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Oxalá e de Iemanjá, fui criada para ser Imagem e Semelhança deles, paciência, sabedoria, 

cordialidade, afeto, cuidado, amor, compreensão, são as virtudes esperadas do meu ori(cabeça), 

a frase que mais ouvi na vida foi: “tenha prudência” Essa palavra em dicionário agrega várias 

outras virtudes, calma, ponderação, sensatez e paciência. 

Eu cresci numa casa cheia, uma casa de muitas moradas, eu sou a décima filha, eu sou 

a filha de um babalorixá, desde que nasci que eu sabia, sou mulher, preta, nordestina, sou da 

periferia e sou do Orixá. A casa de meu pai sempre foi uma casa de resistência, lá se abrigavam 

todos aqueles que precisavam, de um teto, de alimento para o corpo, de alimento para alma, de 

cuidado, de escuta e de luta. Meu pai foi militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais, 

desde muito cedo eu aprendi que os direitos são conquistados, como filha de um babalorixá, eu 
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de retalhos ou de uma conversa com o invisível. Eu não fui educada para casar, eu fui criada 

para ter casa e saber fazer de tudo para mantê-la de pé. O conhecimento que foi passado via 

oralidade dentro do Terreiro para mim é milenar e foge dos limites da minha matéria, eu sei até 

o que eu não sei que sei e no momento preciso se faz presente, naquela casa eu fui aprendendo 

tudo que precisa para uma vida, eu fui fortalecida, alimentada, amada. Um espaço no Brasil, na 

Bahia e uma outra cultura, idioma, culinária, educação de afetos. Eu sempre fui respeitada, eu 

era a filha de um babalorixá, por medo ou respeito eu era bem-tratada e cuidada. 

Meu pai sempre me dava, muito crédito, vez ou outra eu queria algo impossível e pedia 

para ele “faça sua mágica” ele ria e dizia: faça você, você é o sol, templo de Oxalá, pode 

fazer”...ou “ você é mais forte do que eu, Sílvia, você só não sabe ainda”. Acreditei. 

Aos 25 anos foi a primeira vez que fui a outra casa de Axé, com uma amiga, era roda e Caboclo, 

um deles no meio do salão bateu no peito e gritou seu ilá (grito de apresentação), mandou me 

chamar, sentada na assistência duvidava que seria eu, uma moça veio me pegar pela mão, o 

caboclo bateu cabeça para mim no meio do salão (maior honraria dentro do Candomblé), fiquei 

sem entender muito bem, falei para o meu pai. Ele riu “ qual a parte de que a senhora é uma 

sacerdotisa que a senhora ainda não entendeu? “aos 27 anos eu ganhei meu segundo jogo de 



 

 

   

merindilogun, dezesseis búzios africanos, escuros, grandes, pronto! Ifá mandou me chamar. 

Nunca gostei de jogar, não posso revelar tudo que vejo e a palavra prudência vem de novo na 

cabeça...com 29 para 30 anos, achei que essa vida não era para mim. Fui ser ioguine, passei 10 

anos dentro do hinduísmo, de novo no Brasil, em São Paulo e uma nova cultura, culinária, 

idioma, práticas meditativas, vegetarianismo. Um dia meu pai veio falar comigo, logo no início 

dessa mudança” você está negando suas raízes, Oxalá não quer você lá”, jogou os búzios” quem 

o senhor está querendo enganar meu pai? 4 búzios abertos quem respondeu foi Iemanjá, e diz 

que preciso passar por essa mudança agora e depois, voltar”, ele riu de ladinho, como quem 

diz, testei para saber se ainda sabia ler os búzios...rs 
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ainda me lembro com clareza de uma cena, eu, aos 05 anos no colo de Oyá, ela rodou comigo 

pelo salão, me apresentando aos quatro cantos, nem quando o caboclo bateu cabeça para mim 

eu tinha me tocado do meu posto, sou ekedji (aquela que o orixá escolheu para ficar acordada, 

a dona do adjá “ instrumento sagrado que chama os Orixás para terra”), a segunda na hierarquia 

de uma Casa de Axé. Nessas pesquisas, me reencontrei! Sempre digo que fui para o hinduísmo 

para saber quem de fato era Oxalá, vestir branco, comer sem carnes, não beber, não fumar, 

dormir cedo, acordar antes do sol para meditar, manter a calma, ser paciente, buscar evoluir e 

ajudar outros a evoluírem. Visitei vários Terreiros, sempre muito bem-recebida e em todos eu 

constatei aquele mesmo sistema ao qual fui criada, dos valores, da ancestralidade, da hierarquia, 

da circularidade, do empoderamento e da unidade familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

RESUMO 

 

O presente projeto de pesquisa está situado na área de Comunicação e tem por tema verificar 

não só as adaptações da literatura para os meios audiovisuais, assim como a oralidade, os usos 

da voz nos meios digitais, as tradições orais brasileiras e a manutenção dessa cultura. Quando 

falo em tradições orais brasileiras mais especificamente a cultura Afro-brasileira, os valores 

ancestrais mantidos, resgatados e adaptados do povo de descendência Iorubana. Não existe uma 

história do Brasil sem a contribuição do povo Preto, embora exista uma história do Povo Preto 

antes de chegar aqui, não posso ignorar a importância da estrutura do Candomblé no Brasil, 

embora, não irei falar aqui da religião do Candomblé, esta, ainda é uma fé de práticas e segredos 

que não cabe neste trabalho, mas falarei dos valores civilizatórios e a busca de virtudes que os 

Orixás representam na sociedade africana e no Brasil e que aqui é tradicionalmente ensinado 

via oralidade. O contador de história pode ser qualquer pessoa em diáspora, um mais velho ou 

um mais novo, que na África subsaariana é chamado de griot (griô), era um ofício para homens, 

como profissão passada de geração em geração. Qual a importância da oralidade como fonte 

histórica afro-brasileira e sua contribuição para o povo Preto? Qual o impacto dos meios 

audiovisuais na manutenção da cultura, via oralidade? São essas inquietações que movem essa 

pesquisa. Desse modo, o referencial teórico para a pesquisa terá como foco questões sobre 

literatura oral, oralidade, história oral, memória individual e memória coletiva, identidade 

cultural, audiovisual, bem como a influência dos meios de comunicação no advento da internet. 

