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 “Do Brasil de hoje se faz a África de ontem, África 
simbólica que é memória e identidade possíveis dos 

afro-brasileiros”. 
(Prandi, 2005, p. 172). 

 
 
 
 

 
1. Resumo 
 
 
A mitologia dos orixás foi conservada na cultura brasileira principalmente pelas etnias 
de origem iorubá, responsáveis pela elaboração do candomblé. No entanto, a presença 
do negro (seja na linguagem, na música, nos costumes ou nas religiões) ou mesmo a 
história do continente africano costumam ser ignoradas, o que é ainda mais forte quando 
nos referimos aos ambientes escolares. A criança negra nesse contexto cresce carente de 
identidade cultural e é marcada pelo recalque, pela descaracterização de seus valores e 
por uma ideologia de inferioridade. O trabalho que se pretende relatar demonstra como 
mitos afro-brasileiros podem e devem ser resgatados na educação infantil. Pretende-se 
apresentar exemplos desta experiência que ilustram a possibilidade de trabalhar através 
de elementos lúdicos, conteúdos necessários para a construção de auto-estima e 
identidade positivas para um desenvolvimento psico-social e intelectual saudável. 
(Apoio: Fapesp/Capes) 
 
 
 
2. Introdução 
 
 

As religiões afro-brasileiras têm sido pesquisadas e interpretadas no sentido de 
serem reduto de preservação cultural e resistência dos negros. No entanto, 
presentemente não se restringem a grupo étnico algum, pois, apesar de a presença negra 
ser significativa e fundante, atualmente congregam as mais diferentes etnias (PRANDI, 
2005).  

Dentre as diversas nações africanas que constituíram a cultura brasileira estão as 
de tradições iorubás, vindos principalmente nas fases finais da Diáspora e responsáveis 
pela elaboração do candomblé, nome atribuído à religião dos orixás formada 
primeiramente na Bahia e em seguida difundida por todo o território nacional. São os 
povos que construíram o candomblé nagô. A maioria dos sudaneses foi trazida à Bahia 
desde a metade do século XVII, mas a maior parte veio no século XVIII e XIX. Os 
sudaneses vieram principalmente da Nigéria, do Benin (ex - Daomé) e do Togo. 

A partir da abolição da escravatura, a grande maioria dos escravos livres saiu do 
campo e dirigiu-se à cidade em busca de melhores condições de vida. No entanto, 
apesar de sua “liberdade”, os negros se encontravam em situações tão difíceis ou piores 
do que quando eram escravos.  

Convivendo com uma grande pobreza e na marginalidade, eles encontraram um 
espaço de identificação nos cultos que realizavam e em que se reuniam. Tais formas de 
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culto se espalharam por todo o Brasil e foram construídas subdivisões: candomblé, 
tambor de mina, batuque, xangô e umbanda, dentre outras (SILVA, 2005).  

Através da religião eles reconstruíram a fraternidade e a parentalidade perdidas, 
permitindo que suportassem a miséria herdada da escravatura, a perseguição policial1 e 
a discriminação social, para poderem viver uma vida de música, alegria e força.   

As religiões afro-brasileiras dedicaram-se inúmeros estudiosos curiosos, 
começando por Nina Rodrigues (1935) no final do século XIX, com a patologização do 
fenômeno religioso, passando por Arthur Ramos (1940) e Roger Bastide (1956/2001), a 
partir da década de 50. Depois deste autor, as pesquisas das religiões afro-brasileiras 
tomaram um novo rumo e, a partir de então, seguiram esta corrente (GOLDMAN,1984).  

Roger Bastide (2001) ressaltou a “sutil filosofia” que estes povos possuem e 
ressalta que os chamados “primitivos” elaboram sistemas de conhecimento do mundo 
em níveis paralelos aos de nossos maiores pensadores, alicerçados em visões originais, 
criativas e profundas sobre a humanidade.  

