opressores: o livro. 
Os donos de escravos (tal como os ditadores tiranos, monarcas absolutos e outros detentores 
ilícitos do poder) acreditavam firmemente no poder da palavra escrita. Sabiam, muito mais do 
que alguns leitores, que a leitura é uma força que requer umas poucas palavras iniciais para se 
tornar irresistível (MANGUEL, [19--], p. 313 – grifos nosso). 
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1 – MITOS E MITOLOGIAS        

 Muitos anos se passaram desde os tempos em que gregos e romanos adoravam os 

deuses e deusas do monte Olimpo - na verdade, séculos. Personagens antigas como o todo 

poderoso Zeus, a monstruosa Medusa e a sedutora Afrodite tiveram origem em mitos que 

remetem a 900 a.C. E isso trouxe um impacto na história, literatura, cultura e vida em todo o 

mundo ocidental e além, razão pela qual estudamos a mitologia na contemporaneidade.

 Ela moldou o antigo mundo e o moderno - e continua a influenciar a vida. O idioma 

foi afetado pela mitologia clássica: pessoas vaidosas são chamadas de narcisistas; o ponto 

fraco de um inimigo é o calcanhar de Aquiles. Os nomes dos meses do ano, por sua vez, se 

baseiam na mitologia romana, as constelações têm origem em mitos. Escritores e filósofos 

famosos esmiuçaram as desavenças dos deuses e a vida dos homens, incluindo Homero, 

Sófocles, Virgílio e Ovídio.         

 Os antigos gregos e romanos se utilizavam dos mitos para explicar as maravilhas do 

mundo, incluindo o surgimento da humanidade, causas de fenômenos naturais e as origens 

da Terra e do Universo. Estes personagens não tratavam tão somente de histórias da 

criação, eles teciam narrativas de amor, traição, guerra, luxúria, inveja, lealdade e tragédia 

ao longo de muitos séculos - contadas por intermédio de deuses poderosos, heróis nobres e 

temíveis monstros.           

 Entretanto, os mitos não se limitavam apenas a rapsódias envolvendo deuses e 

homens, havia, também alguns dos seres mais criativos já conhecidos, tais como, os 

agressivos centauros - metade homem e metade cavalo -, as irresistíveis sereias, que 

atraíam marinheiros para a morte; inusitados monstros, como Minotauro, Esfinge, Quimera e 

os ciclopes. A norte-americana Kathleen Sears, autora de "Tudo o que você precisa saber 

sobre mitologia - dos deuses e deusas aos monstros e mortais, seu guia sobre a mitologia 

antiga" também trouxe respeitável colaboração para os estudos míticos:  

 O mito pode ser bem mais profundo que uma simples história fictícia ou meia 
verdade. Estudiosos da mitologia têm se esforçado para apontar uma definição exata que 
abranja todos os seus atributos; e é curioso que uma palavra tão simples, formada por duas 
sílabas(mi-to) defina e dê sentido a ideias tão elevadas, como o significado da vida. Não é de 
assustar, pois, que uma definição única, exata, ainda não tenha sido encontrada. (SEARS, 
2014, p.09) 

           

 Todas essas histórias de heróis grandiosos, musas encantadoras, monstros e afins 

vêm sendo estudadas há anos e tidas como o que na sua essência são: mitos. A 

Antropologia Cultural considera positiva a perpetuação dos mitos, exatamente por serem a 

explicação do inexplicável, ou seja, daquilo que não temos registros histórico-científicos 

como forma comprobatória. 
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2 – ÁFRICA: O CONTINENTE DE UMA  MITOLOGIA  INCOMPREENDIDA  
  

  
Nos mitos negros o universo é pensado como um todo integrado; a concepção de 

tempo privilegia o tempo passado, o tempo dos ancestrais, e sustenta toda a noção histórica da 
cosmovisão africana; já a noção de pessoa é vista de modo muito singular, cada qual 
possuindo seu destino e procurando aumentar a sua Força Vital, o seu axé; a Força Vital que é 
a energia mais importante desses povos, insufla vitalidade ao universo africano (Oliveira, 2003, 
p.220) 

             

 O Professor Dr. Reginaldo Prandi, no livro Mitologia dos Orixás afirmou de modo 

muito interessante, ao colocar a mitologia africana no mesmo patamar das demais, que seus 

deuses e heróis por paixões, raiva, coragem, inveja, compaixão - numa aproximação das 

características que compõem o universo humano, traçam personificações que criam um 

caminho para explicar o inexplicável e/ ou comprovado cientificamente. Histórias que foram 

passadas de geração em geração através da oralidade - é importante ressaltar que o 

desenvolvimento da escrita no continente africano teve início em meados do século XIX.

 No Brasil, durante o período de colonização, com a chegada dos negros advindos de 

diversas regiões da África, já tínhamos por parte dos colonizadores uma estratégia de 

"branqueamento" e consequente perda de identidade cultural. O primeiro passo era se 

render à crença dominante, católica, recebendo o batismo e um novo nome, dado de acordo 

com o santo do dia.          

 A vida da famosa escrava Anastácia, adaptada para teledramaturgia na extinta Rede 

Manchete de Televisão, expunha o dia em que a bela negra de olhos azuis foi batizada por 

um padre e deixou para trás seu verdadeiro nome - Oju Orun, que em língua portuguesa 

significa olhos da cor do céu -, passando a se chamar Anastácia, por ser aquele dia 

consagrado à santa da tradição religiosa dos brancos.     

 Nas senzalas, cânticos e batuques de louvação aos "deuses sem Deus", como bem 

definiu Caetano Veloso na composição da canção "Milagre do povo", eram enxergados por 

uma óptica nociva, demonizada, o que fez com que uma técnica muito inteligente fosse 

aplicada pelos escravos: o processo de sincretismo religioso. Dessa forma, eles tinham 

altares com imagens de santos católicos em cima e, embaixo, os assentamentos (fetiches) 

que representavam as divindades nas quais depositavam sua verdadeira crença. 