Afinal, ao privilegiar a interface entre comunicação escrita e comunicação oral, tais questões 

se revelam essenciais para a abordagem a ser realizada. 

 

Palavras-chave: História oral. História afro-brasileira. Oralidade. Audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se ubica en el área de la Comunicación y su tema es 

verificar no solo las adaptaciones de la literatura a los medios audiovisuales, como la oralidad, 

los usos de la voz en los medios digitales, las tradiciones orales brasileñas y el mantenimiento 

de esa cultura. Cuando hablo de las tradiciones orales brasileñas, más específicamente de la 

cultura afrobrasileña, los valores ancestrales mantenidos, rescatados y adaptados de la gente de 

ascendencia yoruba. No hay historia de Brasil sin el aporte de los pueblos de origen africano. 

Aunque hay una historia de esos pueblos antes de que llegaran, no puedo ignorar la importancia 

de la estructura del Candomblé en Brasil. Aunque no voy a hablar en este trabajo directamente 

acerca de la religión del Candomblé, ésta es, todavía, una fe de prácticas y secretos que va más 

allá de esta obra. Hablaré de los valores civilizadores y de la búsqueda de virtudes que 

representan los Orixás en las sociedades africanas y brasileña, que acá se suelen enseñar 

oralmente. El narrador puede ser cualquier persona en la diáspora, una persona mayor o una 

más joven, que en el África subsahariana se llama griot. La narración era una profesión para 

hombres, transmitida de generación en generación. ¿Cuál es la importancia de la oralidad como 

fuente histórica afrobrasileña y su contribución a la gente de origen africano? ¿Cuál es el 

impacto de los medios audiovisuales en el mantenimiento de la cultura a través de la oralidad? 

Son estas las preocupaciones que impulsan esta investigación.  Así, el marco teórico de esta 

investigación se centrará en cuestiones sobre literatura oral, oralidad, historia oral, memoria 

individual y memoria colectiva, identidad cultural y audiovisual, así como la influencia de los 

medios de comunicación de la llegada de internet en más. Al fin y al cabo, a la hora de 

privilegiar la interfaz entre la comunicación escrita y la comunicación oral, esas preguntas son 

fundamentales para el planteamiento a realizarse. 

 

Palabras-clave: Historia oral. Historia afrobrasileña. Oralidad. Audiovisuales. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O brasileiro é formado pelo tripé dos povos indígenas(originários desta terra), europeu 

e africano, dentre os negros escravizados no Brasil foram traficados do século XVI até o século 

XIX, os Bantus, Fons (conhecidos como Jejes) e os iorubas (conhecidos como nagôs), nessa 

mesma ordem, os povos africanos tem uma contribuição enorme na estrutura linguística do 

nosso português, chamado por Lélia Gonzalez e Carlos Hasenbalg (1982)   de pretoguês, assim 

como, contribuiu na culinária, na agricultura, na mineração, nas artes, na vestimenta, na 

educação, na oralidade e na música com seus instrumentos de ritmos acelerados que favorece 

um estado de alegria, nosso principal foco neste trabalho é a  oralidade ancestral, cultura e 

virtudes como forma de reconhecimento de identidade. 

Desta forma, este trabalho aborda a oralidade, os valores ancestrais via histórias orais e 

suas adaptações no audiovisual. 

O objetivo geral é contribuir com os estudos sobre literatura oral, identidade e saberes 

africanos. 

Os objetivos específicos são: 

1) Verificar qual a importância da oralidade como fonte histórica afro-brasileira e sua 

contribuição para o povo Preto;  

2) Analisar o impacto dos meios audiovisuais na manutenção da cultura, via oralidade.  

Justifica-se a pesquisa pois, a contribuição africana se consolida no século seguinte ao 

primeiro navio negreiro, o maracatu (século 17), o baião (século 19), e o samba (entre o final 

do século 19 e início do século 20).  Esse DNA Negro inspirou a bossa nova, a tropicália, o 

mangue beat, o funk carioca. 

Cantar e dançar para os africanos tem uma ligação espiritual, esse poder de se comunicar 

com o divino trazia alegria para a vida sofrida mesmo após a escravidão ter oficialmente 

acabado. 

Tem-se por hipótese que considerando a conceituação didática proposta por Roger 

Chartier (1991), a representação social é um conceito útil para alcançar e demonstrar o 

movimento histórico das tensões e das disputas sociais que formam as sociedades. A 

representação é uma matriz produtora de sentido formada a partir dos sistemas ou padrões 

classificatórios hierarquizados e hierarquizadores de percepção; ela se organiza na atualização 

interminável das classificações sociais. Ela é concretizada nos produtos culturais e permite 

compreender as práticas dos indivíduos enquanto coletividade. 
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Desta forma, com relação à questão étnica racial no Brasil coube a pequenos grupos 

resistir isoladamente, mesmo tendo objetivos comuns, nada ao redor do negro o representava: 

a escola não era feita para ele, o comércio não era feito para ele, embora, consumissem de tudo, 

a publicidade não era feita para ele. Foram e continuam sendo muitas as lutas dos Movimentos 

negros e dos Terreiros de resistência para se conseguir a aprovação de uma lei que 

comtemplasse uma classe marginalizada em todos os sentidos, então, em 2003 a Lei 10.639/03 

veio ratificar a necessidade de iniciar um processo de protagonismo negro no Brasil e relatar as 

belezas, a cultura, a ciência, os saberes que a oralidade nunca deixou morrer.  

A lei 10.639/2003 traz em seu bojo a Lei 11.645/2008 e vem trazer visibilidade aos 

primeiros povos dessa terra, os Indígenas. Com a obrigatoriedade de lei inicia-se uma força 

tarefa nos materiais didáticos, paradidáticos e em literaturas no geral, com o interesse de 

mostrar como esses valores se mantiveram na oralidade e a abertura que os recursos das mídias 

possibilitaram, sendo que nosso recorte é o audiovisual digital. 