Monique Augras (1983), uma das raras referências de psicóloga que trabalhou 
sobre o assunto, aponta, entretanto, a importância de nossa “classe” pensar sobre a 
questão: 

 
 
 
Nada mais importante para o psicólogo do que apreender os modelos 
de representação da realidade elaborados pelas diversas culturas e 
subculturas que compõem o tão rico painel chamado Brasil. Além 
dessa necessidade de informação etnológica, é igualmente 
fundamental investigar o modo pelo qual tais modelos atuam no 
indivíduo e, particularmente, os mecanismos que podem levá-lo à 
maior compreensão de si próprio e melhor integração dos 
componentes de sua personalidade (AUGRAS, 1995, p.47).  
 
 

 
A autora afirma que sendo isto possível, os estudos psicológicos poderiam até 

mesmo servir como recurso para os indivíduos terem um melhor conhecimento de si em 
relação aos laços sociais que os constituem, já que os estudos utilizariam os próprios 
discursos de saber dos sujeitos. 

Com a influência de pesquisadores renomados e a produção de obras de arte e 
músicas com conteúdos afro por artistas brasileiros, os elementos da cultura dos orixás 
deslizaram para além dos ambientes religiosos para tornarem-se intrínsecos à identidade 
nacional. 

A experiência relatada a seguir demonstra como mitos afro-brasileiros podem e 
devem ser resgatados, inclusive na educação infantil.  

 

 

                                                 
1 Apesar da separação entre a Igreja Católica e o Estado desde o início da República, essas religiões 

sofreram com perseguições policiais até a metade dos anos 60 do século XX (BROWN, 1994 ; 

NEGRÃO, 1996).  
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3. O encontro com as crianças do Vovô Guido 

 

Apesar de vovô Guido já se encontrar no Orum2, o seu nome fica bem vivo em 
mim desde 2002, pois este senhor foi homenageado ao nomearem a creche em que 
estagiei durante a graduação em psicologia de Casa da Criança Vovô Guido, uma pré-
escola voltada ao acolhimento de crianças de baixa renda. 

 Na época, fazia iniciação científica em história das idéias psicológicas e, hoje, 
penso que talvez por isso tenha escolhido a estratégia de contar histórias para as 
crianças da creche como possibilidade inicial de trabalhar na instituição.  

No entanto, não escolhia qualquer história, pois me valia de bases teóricas nas 
quais a narrativa pode organizar e significar experiências através do discurso e, dessa 
maneira, a própria seleção das histórias já é um exercício fundamental a ser refletido 
(GERGEN, 1998).  

Buscava também aquelas que fizessem sentido para a realidade histórico-social 
com a qual me relacionava, para poder englobar em minha atuação as vivências e a 
cultura daquelas crianças. Procurei fugir de histórias com princesas loiras de contos de 
fada e comecei contando histórias brasileiras, principalmente de Monteiro Lobato.  

Após algum tempo de trabalho, uma experiência na creche transformou meu 
percurso e foi fundamental para perceber a importância de apurar meu olhar para a 
cultura. 

 
 
 
3.1. O canto da sereia 

 

 Dentre as quase oitenta crianças da creche, havia um menininho cheio de vida, 
com três anos de idade, troncudinho, negro e de pele e olhos muito brilhantes. Já havia 
me chamado a atenção por sua beleza e a alegria que o fazia correr sempre pelo pátio.  

 Em uma de suas voltas aceleradas pelo pátio, passou por mim e disse: “Tia 
sereia!”. No início eu não dei tanta importância e apenas ri, achando que se tratava de 
um elogio simplesmente, mas ele passou a repetir e corria atrás de mim gritando: “Tia 
sereia! Tia sereia!”. Em um certo momento, outras crianças começaram a dizer: “Tia 
sereia! Tia sereia!”. Até que todos passaram a me chamar por “Tia sereia”.  