 Ainda assim, a concepção de bruxaria, feitiçaria, "magia negra" e afins se mantinha; 

a perseguição ao legado da cultura de matriz africana, principalmente no que tange à liturgia 

continuou mesmo no período pós-abolição. O romance "Tenda dos Milagres", de Jorge 

Amado, trouxe à tona a perseguição sofrida pelos praticantes de Candomblé na Bahia da 

década de trinta do século XX, bem como o racismo em plenitude. Policiais invadiam 

cerimônias religiosas, destruíam terreiros e prendiam pessoas, mesmo que estivessem com 

seus corpos tomados pelas divindades num processo de transe - popularmente chamado de 
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incorporação.           

 O movimento de resistência organizado pelos terreiros de candomblé, e 

posteriormente pelos de umbanda - religião brasileira fundada em 15 de novembro de 1908, 

pelo médium Zélio Fernandino de Morais, no município fluminense de São Gonçalo - foi de 

fundamental importância no resgate da identidade cultural do povo negro, em grande parte 

através de um modelo de educação pautado na oralidade como forma de transmissão de 

conhecimentos. Cada terreiro se tornou, então, foco de cultura negra, maneira pela qual 

esse grupo étnico se mantinha ligado às raízes e, com isso, reavivava e fortalecia a 

participação em importantes lutas contra as opressões; a religiosidade afro-brasileira 

desempenhou um papel fundamental na resistência do povo negro no Brasil: 

 
 Protegida por uma rígida lei do silêncio, praticada no passado como se fosse 

crime e perseguida pela polícia, o religião dos negros chegou ao Brasil para fazer história. Uniu 
escravos e descendentes espalhados pelo país com a força da fé e a obediência irrestrita aos 
líderes espirituais, substitutos da família dispersa e do governo que não era o deles. O povo da 
África no Brasil encontrou no candomblé identidade, proteção e apoio, um espaço próprio onde 
foi possível plantar os fundamentos de seus deuses. (ECHEVERRIA; NÓBREGA, 2006, pág. 
14) 

            

 Já na pós-modernidade, em pleno segundo milênio, temos, ainda, resquícios 

fortíssimos desse passado monstruoso que o escritor baiano tão bem explorou em sua vasta 

bibliografia, publicada não só no Brasil, mas em diversos países, traduzida em muitos 

idiomas. Uma intervenção do legislativo precisou ser feita por intermédio da criação e 

sanção da lei 10.639/03 que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana nas 

instituições públicas e privadas de ensino. Sobre a relação entre educação e tradições 

culturais africanas que persistem em ser menosprezadas em algumas instituições, Ruy do 

Carmo Póvoas atesta: 

Todo o arcabouço do sistema escolar e educacional do país tem deixado de lado a 
concepção de que somos um povo no qual a diversidade é uma marca profunda. As 
oficialidades, no entanto, insistem em teimar na execução de um modelo predominantemente 
eurocêntrico. E quando alguma abertura tem sido feita, isso se dá no terreno das concessões. 
(PÓVOAS, 2007, p.365) 

        

 Porém, não foi suficiente, uma vez que não há uma fiscalização acerca de sua 

aplicabilidade no cotidiano escolar e muitas unidades de ensino burlam; já houve casos em 

que professores e responsáveis de alunos foram parar na delegacia pela adoção da leitura 

de uma das obras utilizadas neste trabalho - "Lendas de Exu", livro escrito por Adilson 

Martins e publicado pela editora Pallas.         

 A professora Maria Cristina Marques, docente na rede municipal de Macaé - cidade 

localizada a 192km da capital carioca - precisou recorrer ao Ministério Público ao ser 

proibida de utilizar a obra supracitada em suas aulas, mesmo sendo esta uma referência 

bibliográfica do Ministério da Educação e Cultura para o respectivo eixo temático. Foi aberta 

uma sindicância que, por falta de conciliação, foi parar na Procuradoria Geral do Município. 



 

8 

 

Bastante magoada, a docente relatou à imprensa que continuava proibida não apenas de 

usar o livro, mas abordar o tema, pois a gestora escolar e mães de alunos eram 

majoritariamente evangélicas e proferiram-lhe a acusação de usar as aulas para fazer 

apologia ao diabo. (Jornal Extra - 27/10/2009)      

 Famoso, e já proibido por decisão judicial durante dois anos, o livro "Orixás, 

Caboclos e Guias - deuses ou demônios", escrito pelo bispo Edir Macedo e com vendagem 

expressiva no mercado editorial, ultrapassando a marca de dois milhões de cópias, traz em 

seu teor uma série de pseudo afirmativas que corroboram para a mistificação dos mitos 

africanos, como é perceptível no fragmento a seguir: 

Temos ministrado o Evangelho de Jesus Cristo na sua pureza e integridade, e por 
obra do Espírito Santo, nossa igreja foi levantada para um trabalho especial, o qual se salienta 
pela libertação de pessoas endemoninhadas. Dessa maneira, nossa experiência tem sido muito 
vasta nesse campo e grande é o número de pessoas que nos procuram pedindo 
esclarecimento a respeito de tão discutido assunto. Sempre desejei colocar em um livro toda a 
verdade sobre os orixás, caboclos e os mais diversos guias, os quais vivem enganando as 
pessoas e, fazendo delas "cavalos", "burrinhos" ou "aparelhos", quando Deus as criou para 
serem a Sua imagem e semelhança.(MACEDO, 1988, p.10) 

        

   

2.1- Desmistificação: uma perspectiva positiva no ensino     

 Se a grande problemática acerca dos mitos africanos está na sua imediata 

associação a um viés litúrgico que esbarra em ideais teológicos contrários aos do 

cristianismo, de grande predominância no Brasil e que ganhou novas interpretações com o 

advento da corrente neopentecostal, a solução é desvinculá-los do prisma religioso e fazer 

sua abordagem de modo comparativo aos demais mitos universais.   

 Por exemplo, ao explicar que Zeus é a divindade grega suprema, responsável pelo 

céu e a terra, existe a possibilidade de traçar um paralelo com Oxalá - também visto com 

supremacia pelos africanos e responsabilidades afins. Se falarmos de Afrodite, deusa grega 

da beleza e do amor, podemos compará-la ao arquétipo de Oxum, orixá feminino que habita 

as águas doces e também se relaciona com o sentimento amoroso e vaidade feminina.