A pesquisa se utiliza de uma série de conceitos e referencias que se estabelecem quando da 

leitura de diferentes autores dentro do campo da história oral, oralidade, na sociologia, 

antropologia, os chamados autores do renascimento africano e historiadores.  

Um conceito importante para essa pesquisa é o da perspectiva dos autores da sonosfera 

digital e adaptações. Utilizaremos nestes campos, entre outros, Antônio Adami, André Lemos, 

Linda Hutcheon, Stuart Hall. Sobre as discussões de história oral, oralidade, identidade cultural 

e valores civilizatórios, usaremos os autores: Úrsula Pilar San Cristóbal Opazo, Luciana 

Ballestrin, Frantz Fanon,J. Vansina, Ivan Poli, Marco Luz, Mestre Didi e Reginaldo Prandi. 

A realização dessa pesquisa seguirá com análises do procedimento metodológico 

teórico-analítico e serão realizadas na dimensão textual e discursiva. Para tanto, a pesquisa terá 

caráter qualitativo, por meio de levantamento bibliográfico, com o objetivo de refletir e 

convidar o leitor a pensar, sobre a representação do seu papel e a contribuição da mídia para 

ratificar as representações sociais por meio da literatura e suas adaptações. 

Ainda sobre nossa metodologia, também usaremos a pesquisa de campo de inspiração 

etnográfica vivenciada como testemunha ocular e protagonista da própria história. Para 

compreender e analisar os processos e práticas deste trabalho, iremos observar as práticas 

culturais oralizadas nos audiovisuais disponíveis na plataforma digital Youtube. Segundo 

Restrepo (2016), o objetivo do estudo etnográfico é observar e descrever de maneira completa 

as relações entre as práticas e seus significados sobre algo particular num determinado contexto. 

Ainda podemos acrescentar, segundo Restrepo (2016 p.35), que o trabalho de campo se refere 

à fase do processo de pesquisa dedicada à coleta das informações necessárias para responder a 
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um problema de pesquisa. O trabalho de campo é o momento em que o etnógrafo realiza a 

maior parte do trabalho empírico. Para a análise do material audiovisual, usaremos a 

metodologia de Linda Hutcheon como referência em adaptação. 

Primeiramente foi feita uma seleção da literatura sobre as relações étnicas raciais, depois 

da oralidade, história oral, literatura oral afro-brasileira e cibercultura, assim, no capitulo um 

usaremos das teorias orais dos autores Bâ (2010), Vansina (2010), Poli (2019) e Luz(2017). 

Respectivamente sobre história oral e oralidades e os dois últimos sobre construção social, 

civilidade, antropologia e sociologia. No segundo capitulo, Prandi(2001),Hutcheon (2013), 

Adami (2016) e Lemos (2015), em sequências os itans (histórias), as adaptações e o digital. No 

capitulo três, Hall (2005), Luz (2010), Machado (1999), Pacheco (2006) e Tillman (2017) sobre 

identidades, educação e valores universais humanos. 
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2 PANORAMA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DO POVO PRETO NO BRASIL 

 

“O que é escrito, ordenado, factual 

nunca é suficiente para abarcar toda a verdade: 

a vida sempre transborda de qualquer cálice.” 

(Boris Pasternak) 

 

A princípio, chamo a atenção para o pesquisador que adentrar o campo da oralidade, 

pois seu ritmo deve ser desacelerado, o tempo é contado de forma diferente. Para a cultura 

ioruba, a preocupação com a escrita é menor, a fala é lenta porque assim, como em sala de aula, 

se pode voltar aos assuntos passados, quase que ouvimos com os olhos, prevalece o silêncio, 

na tentativa de que a memória capte tudo o que está sendo dito; a atenção total é dos ouvidos. 

Segundo o pesquisador de tradições orais africanas J. Vansina (2010), as civilizações 

africanas são “palavra falada”, mesmo com alguns poucos datados da escrita a partir do século 

XVI, o legado da oralidade era tradição perpetuada na sociedade. Embora a história oral seja 

relatada a partir de 1948, graças ao aparecimento do gravador e da fita magnética de áudio, 

criados por Allan Nevis e Louis Stan da Universidade de Columbia, o Povo Preto já a praticava 

na África e levou esse conhecimento para as diásporas. 

Os africanos (que para o Brasil foram traficados) trouxeram enraizadas em suas 

memórias os modos culturais, as línguas e as crenças. Esses milhões de africanos possuíam 

origens étnicas diferentes e tiveram sua existência africana ceifada, mas muitos conseguiram 

reproduzir, em terras americanas, modos de pensar, de fazer e principalmente, de existir e 

reexistir em um contexto de constante opressão. 

Os negros que conseguiram chegar vivos aos portos do Brasil vieram, em sua maioria, 

nus, mas tinham seus corpos e sua cabeça e, o que é mais importante na cultura ioruba, é na 

cabeça que reside a alma. Essa parte do corpo humano é exatamente a parte central para 

perpetuar via oralidade parte da história africana, antes da chegada ao Brasil. O desafio desse 

povo em uma nova realidade era manter o tradicional e ressignificar o novo.  

No Brasil, os povos escravizados sofreram as grandes atrocidades, o holocausto que 

ninguém quer ver e, nesse cenário de escravidão, os ancestrais negros foram criando 

mecanismos para se comunicarem, embora de tempos em tempos surgissem intempéries, 

máscara de ferro para não se comunicarem, para não comerem frutas, mas as lembranças 

ancestrais os seguravam, nessa sina triste, uma obrigação de lutar pelos próximos, uma certeza 

de que tudo é passageiro, cíclico.  

Nas senzalas, eram os cultos religiosos que os mantinham de pé, que os fortaleciam para 
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aguentarem a lida dura da vida. Na África, o culto aos Orixás é bem diferente de como ocorreu 

no Brasil. Como os negros foram traficados de diferentes regiões e nações, cada tribo cultuava 

um Orixá e, na impossibilidade de fazer isso aqui, nasceu o Candomblé, onde todos se reuniam 

e cultuavam seu divino nas senzalas, nos quilombos, mais tarde, nas cidades. Essa contribuição 

só foi possível porque os valores civilizatórios praticados na África são os mesmos em todas as 

regiões, são virtudes praticadas no convívio familiar e para além lar, respeito aos mais velhos, 

culto ao divino, respeito e responsabilidade com todos do grupo, família, senso de irmandade, 

cuidado. 