Foi então que percebi que esta insistência deveria querer dizer algo que não 
conseguia perceber e finalmente resolvi parar o menininho para perguntar-lhe. Para 
conseguir esta proeza, o abracei e perguntei: “Por que você tá me chamando de Tia 
Sereia?”. E ele insistia rindo e inquieto: “Tia sereia! Tia sereia!” E então eu disse: “Eu 
sou sereia? Mas sereia tem rabo de peixe, não é? Eu tenho perna, eu ando!” . E o 
menino respondeu: “Sereia tem perna! Sereia tem perna e vai pra tooodo lugar!” 
Surpreendi-me com a resposta e conversei mais um pouco, procurando saber de onde 
                                                 
2  De acordo com o glossário de Reginaldo Prandi (2005, p.306), Orum refere-se a “céu, mundo 
sobrenatural, mundo dos orixás”. 
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era esta sereia, como era. Percebi que as características eram diferentes das que 
costumam compor as típicas sereias de desenhos animados, por exemplo. Ele estava 
querendo me dizer alguma outra coisa que ainda não conseguia captar. 

Levei o evento para a supervisão, e Miguel Bairrão, o supervisor do estágio na 
FFCLRP-USP, sugeriu que tal sereia estava mais para Iemanjá do que outra coisa e era 
importante perceber isto porque era como eles estavam me vendo. Além disso, ressaltou 
que Iemanjá é entendida como mãe, o que também estava relacionado com o meu lugar 
ali na creche, que também era o de cuidar. Havia ainda meus longos cabelos escuros e 
lisos e meu jeito de ser que enunciavam uma semelhança com este orixá.  

 Nesse momento, voltei minha atenção para estes territórios tão próprios e 
expressivos da cultura brasileira, mas tão inusitados para mim. Para me aproximar do 
que estava sendo dito, comecei a ler o livro Mitologia dos Orixás (2001), de Reginaldo 
Prandi e, logo que encontrei seus livros infanto-juvenis, pensei em contar estes mitos 
para as crianças. Podiam ser estas as histórias que buscava! 

 

 

3.2. O riso do menino-Xangô 

 

 O primeiro mito selecionado foi “O rei que punha fogo pela boca” (PRANDI, 
2003, p. 16), o qual relata a transformação de Xangô no rei “Trovão”. 

 Para me valer de recursos visuais, o que ajudava muito para atrair a atenção das 
crianças, já que eram ainda pequenas (no máximo seis anos de idade) e às vezes eu 
ficava com quase cinqüenta no pátio, construí fantoches dos orixás. Esta experiência, 
além de me forçar a desenvolver habilidades inéditas com a costura, também exigiu que 
me aproximasse da mitologia africana e conhecesse os orixás com todas as suas cores, 
ornamentos e jeitos de ser. 

O mito de Xangô foi levado ao pátio para as crianças, mas eram tantas, que no 
início, também tive que me valer de alguns gritos estrondosos que simulavam os 
barulhos de um trovão para atrair a atenção. Logo que coloquei as palavras na autoria do 
fantoche, todas se aproximaram e comecei a história. 

A partir do que descreve Reginaldo Prandi nesse livro, apresentei o personagem 
principal e suas companheiras, que no caso são suas três esposas: Oxum, “a Bela”, Obá, 
“a Prestimosa” e Iansã, “a Destemida”. O mito era contado em parceria com as crianças 
e durante a narração eu me valia de perguntas como: “O que será que Xangô deve fazer 
diante desse desafio?”, “Será que ele está com medo?”, e as crianças respondiam, 
interferiam e passaram a se identificar com os personagens:  “Eu sou que nem a Iansã!”, 
“E eu que nem a Oxum!”. 

Ao final da história, enquanto conversávamos sobre o que havia sido narrado, 
um dos meninos perguntou: “Tia, o rei Xangô era preto?” . Quando afirmei que sim, e 
mostrei que os bonecos que eu havia feito também eram pretos, ele repetiu: “Era, tia? 
Preto assim, tia?”, apontando para sua pele. “Preto que nem eu?” Reafirmei que sim, e 
ele levantou e saiu correndo com os braços abertos para o alto: “Eu sou Rei! Eu sou o 
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Rei do trovão!”. Ele corria em círculos como um super-herói, ria muito, brilhava e 
apropriava-se de seu personagem de maneira encantadora. 