 No Brasil, temos 16 orixás que ficaram mais conhecidos, mas na Nigéria e Benin, por 

exemplo, o número de divindades é muito maior. Ocorre que no processo de diáspora 

africana houve a perda de muitas informações com a morte dos negros mais velhos que, 

muitas vezes, não resistiam às longas viagem e condições precárias dos navios negreiros, 

vindo a óbito no trajeto. E como dito anteriormente, todo conhecimento era transmitido por 

meio da oralidade, não havendo, pois, registros escritos.     

 Segundo Verger, as tradições do povo yorubá, cada ancião que morre leva consigo 

uma gama tamanha de conhecimentos do seu povo, sua cultura, similar a um incêndio que 

destrói uma enorme biblioteca. Exatamente porque o conhecimento é construído pela sua 

vivência e interação com o meio e, nele, se oportuniza o crescimento ao nível do saber, ou 

seja, quanto mais idoso, maior sabedoria detém.      

 Pautado neste sustentáculo do saber é que se percebe uma hierarquização 
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alicerçada na idade. Tal hierarquia é percebida também nas narrativas dos mitos, pois os 

orixás mais velhos do panteão exercem grande influência sobre os mais jovens, sendo 

sempre consultados acerca de afazeres, viagens e guerras.     

 É muito importante ressaltar o princípio de ambivalência que rege a mitologia 

africana: uma mesma divindade pode se apresentar com uma face jovial e outra, velha. É o 

caso de Oxalá, que pode aparecer como o jovem e destemido guerreiro de vestes brancas 

chamado Osogyan ou o bem idoso, sábio e comedido Osalufon - por se personificar numa 

figura masculina exageradamente idosa, que caminha devagar, encurvado, apoiado em um 

cajado conhecido como pachorô, ele representa também o fim da vida, possuindo intrínseca 

relação com Nãnã Buruku, a senhora da morte. 

2.2- O Mito Yorubá          

 A existência de seguidores de divindades na sociedade tradicional é parte integrante 

dos grupos étnicos na Nigéria. Orixás como Xangô, Orunmilla e Ogum possuem uma base 

de seguidores constante e seus papéis na cosmologia africana são fundamentais. No mito 

de criação yorubá, Obatalá - um heterônimo de Oxalá, divindade suprema -, veio do céu 

para a Terra com uma concha, uma galinha d´angola, areia e ikin(caroço de dendezeiro). Ele 

derramou a areia e as águas e então largou a galinha sobre a terra; a ave começou a coçar 

a areia e fez a primeira massa de terra, que ficou conhecida como Ilê Ifé, cujo significado é 

"espalhar a terra". É uma referência à primeira massa de terra e, simultaneamente, nome da 

cidade sagrada de Ifé, atualmente situada na região nigeriana de Osogbo.  

 A partir daí, outras divindades foram enviadas para auxiliá-lo, cada uma detendo 

poder sobre um ou mais elementos da natureza, bem como propriedades típicas, tais como 

procriação, alimentação, comunicação, sabedoria, justiça, valentia etc. E são essas 

características que formam os arquétipos de cada orixá, havendo um processo de 

personificação que ratifica e perpetua o dito mito vivo que a Antropologia Cultural definiu 

como viés para explicar aquilo que a ciência não comprovou, que não há registros 

documentais ou afins.         

 Dentre tantas histórias que cada povo trouxe consigo nos porões dos navios 

negreiros, ficamos com apenas uma parte delas. No território brasileiro, basicamente, 

tornaram-se mais populares os seguintes orixás: Exu, Ogum, Oxóssi, Ossayn, Obaluaiyê, 

Iroko, Oxumarê, Xangô, Iyansã, Oxum, Logunedé, Iyoba, Iyewá, Iyemanjá, Nãnã e Oxalá. 

 É válido ressaltar que estes mesmos mitos transitam por entre terrirórios africanos, 

pois alguns deles são fronteiriços, limítrofes...e aí, podemos perceber que uma mesma 

história é contada em áreas distintas, havendo apenas a mudança de nome de seus 

protagonistas em virtude dos diferentes dialetos. Dessa forma, se estivermos na Nigéria, 

podemos ouvir falar sobre Oxumarê; no vizinho Benin, o chamarão de Gbesen; em Angola, 
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de Hongolo. Três nomes que ilustram a rapsódia de uma divindade que liga o céu e a terra 

por meio do arco-iris, tendo ora forma de homem, ora de uma serpente.  

 
Por sua vez, merece destaque a avultada sinonímia para divindades cujo culto tem 

origens africanas diferentes. Exemplo disso é o que ocorre entre as casas de nação nagô, jeje, 
angola e congo. Os terreiros de origem nagô cultuam os orixá; os de origem jeje, os vodu; os 
de origem angola e congo, os inkice. Como no Brasil tudo se misturou e ainda continua se 
misturando, foi construída, então, uma série de correlações entre esses três troncos. Daí, dizer-
se que o Oxóssi do nagô é mesmo Agué do jeje, que é o mesmo Congombira do angola. E por 
causa de tais interpretações possíveis, corre muita discussão, desmentidos e acusações. Para 
além disso, ainda há a questão do sincretismo, através do qual muitos que o adotam fazem 
correlações entre as divindades africanas e os santos da igreja católica. E novamente se 
estabelece outra longa discussão, tendo em vista a vastidão territorial do Brasil e a maneira 
como os negros escravos nela foram distribuídos. Isso ocasionou que fenômenos idênticos 
fossem interpretados de modos diferentes. Havia engenhos em que São Jorge era o grande 
protetor. Em outros, Santo Antônio. Por isso, até hoje, uns consideram São Jorge como Ogum, 
o grande pai protetor. Para outros, Ogum é Santo Antônio. Será estreito de compreensão 
aquele que advogar uma única interpretação comoa verdadeira. (PÓVOAS, 2007, p. 203)

    
 Uma correspondência similar acontece também entre os deuses de Grécia e Roma, 

porém o que os diferencia daqueles oriundos do continente africano é olhar que as pessoas 

têm acerca da liturgia tão próxima. Por exemplo, um docente que aborde a história de 

Afrodite, deusa grega do amor, não causará espanto aos seus discentes; o mesmo não 

ocorrerá se a protagonista for Oxum, porque, imediatamente, boa parte da classe detém 

consigo um (pré) conceito pejorativo, associando à "macumba"(maneira popular, e 

depreciativa, como a liturgia de matriz africana ficou conhecida no Brasil, principalmente no 

Rio de Janeiro).          