Os saberes e as narrativas negras foram fundamentais para a construção da sociedade 

brasileira e todo brasileiro carrega um rastro da diáspora africana, uma espécie de saber 

ancestral que alguns pesquisadores ao longo dos anos veem contando, como diz o fotógrafo 

Januário Garcia (2016 ): “Existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma 

história do Brasil sem o povo negro”. 

A abolição da escravatura no Brasil se deu em 13 de maio de 1888, foram mais de 400 

anos de escravidão. Fomos o último país a aderir, e existe uma falsa liberdade que priva os 

negros de direitos fundamentais, de serem quem são, de ocuparem os espaços urbanos das 

cidades, de terem educação de qualidade, direito às artes, a música, a poesia, existe um 

silenciamento velado que apaga a cultura negra, um racismo estrutural. Trata-se de uma luta 

constante, um esforço de vários Movimentos Negros, Coletivos e Casas de Axé para preservar 

a história, a memória e a ancestralidade do Povo Preto no Brasil. 

Os valores civilizatórios da África além-mar foram mantidos em tradições ritualísticas 

reproduzidas pela memória individual e coletiva e sobrevivem até os dias atuais via oralidade, 

apesar de já existirem muitos escritos sobre esta cultura, mantém-se a tradição oral. A oralidade 

não é a falta de habilidade para escrever (a escrita é a fotografia do saber), a oralidade é o saber 

em si. Essa expressão verbal parte do axé (força vital) que reside no ori (cabeça), e aqui não 

relatamos como inferior ou superior.  

Existem alguns gêneros literários da oralidade Ioruba e, segundo Salami (1999, p.102), 

os gêneros da literatura oral mais importantes são: 

 

Oriki: Evocação. Utilizado para evocar a presença e o espírito (ori) do seu 

objeto. Um oriki de Orixá, por exemplo, quando corretamente pronunciado 

pode fazer com que um iniciado incorpore. 

Seja ele de qualquer Orixá, o Pai está sendo invocado, os outros também vêm. 
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Adura: Oração. É utilizada para fazer pedidos aos orixás, divindades ou 

ancestrais. Pode conter trechos de orikis, como no caso da adura (oração) de 

Xangô, mas difere de uma evocação (oriki) na forma e na função. 

Iba: Saudação. Utilizada para se colocar em posição de submissão ao orixá, 

ao rei, ancestral mítico ou de linhagem. 

Orin: Cantigas. Usadas para trazer a memória e homenagear o objeto da 

cantiga. 

Orinesa: Cantigas de homenagem aos ancestrais masculinos. 

Orin Efe: Cantigas de homenagem aos ancestrais femininos. 

Ijala e Iremoje: Grandes poemas. Geralmente é utilizado para preparar 

determinadas atividades de ofícios considerados nobres ou essenciais. Como 

exemplo, podemos citar os Ijala, poemas em homenagem aos caçadores 

ancestrais para que realizassem uma boa caça. 

 

O Povo Preto reconhece a fala não apenas como um meio de comunicação diária, mas 

também como um meio de preservação da sabedoria dos ancestrais, a tradição é este testemunho 

que se passa de geração a geração. Aqui faço um depoimento pessoal sobre o assunto. Quando 

era pequena constantemente ouvia minha avó dizer: “palavras têm vida, use com sabedoria”, e, 

para as civilizações africanas é assim, uma espécie de materialização pelo poder da palavra, 

que chamamos de OFÓ= energia vital, que pode ser negativa e positiva, depende de quem a 

usa, como usa e para que a usa. Para o Ioruba, palavras têm vida, palavra é honra! Segundo o 

filósofo africano Bâ (2010), de acordo com nossos conhecimentos ancestrais, o ser humano é 

interlocutor de Deus=poder do intelecto e, portanto, poder da palavra. Essa é a origem da 

oratória, nada diferente do cristianismo descrito na Bíblia, em que se diz que “o verbo se fez 

carne”. 

Nos terreiros de candomblé, onde essa tradição oral é latente tudo que é escutado é 

internalizado, experimentado e incorporado na vida de quem ouve. E quando se tem a 

oportunidade de juntar esses diferentes indivíduos vindos de diferentes terreiros, observa-se a 

criação do que é a tradição oral em uma memória coletiva. Segundo J. Vansina (2010), 

“historiadores devem iniciar-se primeiramente nos modos de pensar da sociedade oral, antes de 

interpretar suas tradições, não é que não exista a escrita, não é que seja mais ou menos 

importante é que as palavras têm um certo poder! ”. 

Sobre isso, Souza (2005) informa que:  

 

A tradição oral é guardiã da história e da memória entre muitos povos 

africanos, sendo preservada, principalmente, por homens sábios, que foram e 

são responsáveis por manter a memória viva dos fatos e feitos de seus 

antepassados São poetas, músicos, dançarinos, conselheiros. Por isso, são 

denominados, de modo geral, como contadores de história. (Souza, 2005, p. 

85).  
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Uma sociedade que prioriza a escrita talvez não reconheça ou sequer perceba a 

importância da fala, que para o Povo Preto é fundamental. O advento da escrita pode ter 

“ocultado” o valor da oralidade por parte de algumas civilizações, mas, com o Povo Preto, o 

acontecimento não invalidou nem mesmo inferiorizou a tradição oral. O ato de falar requer 

esforços que vão além da eficiência do aparelho fonológico, a fala está imbricada no valor que 

a palavra tem e o que ela revela, carregando consigo a intencionalidade, o caráter do que é dito 

e a responsabilidade de quem está falando. Tudo o que é dito é registrado na memória e repetido 

para que não se perca o conteúdo, ou ao menos para que se conserve o máximo possível sem 

distorções. Isso se tornou tradição no Brasil por causa do povo Preto vindo da África, sendo a 

comunicação oral característica peculiar e preponderante de seus descendentes, que priorizam 

tal habilidade na interação das relações. A isso se soma a relação participativa de importantes 

movimentos populares e sociais, urbanos e rurais, para os quais a oralidade representa um 

instrumento primário de comunicação e de agregação e que, portanto, se prestam de forma 

particularmente adequada ao trabalho com as fontes orais (Freitas, 2002, p.5).” Há um ditado 

na África que diz: Quando um griot (masculino) e griote (feminino) morre numa comunidade, 

morre com ele toda uma biblioteca”, porque nessa cultura tudo é passada de geração para 

geração por meio da oralidade, em ensinamentos diários e contínuos na prática vivenciada. 