 Foi assim que me arrepiei com a importância de poder trabalhar com aquelas 
crianças num registro que lhes fizesse sentido, num registro em que um rei poderia ser 
negro e não apenas o típico loiro de cabelos lisos dos contos de fadas. 

 A partir de então, percebi a necessidade de tratar mais atentamente a questão do 
negro, e procurei saber o que eles sabiam sobre “ser negro”.  

Pergunte-lhes: “o que é “negro”?”. Alguns riram, mas insisti que esta era uma 
pergunta importante, e foi então que um deles respondeu: “Eles eram escravos!”, rindo 
em tom pejorativo e envergonhado, como se estivesse dizendo um xingamento. Outro 
repetiu rindo: “É, era escravo!”. 

 Percebi então que seria melhor voltar para a primeira história narrada no livro de 
Prandi (2003): “Como as histórias de Xangô chegaram até nós”, e levei um grande livro  
infantil com mapas do mundo para ilustrar a Diáspora. Situei o continente africano, 
onde moravam os negros ao serem capturados, e demonstrei que a história dos negros 
não se tratava exclusivamente do seu passado escravocrata, pois antes disso viviam em 
suas cidades, com suas famílias, seus reinados e suas riquezas. 

 Em outras palavras, abordei que apesar de muitos africanos e afro-brasileitros 
terem contribuído maciçamente para o desenvolvimento econômico, político e 
principalmente cultural, costumam ser lembrados pela história do Brasil apenas como 
escravos. 

Percebe-se que nos ambientes escolares, além de não ser apresentada a história 
do continente africano, a presença do negro amplamente difundida na cultura brasileira, 
seja na linguagem, na música, nos costumes ou nas religiões, também é ignorada 
(CAVALLEIRO, 2000; DAVIS, 2000; PRANDI, 2005).  

A criança negra nesse contexto cresça marcada pelo recalque, pela 
descaracterização de seus valores e por uma ideologia de inferioridade. Neste sentido, é 
importante que trabalhemos com conceitos próprios de seu universo cultural, e cabe ao 
educador ou qualquer profissional que com ela atue perceber e observar as referências 
culturais que as sustentam e atribuem significado à sua existência, à sua cosmologia e a 
sua maneira de se situar no mundo (MACHADO, 2000).   

 

 

3.3. O riso da menina-Iemanjá  

 

Mais uma vez com as crianças, levei o fantoche de Iemanjá, personagem 
principal do mito “O que fez o Mar para se defender do descaso dos humanos” 
(PRANDI, 2003). A boneca que construí tinha vestido branco com peixinhos azuis no 
barrado, uma coroa de rainha, cabelos feitos com lã preta e trançados com fitilhos 
brancos em laços.  
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Logo que anunciei o personagem principal da história deste dia, uma das 
crianças falou: “Minha mãe tem uma estátua de Iemanjá que fica lá no alto da minha 
casa”, significando para mim que de fato essas histórias fazem parte de seu universo 
cultural. 

Mas o outro evento que vale a pena ser relembrado é a intervenção de uma 
menininha negra que ficou registrada em minha memória. 

Durante a história, enquanto descrevia Iemanjá, a menina perguntou 
timidamente em meu ouvido: “Tia, a rainha tinha o cabelo que nem o meu?”. Sorri para 
ela e respondi que sim, e que havia feito trancinhas nos cabelos de Iemanjá, assim como 
ela também poderia fazer. Perguntei se gostava do cabelo da “Rainha do Mar” e a 
menina afirmou positivamente com a cabeça, enquanto pegava e olhava para uma 
mecha de seu cabelo. Tive a impressão de que pela primeira vez ela o admirava. Ela 
soltou seu cabelo e continuou passando a mão enquanto escutava a narração do mito.  

Ao final do mito, enquanto outras crianças diziam: “Eu gosto da Iemanjá”, “ Eu 
vou cuidar do mar!”, “ Eu sou a Rainha do Mar!”, ela me disse com um riso cúmplice: 
“Eu também sou Rainha do Mar, né tia?”. 