 Neste instante, o profissional da área de educação precisa estar preparado para 

desmistificar e trazer à tona essas narrativas históricas com a mesma naturalidade que as 

demais, ratificando que uma não se sobrepõe a outra, tampouco o saber cria vínculos com o 

religioso; e que devemos nos abrir ao novo para que possamos perceber que o mundo não 

está restrito ao universo particular. 

2.3 - Os dezesseis orixás e seus arquétipos      

 1-) Exu: o mensageiro entre os Homens e os deuses. Detém consigo a 

comunicação, a fertilidade masculina - razão pela qual carrega consigo um bastão fálico -, 

as relações comerciais que fazem o dinheiro circular e a guarda dos territórios, protegendo 

seus habitantes de ataques de inimigos. Suas cores são o preto e vermelho intercalados.

 2-) Ogum: o patrono do antigo reino de Irê. É dono do ferro e do aço, assim como 

dos objetos deles produzidos; rege as batalhas, traz consigo a essência de um guerreiro 

valente que luta por seu povo. A ele também está associada a agricultura, tendo ferramentas 

dessa prática como simbologia de seus altares e fetiches - assentamentos - e as inovações 

tecnológicas que surgem na humanidade. O azul-marinho é sua cor porque é o tom do ferro 

em ponto de fusão; já o verde que muitos associam tem relação com sua árvore sagrada, o 

dendezeiro, de onde se extrai o azeite de dendê e o mariwo (folhas usadas no seu 

vestuário).           
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 3-) Oxossi: majestoso rei da nação Ketu, caçador que com uma só flecha libertou 

seu reino de um grande pássaro que trazia enormes tormentas à comunidade. É o irmão 

mais jovem de Ogum, com quem aprendeu a caçar, sendo também um dos filhos nascidos 

do ventre de Iyemanjá. Do seu casamento com Oxum, nasceu Logunedé, divindade jovial 

que representa o povo Ijexá. Essa paternidade é uma das mais conhecidas histórias acerca 

do mito;  tem como representativa a cor azul-turquesa.      

 4-) Ossayn: detentor dos segredos das folhas e seus preparos, seja para fins 

ritualísticos ou como medicina alternativa. Ele conhece cada uma delas e sabe como aplicá-

las em situações específicas; há um antigo provérbio africano que enfatiza esse seu poder - 

kosi ewe, kosi orisa, que, traduzido para o português, seria "sem folha, não existe orixá". 

Como não poderia deixar de ser, sua cor é o verde, legitimando, pois, sua intrínseca relação 

com as ervas.           

 5-) Obaluaiyê: o belo homem que se esconde embaixo das palhas. É o filho que 

Nãnã teria rejeitado ao nascer e fora abandonado à beira-mar, pois era coberto de feridas 

provocadas pela varíola. Piedosa, Iyemanjá resolveu adotá-lo, cuidou de sua saúde e o fez 

dele um grande homem, médico sábio; posteriormente, tratou de promover sua 

reconciliação com Nanã que vivia triste, amargurada, arrependida por ter deixado seu filho 

para trás. Este orixá representa a saúde, a cura das doenças, a esperança dos 

desenganados e também a fartura à mesa. Seu nome significa "rei, dono da terra", motivo 

pelo qual lhes são associados todos os benefícios que da terra obtemos - à luz da 

ambivalência, sua face mais velha é conhecida como Omolú, nomenclatura formada pela 

aglutinação das palavrás Omó + Olú, que pode ser traduzido como filho do Senhor. Suas 

cores são branco, preto e vermelho intercalados.      

 6-) Iroko: divindade cujo culto é pouco difundido e raros são os que conhecem a 

fundo seus segredos. É tradicionalmente representado por uma suntuosa árvore, de raízes 

longas e estrutura robusta - a gameleira branca - que está associada a ancestralidade, aos 

espíritos dos antepassados. Suas cores são o verde e marrom, interpolados.   

 7-) Oxumarê: é o segundo filho de Nãnã, irmão de Ossayn, Iyewá e Obaluaiyê; a 

"serpente arco-íris" - Adangbé - que liga o Orun (céu) e ao Aiyê (terra). À luz do mito, é um 

servidor de Xangô, cujo trabalho consiste em recolher a água que cai na terra durante a 

chuva e levá-la de volta às nuvens, por meio do arco-íris. Embora seja conceituado como 

orixá masculino, existe também a concepção de que seja macho e fêmea ao mesmo tempo; 

e essa dupla natureza seria vivida de forma alternada, de seis em seis meses, representada 

nas cores vermelha e azul de sua simbologia no fenômeno da natureza. Tem como cores 

representativas, presentes nos fios de contas dos seus devotos, o verde com amarelo. 

 8-) Xangô: enquanto personagem histórico, teria sido o terceiro rei de Oyó, havendo 
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em seus mitos indicações que fora um dos filhos nascidos do ventre de Iyemanjá e 

apontado como "aquele que abriga as pedras", razão pela qual é tido como deus das 

pedreiras, terras áridas e rochas. Possui a energia do fogo, que irradia calor e possibilita a 

existência da vida; já a morte e o frio seriam antitéticos à sua essência. Seu principal 

símbolo é o oxê, um machado duplo que representa a imparcialidade na hora da justiça - 

que a promove de forma cega e voraz. As cores associadas a ele são o branco com 

vermelho ou marrom - varia de acordo com a tradição em que é cultuado.  

 9-) Iyansã: seu nome se é formado num processo de aglutinação das palavras Iyá + 

Omó + Messã que significa "a mãe dos nove filhos" - referência feita aos descendentes 

nascidos da sua relação afetiva com Ogum. Suas passagens míticas são longas e transitam 

pelas de outros orixás como Xangô, de quem foi uma das três esposas; Obaluaiyê, do qual 

revelou o belo homem que se escondia embaixo de uma vestimenta de palhas ao promover 

uma forte ventania; Ossayn, cujo segredo das folhas foi descoberto e passou a ser 

compartilhado com as demais divindades; ajudou a criar Logunedé, sendo tida como sua 

segunda mãe. É personificada numa mulher destemida, de temperamento forte, graciosa, 

sedutora, que domina o universo masculino através da mesclagem de sensualidade e força, 

sendo, paralelamente, detentora de forte instinto maternal e protetor. Dentre suas cores, 

temos o vermelho como predominante, mas também marrom, salmão e o rosa.  