Lembrar é organizar as ideias, mas é necessário ter uma escuta.  

A história oral tem sido de grande contribuição para o resgate da memória do povo afro-

brasileiro, mostrando-se um método bastante promissor para a realização de pesquisa em 

diferentes áreas. É preciso preservar a memória física e espacial, como também descobrir e 

valorizar a memória do homem. A memória de um pode ser a memória de muitos, o que 

possibilita a evidência dos fatos coletivos (Thopmson,1992, p.17). 

A história oral perpassa pela memória como testemunho do vivido. E assim, numa 

prática que parece tão banal – a de contar história -, o homem, desde os seus primórdios até 

hoje, tece a teia da sabedoria, repete as histórias que se tornaram importantes para a sua vida, 

mesmo que elas tenham acontecido com outros (Barbosa,2011, p.11). 

A história oral é uma forma de preservar a história por meio da fala, a forma mais 

presente de se transmitir conhecimento. 

Para (Halbwachs 2006, p.29), “recorremos a testemunhos para reforçar ou enfraquecer 

e também para completar o que sabemos de um evento sobre o qual já tem alguma informação”. 

Com isso, a ancestralidade tem conduzido os seus e, através da palavra, no individual e 

no coletivo, reforçando o grupo, a oralidade os trouxe até aqui, antes do surgimento de qualquer 

escrita, os antepassados negros vieram sem uma escrita, mas dotados de saber nas áreas da 
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mineração, agricultura, metalurgia, construção civil, domesticação de animais, 

desenvolvimento de vida em colônia, os valores civilizatórios necessários para uma vida na 

comunidade, assim, como hábitos, costumes e cooperativismo. O Povo Preto foi forjado nos 

princípios de senioridade e ancestralidade. Valorizando a experiência e o conhecimento dos 

mais velhos, os movimentos são cíclicos, numa roda sem hierarquia, o círculo é uno, todos são 

um, todos são importantes. Foi com esse conceito que reexistiram e pela oralidade foram 

passados a eles costumes, crenças, valores, cultura e identidade. É certo que alguns se perderam 

no caminho, vivendo vidas e religiões dos colonizadores; as religiões de matrizes africanas 

foram achando mecanismos de não perder totalmente a identidade e, assim, passaram pelo 

sincretismo; uma violência, mas também uma saída para continuarem com suas divindades 

ainda que disfarçadas. Que fique bem claro que Ogun é Ogun, São Jorge é São Jorge e Iansã 

não é santa Bárbara e nunca será. São culturas diferentes, divindades e santos. 

O valor da experiência é exacerbado, convertendo-se no critério supremo e determinante 

de um novo tipo de identidade, ou melhor, de uma "nova consciência de identidade". Por meio 

dela, ganham centralidade e se sobressaem as vivências e práticas, o experimentalismo, a 

expressão das emoções, intuições, crenças difusas e místicas capazes de promover o 

autoconhecimento e o bem-estar. Talvez faça parte do repensar o individual e o coletivo, o 

sagrado e o profano, a religião e a magia, as dimensões objetivas e subjetivas da vida social, 

em novas bases. A história vivida que se apoia em nossa memória conforme Halbwachs (1990, 

p.60). 

 

Não é a história aprendida, é na história vivida que se apoia a nossa memória. 

Por história é preciso entender então não uma sucessão cronologia de 

acontecimentos e de datas, mas tudo aquilo que faz com que um período se 

distinga dos outros, e cujos livros e narrativas não nos apresentam em geral 

senão um quadro bem esquemático e incompleto. Recriminarão se nós 

despojarmos esta forma da memória coletiva que seria a história deste caráter 

impessoal, desta precisão abstrata e desta relativa simplicidade que dela fazem 

precisamente um quadro sobre o qual nossa memória individual poderia se 

apoiar.  
 

Halbwachs (1990, p.6), considera que a memória coletiva é o “locus” de ancoragem da 

identidade do grupo, assegurando a sua continuidade no tempo e espaço. Com efeito, para 

Halbwachs, a identidade coletiva precede a memória, determinando aquela o conteúdo desta, 

considerando, portanto, que a identidade é estável e coerente.  É na sociedade que as pessoas 

adquirem normalmente as suas memórias. É também na sociedade que recordam, reconhecem 

e localizam as suas memórias. Então, na história oral, tem-se como suporte as lembranças, 
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evidenciando uma memória individual e coletiva que tem como função positiva reforçar a 

coesão social pela adesão afetiva do grupo. Para Pierre Nora (1993), “memória é o vivido e 

história é elaborado. Através do resgate da memória se reconstrói o passado”. 

Há um pássaro africano chamado Sankofa, que anda para frente olhando para trás. 

Segundo a filosofia africana, ele significa aproximadamente revisitar o passado para 

ressignificar o presente, ou "volte e pegue aquilo que deixou para trás". Sankofa também é 

conhecido como “o pássaro ancestral”. Sob essa premissa, o movimento de resgate de cultura 

afro-brasileira com seus costumes, crenças, valores e identidade tem-se feito presente em um 

processo contínuo, de ressignificar o presente olhando para o passado, com mais ingressos de 

pessoas pretas na educação, na poesia, na música, na cultura; somente com esse resgate, é 

possível reestruturar uma sociedade, volte e pegue, resgates de uma memória, de uma história 

de identidade. 