 

 

4. Discussão: Para circularem mitos e risos  

 

As mitologias africanas foram acolhidas pelas crianças com intensa curiosidade 
em detrimento a outras histórias, de maneira que o trabalho passou a se restringir a 
estas. Esses exemplos ilustram a possibilidade de trabalhar, por meio de elementos 
lúdicos, conteúdos necessários para a construção da auto-estima para um 
desenvolvimento psicossocial e intelectual saudável 

 A narrativa é base para interpretação da experiência pessoal. Nesse sentido, 
devemos nos atentar ao que é narrado, pois conteúdo e forma têm também a função de 
refletir o nosso pertencimento a uma dada cultura e expressar quem somos e quem 
podermos ser. 

Mitos arcaicos funcionam como espelho para o comportamento do homem hoje 
e oferecem base para a compreensão de si e da sociedade (AUGRAS, 1983; 
GOLDMAN, 1984; PRANDI, 2005). Nas religiões afro-brasileiras, e principalmente no 
candomblé, a estrutura mítica modela a organização social e articula valores que 
orientam o comportamento do devoto. O candomblé, religião reconhecida pela 
preservação de tradições africanas, re-criou e conservou ritos e mitos africanos que hoje 
fazem parte da cultura brasileira como um todo (PRANDI, 2005). 

Vanda Machado relata em seu livro “Ilê Axé; Vivências e invenção pedagógica 
- as crianças do Opô Afonjá” (2000) sua experiência de narrar os mitos afro-
brasileiros para as crianças com quem trabalhou em Salvador. Infelizmente só tive 
contato com sua obra posteriormente, pois o trabalho é primoroso e deu embasamento a 
percepções que em mim eram muito cruas.  
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A autora afirma que trabalhar os mitos se constitui numa aprendizagem 
significativa, pois os mitos estruturam, revelam e apontam valores e princípios que 
orientam caminhos para as relações humanas, soluções de problemas e oferecem 
modelos e espelhos. Vanda Machado aponta a importância de “reconstruir a imagem do 
negro, das suas lutas e de sua verdadeira contribuição na formação do povo brasileiro” 
(2000, p. 119).  

É claro que ao trabalhar mitos construídos e reconhecidos socialmente, cada 
criança se apropria do discurso de forma particular, mas concebendo-os como 
possibilidade de organização e estruturação do sujeito (AUGRAS, 1983; LÉPINE, 
2004), é nossa responsabilidade oferecer-lhes base para identificações saudáveis.  

Este trabalho ressalta a importância de narrar histórias que possibilitem uma 
identificação democrática, pois garantem que crianças negras espelhem-se em 
personagens do conteúdo narrado, ao mesmo tempo em que contribui não apenas para 
as crianças com ascendência africana, já que são ricas e criativas quanto ao seu 
conteúdo e historicamente construídas e elaboradas em negociação com a cultura 
brasileira.  

Narrar os mitos afro-brasileiros surgiu como uma estratégia de intervenção que 
contribuiu, inclusive, para que fosse debatido com elas o que é “ser negro”. Ao mesmo 
tempo em que trabalhamos conteúdos ricos para qualquer criança, atribuindo 
significados a experiências diversas às suas vivências, os mitos são possibilidades 
criativas de trabalhar temas como escravidão, racismo e desigualdade social com 
crianças em etapas iniciais do desenvolvimento, mas que já sofrem e atuam o 
preconceito “racial”.  

Além disso, possibilita que a componente mitológica africana de nossas raízes 
culturais possa ser aprendida e estimada, contribuindo para que nos desenvolvamos em 
direção a uma melhor e maior compreensão e apreciação da diversidade cultural.  

 A experiência demonstra a viabilidade e a importância de trabalhar desde a 
escola pré-primária, uma base de princípios e valores da cultura afro-brasileira para um 
processo de aprendizagem que possibilite à criança reconhecer-se integrada à sociedade. 
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