 10-) Oxum: divindade que dá nome um caudaloso rio que passa pela cidade de 

Osogbo, na Nigéria, reina nas águas doces - rios, cachoeiras, córregos, lagos - e rege a 

fertilidade das mulheres, bem como a gestão até o nascimento. Seu maior símbolo é um 

abebê - objeto em formato arrendado e que se assemelha a um espelho, mas, na sua 

essência, simboliza um útero materno - feito em metal dourado, que é sua cor ritualística; 

vaidosa, zelosa, mãe protetora...a prosopopeia das mulheres que primam pela boa 

aparência, exacerbando, às vezes, nos perfumes, acessórios de moda e afins. Foi a mais 

jovem das três esposas do rei de Oyó, Xangô, tendo sido também casada com o caçador 

Oxossi, de cujo romance fez nascer o príncipe Logunedé. A ela estão associadas a 

maternidade, motivo pelo qual muitos se referem carinhosamente como "mamãe Oxum", a 

riqueza do ouro, o poder incontrolável das águas dos rios e o sentimento amoroso; as 

mulheres costumam fazer-lhe pedidos, em forma de oferendas, para engravidar ou 

conseguir um amado.          

 11-) Logunedé: fruto do relacionamento entre o caçador Oxossi e a vaidosa Oxum, 

nasceu um menino que passa metade do ano nas matas, caçando com seu pai, e a outra 

metade no rio, junto de sua mãe, pescando. Este orixá é visto sob óptica de um menino que 

nunca cresce, se conserva jovial, forte, aventureiro e vaidoso. Representa o território de 

Ijexá, de onde é tido como príncipe, e de maneira elegante sempre se apresenta, mesclando 
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o rústico de um caçador com a delicadeza de uma senhora que mora n´água. A ele são 

atribuídas as cores amarelo-ouro e azul-turquesa, interpostas nas contas de seus colares, 

bem como carrega nas mãos o abebê e ofá.      

 12-) Iyoba: a mais velha das três esposas de Xangô, é cultuada como deusa 

protetora do poder feminino, capaz de grandes sacrifícios pessoais...uma mulher forte que 

comandava as demais, desafiando o poder masculino. Trata-se de uma divindade rara, 

sobre qual existem poucos estudos; suas lendas trazem o retrato de uma mulher coinsciente 

de seu poder que luta e reinvindica seus direitos, enfrentando qualquer homem - menos 

aquele que tomar seu coração. Muitas vezes, é associada ao sentimento de ciúme e 

possessão sobre o ser amado, entretanto, representa as paixões, bem como todos os 

dissabores e tristezas que o sentimento pode provocar. O vermelho é sua cor predominante 

em vestimentas e colares ritualísticos.       

 13-) Iyewá: é uma das divindades femininas oriundas do antigo Daomé, atual 

República do Benin, conhecida como Dan - que significa cobra em língua portuguesa. Há 

quem afirme que seria ela a parte fêmea de Oxumarê, também representado por uma 

serpente que liga o céu e a terra através do arco-íris. Ela representa a pureza das meninas, 

razão pela qual suas iniciadas têm de ser virgens, não tendo tido, pois, quaisquer relações 

de natureza sexual - razão pela qual existem poucas pessoas preparadas para o seu culto, 

pois, em maioria, são preceituadas na liturgia ainda crianças. Existe uma lenda que conta 

que ela recebeu de Orunmilla o dom da visão sobrenatural e da fertilidade - não conseguia 

ter filhos -, depois de abrigá-lo sob suas vestes durante uma perseguição. Suas cores são o 

verde-mar com rosa.          

 14-) Iyemanjá: tem seu nome traduzido para o português como "a mãe cujos filhos 

são peixes". É considerada iyá ori (expressão que significa mãe de todas as cabeças), 

motivo pelo qual é reverenciada por uma grande quantidade de pessoas nos mais diversos 

seguimentos da liturgia afro. Assim como Oxum, tem forte ligação com a maternidade e 

fecundidade, sendo também louvada por mulheres que desejam ser mães ou que tenham 

problemas no aparelho reprodutor. Seu instinto maternal é tão forte que não exitou em 

acolher e cuidar de Obaluaiyê quando o encontrou à beira-mar, depois de ser abandonado 

por sua mãe biológica. Seu arquétipo se compõe por características como a candura, 

vaidade, proteção, benevolência, sabedoria etc. Habitualmente, suas vestimentos têm 

predomínio de branco, prata e detalhes que podem variar entre o azul-claro, azul-marinho ou 

verde-água. Seus colares de contas são confeccionados com miçangas transparentes, 

cristal, podendo ter alguma outra cor intercalada, bem como elementos que remetam o mar - 

conchas, búzios, corais...         

 15-) Nanã: a mais velha e sábia das divindades femininas, tendo estreita ligação a 
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Oxalá, Obatalá, no processo de criação da Terra e sendo, também, uma de suas esposas. É 

mãe de Obaluaiyê, Oxumarê e Iroko - há estudiosos que afirmam que seria ainda  

progetinora de Ossayn e Iyewá. Nanã Buruku, como é mais conhecida, tem como elementos 

naturais a chuva e o barro; rege o momento em que deixamos a vida no mundo material 

para prossegui-la na eternidade, motivo pelo qual é ainda mais respeitada. Usa vestimentas 

com predominância de cor branca e adornos feitos em palha da costa, seus fios de contas 

são brancos rajados de roxo. É personificada na figura de uma mulher simples, nada 

vaidosa, de idade bastante avançada, corpo encurvado e andar vagaroso.  