Para retomar seu próprio passado, o ser humano frequentemente precisa buscar apoio 

nas lembranças dos outros, reportando-se a pontos de referência que existem fora dele e que 

são fixados pela sociedade. O funcionamento da memória individual não é possível sem esses 

instrumentos, que são as palavras e as ideias que o indivíduo não inventou e que emprestou de 

seu meio (Alencar, 2002). Há um ditado na África que diz: Quando um griot (griote) morre 

numa comunidade, morre com ele toda uma biblioteca, porque a cultura é passada de geração 

para geração através da oralidade em ensinamentos diários e contínuos na prática vivenciada. 

Na definição de (Lego 1990, p.477), “a memória é um elemento essencial do que se costuma 

chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos 

indivíduos e da sociedade de hoje”. A tradição é esse testemunho que se passa de geração a 

geração. Todas contam com uma mesma sequência de acontecimentos. Diferentes. Tradição 

mantida verbalmente. Em um terreiro, por exemplo, os vários papéis e seus respectivos direitos 

e deveres são cuidadosamente transmitidos pela tradição e podemos comprovar que essa 

tradição é válida porque não sofreu as distorções no tempo enquanto essência, acontece tudo 

no mesmo formato desde o primeiro “mais velhos” até o recente “mais novo”, e essa mágica se 

dá pelo poder da oralidade, de geração em geração. 

 

Uma sociedade oral reconhece a fala não apenas como um meio de 

comunicação diária, mas também como um meio de preservação da sabedoria 

dos ancestrais, venerada no que poderíamos chamar elocuções-chave, isto é a 

tradição oral. A tradição oral pode ser definida, de fato, como um testemunho 

transmitido verbalmente de uma geração para outra. (Vansina, 2010, p. 139). 
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  Parte dessas coisas é passada de boca a ouvido, porque muitas das histórias, 

ensinamentos culturais e costumes estão fora da historiografia oficial. O que faltou no mundo 

externo foi construído nos mundos internos e cada instituição comprometida com a 

humanidade, cada movimento negro, cada terreiro tratou de não deixar a tradição morrer.  

 

2.1 Os movimentos sociais (negros) e cultura 

 

A cultura negra é elemento essencial para formação da identidade nacional deste país, 

mas seus rituais, costumes e manifestações culturais só foram aceitas a partir do século XX, 

fruto de muitas lutas dos movimentos e coletivos negros para que toda essa riqueza fosse 

incorporada ao nacional. A luta pelos direitos raciais sempre foi um campo de guerra no Brasil, 

ser negro é ter um alvo constante nas costas e sinônimo de lutas para sobrevivência, a assinatura 

da libertação dos escravizados veio em 1888, mas até meados de 1930 os direitos dos cidadãos 

negros não haviam sido bem- avaliados, diga-se de passagem, até hoje e apesar do banimento 

da Frente Negra (nos anos 30), os clubes sociais e associações cívicas continuaram a se 

organizar. 

 

Note-se que a educação formal e a preparação profissional foram sempre 

perseguidos pelos negros organizados, em diferentes épocas. A Frente Negra 

Brasileira em São Paulo, nos anos 1930, constituiu extensas turmas de 

alfabetização. Os diretores fundadores do Renascença Clube do Rio de Janeiro 

(nos anos 1950) chegavam mesmo a comprar livros para os alunos em 

dificuldades. O TEN (Teatro experimental negro) criou escolas de atores e 

aulas de alfabetização. A União Cultural dos Homens de Côr do DF constituiu 

diversos cursos de corte e costura para empregadas domésticas. Outro ponto 

do seu estatuto determinava que todos os seus membros alfabetizados 

deveriam tomar para si a responsabilidade de alfabetizar pelo menos uma 

pessoa ligada aos seus quadros, garantindo, desta forma, que no futuro todos 

os que a ela fossem filiados, deixassem de ser analfabetos. ( SILVA, Joselina. 

Estudos Afro-Asiáticos, Ano 25, no 2, 2003, pp. 215-235) 

 

De 1940 a 1945 o cenário mundial era da Segunda Guerra Mundial, foi durante esse 

período que as músicas começaram a ser consumidas em massa pela facilidade de se ligar um 

botão e ouvir pelo rádio as canções de qualquer lugar. Muitos fizeram sucesso no rádio no 

período que compreende a década de 1940 e meados de 1950, e que é considerado o auge do 

meio radiofônico, marcado pelo surgimento de muitos artistas e ficando conhecido como a “Era 

de Ouro do Rádio”. Carmen Costa, Nilo Chagas, Ataulfo Alves, Orlando Silva, Silvio Monteiro, 

Ângela Maria, dentre outros cantores negros, fizeram parte desta “Era”.  Em 1942 aproveitando 

um discurso nacionalista, Áureo Contreiras, poeta e jornalista, escreveu uma crônica intitulada 
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“ O valor dos cordões e das batucadas no carnaval”, publicada no Jornal A Tarde e no ano 

seguinte no Diário de Notícias, em sua crônica ele argumentava que as instituições 

carnavalescas populares de bairro mais pobres eram o chamariz do carnaval, que as batucadas 

eram frutos das dificuldades, das amarguras e também das alegrias desse povo afro que evocava 

o som das senzalas e dos Terreiros de Candomblé, vindo dos instrumentos musicais como: 

pandeiro, cuíca e reco-reco, um som central para formação cultural do Brasil, nesse texto ele 

também valorizava o trabalho das afro-baianas e das costureiras, ou seja, um protagonismo 

afro-baiano empurrando a” cultura negra” em um movimento de valorização nacional. Essa 

ideia de lançar o Brasil como um país em desenvolvimento e com características próprias, nada 

mais nacional que a construção de um povo miscigenado e assim os traços africanos se mostram 

na cultura como forma de existir e re-existir em dois temas: identidade afro-brasileira e 

preservação da tradição africana dentro dos Terreiros de Candomblé. 