 16-) Oxalá: também chamado de Obatalá, é tido como o "pai das vestes brancas", 

divindade suprema que representa a paz no mundo e a sapiência daquele que foi designado 

por Oloorun ou Eledumare, Deus, para guiar os passos dos demais orixás durante a missão 

de construir o mundo material. Tal como Iyemanjá, ele é tido como babá ori (pai de todas as 

cabeças), motivo que o torna ainda mais respeitável e venerável; está presente em tudo, de 

tudo sabe e tudo pode. Preza a união familiar, a harmonização entre os Homens, a 

cordialidade nas relações e o saber - os devotos mais antigos afirmam que ele seria uma 

espécie de padroeiro dos professores, exatamente por sua grande sabedoria. Se apresenta 

jovem e guerreiro, sendo chamado Osogyan, bem como idoso, quando recebe o nome de 

Osalufon. Utiliza trajes brancos entremeados com detalhes prateados, na sua face mais 

velha, trazendo nas mãos um abebê e seu cajado de prata conhecido como pachorô; já na 

sua forma jovial e guerreira, se veste de branco com azul-marinho ou azul-claro, sua cabeça 

é coberta por um capacete de prata, e, nas mãos, carrega uma adaga prateada e um 

graveto.         

2.4- A Implementação no espaço escolar       

 A perspectiva de desmistificar os mitos africanos por meio da leitura se deu forma 

mais amena do que o esperado, afinal, era prevista alguma resistência por parte dos 

discentes, uma vez que, majoritariamente, são voltados à vertente litúrgica evangélica 

neopentecostal - que possui uma doutrina teológica pautada na negação de qualquer outra 

Verdade que não a sua própria e do embate com manifestações de fé cujas práticas exaltem 

espíritos, entidades, divindades ou afins. E justificam que se limitam àquilo que seja, e 

esteja, avalizado pela Bíblia cristã, porque outras formas de expressão de credo fazem 

apologia ao diabo, como eles mesmos dizem: -"Não é de Deus!".    

 Porém, através do diálogo contínuo, da maneira como o professor conduziu o 

conceito de mito enquanto elemento histórico, dissociado de religiosidade e possível 

apologia ou vinculação que viesse a desagradar o Deus cristão, foi possível realizar um 

trabalho proveitoso e com adesão de cem por cento dos alunos se dividindo na execução de 

todas as tarefas propostas - que iam desde a simples narração em voz alta das histórias 
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contidas nos livros escolhidos, durante as rodas de leitura, à encenação, dramatização, 

reescritura e desenhos apresentados no dia da culminância.    

 E diferentemente da grande maioria dos professores que participaram do Programa 

de Residência Docente de 2015, a unidade de ensino em que esta temática norteadora foi 

colocada em prática é voltada a alunos adultos, do sexo masculino, integrantes da facção 

conhecida como Comando Vermelho, que cumprem pena de privação de liberdade  no 

complexo de Gericinó, no bairro de Bangu, Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, nas 

dependências da Penitenciária Alfredo Tranjan - Bangu II. O Colégio Estadual Professora 

Alda Lins Freire é dos mais antigos em funcionamento, atendendo ao disposto na Lei 

7.210/84, também conhecida como Lei de Execuções Penais.    

 O capítulo II, Seção I, artigo 11, inciso IV, versa sobre a assistência educacional que 

o(a) detento(a) tem direito como parte integrante do processo de ressocialização. E muitos 

só sabem o que é e como funciona uma escola depois de serem presos, inclusive, sendo 

alfabetizados, pois até então jamais pensaram em como era estudar; atividade esta sem 

nenhum valor antes do cárcere. conforme citado a diante: 

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando 

prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. 

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 

Art. 11. A assistência será: 

I - material; 

II - à saúde; 

III -jurídica; 

IV - educacional; 

V - social; 

VI - religiosa. (Lei número 7.210, de 11 de julho de 1984) 

 Na primeira etapa, houve a exposição aos alunos da proposta de trabalho, sua 

importância enquanto ampliação do conhecimento de algo que até então poderia ser 

enxergado de maneira obscura, mas que, dali em diante, por meio das atividades, uma 

grande oportunidade de vencer as barreiras do preconceito lhes era colocada em mão - e 

que deveriam aproveitá-la ao máximo.       

 Na segunda fase, foram apresentados os livros selecionados para rodas de leituras e 

cujos alguns textos tiveram uma reescritura baseada na interpretação individualizada, 

visando compreender o entendimento e olhar que cada aluno teve sobre o mito, buscando, 

inclusive, uma possível identificação entre o leitor e o protagonista da rapsódia - o que 

aconteceu em considerável quantidade, porque muitos discentes relataram que são 

adeptos, e até iniciados, em religiões de matrizes africanas, tendo tais mitos como 

referenciais de uma identidade cultural que lhes fora apagada, momentaneamente, em 

virtude da assistência social que recebem de lideranças cristãs, tendo na conversão e 

esquecimento uma obrigatoriedade para permanência daquilo que deveria ser garantido 
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pelo Estado laico.       

Desde os povos antigos contar e ouvir histórias era uma diversão. No Brasil, segundo 
Arroyo (1968), as correntes culturais negras trazidas para o Brasil durante o período da 
escravidão tiveram grande contribuição no florescimento da arte de contar histórias. Os 
“Akaplôs” eram os criadores de contos e os divulgavam nas tribos; os “Arokins" divulgavam 
histórias no Brasil que ainda hoje são recontadas por escritores da modernidade. 
                 As histórias além de contribuírem para despertar o prazer pela leitura, estimulam o 
desenvolvimento psicológico, moral, enriquecem o vocabulário, ampliando o mundo das idéias 
e conhecimentos. Uma história de boa qualidade e bem narrada desperta a imaginação e 
estimula o pensamento.  As Rodas de Leitura são sessões de leituras públicas de textos, 
onde o leitor-guia, desempenha papel importante sendo mediador entre o leitor e o texto lido, 
estimula o diálogo, dando oportunidade aos estudantes de falar e expor suas opiniões sobre o 
texto sem nenhuma cobrança, havendo unicamente uma relação de prazer com o que é lido, 
de uma forma agradável e menos teórica. (PONTES, 2002, p.04) 
 

2.5-) Obras escolhidas para uso nas rodas de leitura     

 1-) Lendas de Exu: causador de uma divergência entre uma professora do ensino 

fundamental e sua gestor escolar em Macaé/RJ - que foi parar no Ministério Público -, o livro 

escrito pelo Professor, Babalorixá e Babalawô Adilson Martins traz no seu conteúdo uma 

imagem bastante diferente da que foi imputada ao orixá mensageiro durante séculos - a afim 

ao diabo que atormenta a vida dos cristãos. Nele, o orixá que leva e traz mensagens dos 

deuses aos homens é retratado como um integrante da chamada Confraria dos Espertos, da 

qual integram os heróis trapaceiros e os deuses mais astuciosos de todo o mundo; ele é 

parceiro do Saci Pererê brasileiro, do Coiote americano, do Macaco chinês, do Pedro 

Malasartes ibérico, do Mercúrio greco-romano, do Anansi africano, entre outros. Apronta 

suas travessuras aliado ao coelho e ao jabuti, bem como arma intrigas com o deus 

germânico Loki.          

 2-) Exu e o Mentiroso: esta outra obra contemplada na seleção, cujo autor é 

Roberto Athayde, parte do princípio etimológico do nome do orixá - que em yorubá significa 

esfera, aquilo que é infinito, não tendo começo ou fim. Ele é filho de Iyemanjá, irmão de 

Ogum e Oxóssi; e dos três é o mais agitado, capcioso, inteligente, inventivo, preguiçoso, 

alegre...aquele que gosta de inventar histórias.          

 Um dos habitantes do reino de Ondo, Amosú, mentia muito, muito mesmo, tanto que 

sua aldeia ficou conhecida como sendo o lugar da mentira. O rei Abati-Alapa, que já havia 

feito diversas advertências sobre seu comportamento, resolve lhe dar uma punição de 

maneira exemplar; mas antes de cumprir sua pena, Amosú encontra Exu disfarçado de 

homem comum e comenta sobre o castigo que sofrerá por ter sido tão mentiroso ao longo 

da vida. Tomado de compaixão, Exu decide então ajudá-lo, impondo, para isso, a condição 

de que ele faça tudo o que lhe recomendar. E a grande mensagem que fica para os leitores 

é que Exu é um orixá que está o mais próximo dos Homens, sempre disposto a ajudá-lo em 

suas dificuldades, mesmo se for necessário parar o tempo cronológico.   

 3-) Erinlé, o Caçador: um dos nomes pelos quais o caçador Oxóssi é conhecido na 

África - inclusive no mito em que se casa com Oxum e se torna pai do príncipe Logunedé. 
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Em mais uma obra de Adilson Martins selecionada para o projeto, temos todos os 

personagens com nomes africanos, bem como animais e plantas são nativos da África. Os 

lugares onde se discorrem as narrativas também ficam neste continente, porém as 

abordagens têm caráter universal.        

 Alguns contos trazem, ou tentam trazer, algum ensinamento moral; eis um tipo de 

conto presente em todas as culturas. Existem os que falam de recompensas e castigos, do 

valor da esperteza para enfrentar dificuldades - com eles, aprendemos também que 

pequenos favores prestados a animais mágicos podem proporcionar grandes benefícios - e 

que o irmão caçula enganado pelos mais velhos pode dar a volta por cima. Por ter como 

característica a presença de muitos elementos e minuciosos detalhes que são descobertos 

pouco a pouco, o mesmo texto se recria e proporciona novos entendimentos, percepções 

acerca de algo que parecia escondido nas entrelinhas.     

 4-) Bruna e a Galinha d´Angola: uma leitura das mais simples em que as 

ilustrações falam mais do que o texto propriamente dito, temos nas 24 páginas uma visão 

pueril acerca do mito da criação do mundo protagonizado pela Galinha d´Angola. A lenda 

tem origem quando Ikú, o espírito da morte, rondava um determinado povoado e era preciso 

fazer algo para que seus habitantes não fossem levados. Orunmilla, divindade que rege o 

oráculo dos Yorubás, então recomendou a Oxum que pegasse uma galinha preta e fizesse 

pintas brancas em toda sua penugem, criando, assim, um animal tão estranho que causaria 

temor à morte, pondo-a para bem longe dali. E assim aconteceu: a galinha preta de pintas 

brancas foi solta bem no meio do mercado, área de grande circulação de pessoas, e pouco 

tempo depois Ikú se deparou com aquela estranha criatura; seu medo foi tamanho que 

nunca mais foi visto pelos arredores da localidade.      

 5-) As Gueledés - a festa das máscaras: o grande Professor Dr. Raul Lody traz à 

tona um mito africano que envolve muito mistério, segredos revelados a poucos, bem como 

poucos são os que de fato conhecem as chamadas Iyámins - as senhoras do pássaro da 

noite. Uma das lendas do Caçador Oxóssi tem correlação com essas divindades, quando 

elas soltam sobre um povoado rival um enorme pássaro que passa a ser um problema na 

vida daquela comunidade. Por intermédio do sábio Orunmilla, o oráculo é consultado e 

recomenda que um certo preceito mágico seja realizado; feito, Oxóssi consegue, com uma 

única e certeira flecha, atingir o coração da ave feroz e libertar seu povo. Mas o livro faz um 

outro caminho, proporcionando ao leitor embarcar numa aventura permeada de mistérios a 

serem desvendados, conhecendo, assim, mulheres capazes de se transformar em ratos, 

pássaros e até morcegos; tudo relacionado a um universo mítico, místico, em que tudo é 

magia, encantamentos capazes de transformar pessoas em animais. São histórias de luta e 

perseverança da mulher africana num tempo longínquo que se faz presente na 
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contemporaneidade através das mulheres afrodescendentes. Essas grandes mães 

africanas, Iyámins, são representadas por meio de máscaras e suas influências se fazem 

presentes no cotidiano por intermédio de palavras que usamos em conversas, na 

musicalidade, dança, religiões, artesanato e culinária. A obra dá margem a um 

aprofundamento posterior que possibilitará ao leitor buscar mais sobre o país e a nação de 

origem das Senhoras do Pássaro da Noite - que, inclusive, foi título de um documentário 

produzido no Brasil -, suas tradições, cultura e sociedade.     

 6-) Lendas Africanas dos Orixás: clássico dentre as diversas obras editadas por 

Pierre Fatumbi Verger - Fatumbi significa "renascido em Ifá" e passou a compor sua 

assinatura, depois da iniciação ao culto de Orunmilla que fez na Nigéria - apresenta lendas 

de todos os orixás numa leitura simples, com vocabulário bastante acessível, que lhes foram 

passadas ao longo de muitas viagens ao continente africano; lá, se tornou conhecido e fez 

muitos amigos Babalawos, que são sacerdotes do culto a Ifá, também conhecido como 

Orunmilla, detentores das histórias mitológicas, popularmente chamadas de itans, 

transmitidas de geração em geração através da oralidade; e isso os transformam naquilo 

que os nativos denominam como "livro vivo".      