Um movimento negro foi marcante em 1943 iniciou-se em Porto Alegre e ramificou por 

mais dez estados da federação, foi fundamental para a criação de vários outros movimentos que 

focavam na educação e cultura deixada pelos antepassados e dando continuidade da liberdade 

pós-abolição, nestas décadas observa-se um ingresso de negros nos cursos superiores e abertura 

na Imprensa. João Cabral Alves, que segundo seu estatuto era farmacêutico e articulista, foi o 

principal articulador do movimento União dos Homens de Cor – UHC, uma organização 

destinada à ação contra o preconceito de cor e pelo levantamento moral e cultural do negro, por 

via, principalmente, da assistência social.  1945 vem com o surgimento de grupos de discussão 

e ação contra a discriminação racial e o racismo, uma Convenção Nacional do Negro, em São 

Paulo, tinha como missão preparar um manifesto à nação. 

 

Igualmente, naquele momento de abertura política, a cidade de São Paulo via 

ser criada a Cruzada Social e Cultural do Preto Brasileiro, o Centro de Cultura 

Luiz Gama e a Frente Negra Trabalhista. Outra organização fundada naquele 

período foi a Associação do Negro Brasileiro (ANB), uma das estudadas por 

Fernandes (1971) no projeto Unesco e por Andrews (1991). Também em São 

Paulo foram criados vários jornais, dentre eles, o Alvorada, o Niger, o Novo 

Horizonte, o Mundo Novo, A Tribuna Negra, além da revista Senzala 

(Bastide, 1971; Andrews, 1991; Hanchard, 1988). Muitos clubes sociais que 

se espalhavam pelo interior do estado se fortaleceram a partir daí. Outra 

iniciativa foi a fundação do Teatro Experimental do Negro (TEN) de São 

Paulo, por Geraldo Campos, que após conhecer Abdias Nascimento no Rio, 

levou-o para a capital paulista. (SILVA, Joselina. Estudos Afro-Asiáticos, 

Ano 25, no 2, 2003, pp. 215-235) 

 

Na Bahia, em 1949 tem-se a fundação do afoxé Filhos de Gandhy, e, logo em seguida, 

para a criação do trio elétrico em 1951, os Terreiros de Candomblé, seguem fazendo o papel de 
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acolher, manter, agregar, sustentar e educar moral e espiritualmente, cada associação visava a 

visibilidade e valorização da população negra no Brasil. 

 

[...] áreas da mídia impressa, como editoriais e especialmente os suplementos 

de cultura e literatura, que haviam se tornado os árbitros do gosto cultural no 

Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, em 1949, o jornalista e 

intelectual modernista Cláudio Tavares publicou um artigo, no Estado da 

Bahia, acompanhado com fotos de Pierre Verger, em que tratou mais 

detalhadamente das “rodas de samba na Bahia”. No artigo, originalmente 

publicado no mesmo ano na revista mensal brasileira A Cigarra, Tavares 

discutia, de forma mais ampla, as origens e a história do samba, bem como 

suas diferentes características e importância para afro-baianos e para a 

Bahia.84 Anos depois, um editorial de 1953 no Diário de Notícias, associava 

não apenas a cultura afro-baiana, mas também noções vagas de afro-

baianidade (ou “negritude”) com o carnaval, lembrando aos leitores que “os 

brancos seguiram os passos das pessoas de cor”, até mesmo assumindo a 

prática de religiões afro-baianas.85 Finalmente, em 1954, a cobertura do 

carnaval incluía poesias com referências enaltecedoras à cultura afro-baiana. 

No poema “Carnaval” de Laurindo de Brito, os versos “carnaval negro da 

morte” e “sambas macabros dos vermes” precisam ser lidos no contexto de 

exaltação poética de um mundo virado de cabeça para baixo, excessivamente 

alucinógeno, erotizado e anárquico. O poema de Milton Costa Lima, no 

entanto, era muito mais literal no seu abraço às contribuições das festividades 

populares para o carnaval baiano, ou seja, a dança do samba e os tambores 

primordiais das batucadas. Scott Ickes- Afro-Ásia, 47 -2013. 

 

Nesta época, o Brasil atravessava uma fase de instabilidades sócio-políticas, com as idas 

e vindas de Getúlio Vargas à presidência da república. Apesar disso, o rádio, veículo de massa 

mais importante do momento, trouxe grandes benefícios sociais, culturais e políticos, levando 

entretenimento e informação aos quatro cantos de nosso país e fortalecendo o sentido de nação.  

A “moderna” década de 1950, mandato do presidente da república, Juscelino 

Kubitschek com a sua tônica de modernização, os discursos e ações da época eram urbanização 

e industrialização. Nesta década a população brasileira começou a ocupar cada vez mais os 

centros urbanos das cidades estabelecendo o crescimento da classe média no segundo período 

pós-guerra. Com essa urbanização acelerada, cresce a desigualdade social. No âmbito cultural 

o Brasil queria distanciar-se das referências estéticas estrangeiras, cresce o gosto por bares 

noturno, com músicas ao vivo e repertório eclético. Nesse momento histórico do Brasil em que 

a escravidão era relativizada e o racismo ignorado, a música tem um papel fundamental para 

não nos esquecermos de quem somos e de onde viemos. O nacionalismo visava unificar os 

cidadãos enquanto pátria e nesse processo os artistas negros da época foram fundamentais para 

que parte da população se reconhecesse no sentido de representados, eventos que fortalecia a 

identidade político-racial era frequente no país, era possível observar/identificar elementos da 
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cultura negra nos cantores negros da "Era", fortalecidos pelos movimentos afro-brasileiros da 

época e com um documento da ONU que pregava o antirracismo no período estabelecido entre 

1950 e 1960. 

O professor Noel Carvalho ARTME (Instituto de Artes da Unicamp), em webnário 

sobre Cultura e (Re)Territorialização: Ancestralidade, Cinema e Novas Tecnologias, nos 

lembrou do primeiro cenógrafo, roteirista e diretor, negro, Cajado Filho (1912-1966), que nas 

décadas de 40/50 produziu 05 longas metragens e trabalhou em  mais de 70 filmes, da época 

das Chanchadas, também relembra de Grande Otelo (1915-1993), ícone da comédia, drama e 

crítica social em peças e filmes cinematográficos.  