 7-) Contos e Lendas da África: uma excelente compilação de contos e lendas que 

estão presentes no história popular. A África negra e suas sociedades de tradição oral 

conseguem penetrar mundo afora, nos dias de hoje, por meio da escrita - que dá visibilidade 

aos seus ancestrais num mundo tradicional e cada vez mais perecível. A coletânea revela 

saberes ainda ignorados, contribuindo para que um número maior de pessoas compartilhe 

das emoções de sua gente; mostra, ainda, que, além de sua dimensão recriativa e dos 

ensinamentos propostos, os contos africanos têm um "parentesco" com narrativas populares 

de outros lugares, exprimem a harmonia que os seres humanos trazem no imaginário. 
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3- RESULTADOS OBTIDOS         

 A meta de promover um processo inverso ao da mistificação, perpetuada no 

inconsciente e alimentada pela microvisão de mundo, foi alcançada com grande êxito, até 

maior do que se esperava, pois não se pensava numa adesão tão grande do corpo discente 

como a conseguida - principalmente pelo fato anteriormente citado, que envolve uma opção 

religiosa maciça em que mitos de África eram associados à liturgia e, consequentemente, 

poderia acarretar-lhes malefícios.        

 Pessoas que fazem parte de grupos de estudos teológicos cristãos, pregadores, 

obreiros e outros postos mais que possuem dentro da Igreja se aliaram num trabalho 

conjunto com outros estudantes que não tinham religião, ou que eram declaradamente 

adeptos de cultos afro-brasileiros. Não se negaram a nada, fizeram as leituras nas rodas, 

reescreveram textos em que expunham seu olhar acerca da trajetória dos mitos - inclusive, 

percebendo semelhanças com os da Bíblia cristã -, produziram caricaturas dos orixás sob 

orientação da concepção estética de cada um deles etc.      

 O mais emocionante foi mesmo o resgate da identidade cultural adormecida, quiçá 

apagada, de alguns rapazes que declararam ter sido esta uma única oportunidade, ao longo 

de anos no cárcere, de reatar o contato com elementos que ainda fazem parte dos seus 

universos particulares, mas que precisaram ocultar por receio de perder o apoio material que 

recebem da instituição religiosa que os auxilia em troca de conversão.   

 Hoje em dia, naquele lugar onde antes imperava o preconceito, a luz do 

conhecimento rompeu a barreira da ignorância e trouxe mais, muito mais que meros escritos 

em livros, simplesmente: uniu as mãos de pessoas em prol de um mesmo ideal, ainda que 

contrariando aquilo sua antevisão, curta, tornava obscuro, amaldiçoado, maligno e outros 

predicativos pejorativos que deles escondia este lendário mundo mágico que herdamos dos 

nossos antepassados negros.        

 O único aspecto negativo acerca da implementação é que se deu numa unidade de 

ensino que está sob normas de regulação da Secretaria de Administração Penitenciária do 

Estado do Rio de Janeiro - SEAP/RJ - e, por isso, não são permitidos registros em fotos ou 

audiovisual. Tal restrição é imposta até mesmo a membros da sede da Secretaria de Estado 

e Educação quando comparecem às culminâncias realizadas nas escolas prisionais.  
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CONCLUSÃO          

 Conclui-se que o processo de desmistificação dos mitos africanos, tendo a leitura 

como elemento facilitador, é um passo importante na aplicabilidade da Lei 10.639/03 dentro 

do cotidiano escolar. Ao longo do desenvolvimento do trabalho, na fase de pesquisa para 

elaboração do produto acadêmico final, foram encontrados registros que comprovam a 

dificuldade dos professores em fazer tal abordagem.     

 E essa dificuldade tem como fonte primária a rechaça de muitos educandos que 

possuem uma visão microscópica de mundo, alimentada pela dogmática de uma fé que 

promove a mistificação e interfere na laicidade da escola enquanto instituição de ensino, 

principalmente as da rede pública dentro de um Estado laico e democrático de direito. Mas 

quando se trabalha o lúdico, de linguagem acessível, muitas ilustrações, narrativas curtas... 

percebe-se que o ato de ler começa a seduzir os alunos e ganha maiores proporções. 

 Esta estratégia foi pensada exatamente com base na resistência que o público alvo 

já havia demonstrado em conversas informais. A possibilidade de êxito é bem maior quando 

se utilizam recursos pedagógicos que propiciam a fruição ao invés da obrigação de se 

interar acerca de algo que lhes transparecia a pseudo ideia de vinculação a uma liturgia cuja 

religião aponta como “errada”.        

 Sair do mundo da leitura para a leitura de mundo que Mariza Lajollo tão bem definiu 

nem sempre é fácil, porém, o ofício de docente é um exercício contínuo de estratégias 

pensadas e implementadas no dia a dia. A heterogeneidade da clientela faz com que 

necessitemos manter uma “carta na manga” para dar o xeque-mate na hora certa, vencendo 

as difíceis partidas.          

 A grande recompensa deste trabalho foi ver alunos que, antes, estavam irredutíveis, 

perguntando se teríamos mais livros nas rodas de leitura; o despertar da curiosidade que 

fora semeada de maneira despretensiosa e deu frutos... saborosos frutos, aliás, como as 

atividades integradoras que ocorreram nas oficinas e culminâncias dos projetos étnico 

raciais que se realizaram na escola de origem.      

 Não fosse a burocratização que as normas de segurança de uma escola prisional 

trazem ao trabalho do professor, teríamos, em imagens, registros fantásticos do que se 

viveu ao longo do desenvolvimento deste Programa de Residência Docente – uma 

oportunidade ímpar de aprimoramento, formação continuada, que todos os professores 

deveriam se oportunizar.         

 Ingressamos no curso com uma visão simplória da educação, desmotivados, muitas  

vezes, pela desvalorização ao nível da remuneração mensal e até mesmo enquanto 

pessoas, pois não são poucos os casos de professores que entram e saem de suas salas 

sem qualquer reconhecimento pelo trabalho que desenvolve – ocasionando uma baixa na 
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autoestima. Porém, passo a passo, vamos resgatando e renovando forças para acreditar 

que tudo poderá ser diferente amanhã.        
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