 

O Brasil, conhecido como o país do samba, logo se rendeu em finais dos anos 

1950 e 1960 à sua figura mais representativa, o negro. Pela voz de intérpretes 

inesquecíveis como Ary Lobo, Orlando Silva, Noite Ilustrada, Djalma Dias, 

Sônia Santos, Alcione e principalmente Gilberto Gil e Milton Nascimento, 

alguns idolatrados hoje como estrelas de primeira grandeza da música popular 

brasileira e outros, esquecidos em um irônico ostracismo 

 

Outros dois cantores, na mesma época, um negro e o outro não, introduziram não só a religião 

afro, mas a história do negro na música comercial brasileira, foram eles Ruy Maurity (Som 

Livre) com seus dois discos “Nem ouro nem prata” (1976) e Ganga Brasil (1977), com canções 

que retratam a realidade dos terreiros afro-brasileiros. 

MAURITY, Ruy. Ganga Brasil. Rio de Janeiro: Som Livre, 1977. 

 

O primeiro negro com “clássico da MPB” a romper com o estilo para apresentar uma 

música mais voltada às raízes afro-brasileira foi Gilberto Gil na trilogia “RE” entre 1976 e 1979 

(Refazenda, Refavela e Realce). Anos mais tarde, no disco “Extra” (1983), Gilberto retornaria 

a inserir a religião de matriz africana na canção-título com seus versos “Baixa / Santo Salvador 

/ Baixa / Seja como for / [...] Baixa / Cristo ou Oxalá / Baixa / Santo ou Orixá / Baixa / [...] 

Extra / entra por favor” 

Na música e no cinema, o negro, continua sendo um objeto de desigualdade, sendo 

tratado por vezes como inferior e como peça de procura em datas históricas, como se apagasse 

o que aconteceu entre os séculos XVI e XIX, cabe aos sensatos tais reflexões. 
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3 A TRADIÇÃO DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS AFRO-BRASILEIRAS E SUAS 

ADAPTAÇÕES PARA O AUDIOVISUAL 

 

Diante de tudo que já foi enunciado aqui, reforço que não apenas a escrita pode 

documentar a história de um povo, pois diversos elementos podem comprovar a excelência dos 

fatos: fotografias, esculturas, objetos pessoais também ajudam a contar uma história. Com o 

advento da internet, muitos canais ganham visibilidade com o audiovisual, então, hoje os vídeos 

estão documentando e perpetuando histórias, imagine um africano com todo seu domínio oral 

se valendo de objetos sonoros, históricos descrevendo suas vivencias, registrando as memórias 

e os acontecimentos, a tradição oral pode vir acompanhada de instrumentos materiais para 

exprimir história. Porém, vale lembrar que a oralidade independe de um adereço material para 

ser comprovada, ela por si já diz, conta e valida os fatos. Vale salientar, também, que a fala 

pode transmitir a história de forma que nem mesmo a escrita pode dar conta. 

 Cabe aqui o conceito de sonosfera, de Carlos Fregtman (1986 ): 

 

A delimitação de um espaço ou de um universo espacial onde as 

manifestações sonoras ocorrem quando soam “naturalmente” podem ser 

conceituados como som, mas quando gravados (mecânica, elétrica/eletrônica 

ou digitalmente) são conceituados como áudio.  

 

Ações digitais nos últimos anos têm expandido e possibilitado o compartilhamento de 

informações nas plataformas com a abertura do sinal de internet. Podemos considerar que esses 

vídeos e áudios, em formato de aulas, lives, entrevistas, programas e afins, em sua maioria, não 

são produzidos com grandes recursos, mas trazem em seu bojo contribuições sobre notícias, 

reportagens, debates, denúncias sociais e histórias oralizadas. A cibercultura abriu um espaço 

para se criar conhecimento e, neste contexto, existem possibilidades de adquirir e de produzir 

conteúdo, cabe a cada indivíduo se engajar nas lutas e nas comunidades que melhor se enquadra. 

A internet como agente cultural tem possibilitado outras versões, outros discursos fora de uma 

hegemonia, fora de uma cultura eurocêntrica. Há um ditado popular na África que diz: “Até 

que os leões escrevam suas próprias histórias, os caçadores serão os heróis”. 

 

Nas tradições africanas – pelo menos nas que conheço e que dizem respeito a 

toda a região de savana ao sul do Saara –, a palavra falada se empossava, além 

de um valor moral fundamental, de um caráter sagrado vinculado à sua origem 

divina e às forças ocultas nela depositadas. Agente mágico por excelência, 

grande vetor de “forças etéreas”, não era utilizada sem prudência (BÂ, 2010, 

p. 169). 
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E assim, com prudência, as tradições dos povos africanos foram passando aos seus 

descendentes, ensinamentos, no primeiro momento via oralidade forma única e tradicional 

como traço forte de sua cultura, é possível que também por medo de que caíssem em mãos 

erradas já que não tinham credibilidade enquanto sujeitos, muita coisa se perdeu nesse processo, 

e todo conhecimento que pode ser passado de boca a ouvido fora repassado. A transcrição dos 

contos orais da ancestralidade no Brasil vem dos anos 1960 com o pioneiro Mestre Didi (já 

honramos sua trajetória aqui, no capítulo anterior), professor, escritor, artista plástico, escultor 

e sacerdote de Candomblé, primeiro a publicar um artigo na revista científica da Universidade 

em Paris. Como ele, existiram outros que foram sucessores em diferentes lugares do Brasil. 

Aqui o recorte é a cultura Ioruba, que como tradição traz as histórias dos orixás; há vários 

estudos sobre outras fontes culturais também africanas como o Congo, que contam suas 

histórias com as figuras de animais em formato humano para elencar alguma moral da história, 

formato que aqui conhecemos como fábulas.  

A contribuição dos africanos no Brasil pode ser percebida nos diferentes Brasis que aqui 

habitamos desde o conto de Reis (Reinado em Minas) ao Bailão das Princesas em Pernambuco. 

Além do sincretismo, modo que, apesar de violento, muito sabiamente os ancestrais utilizaram 

para burlar um sistema e perpetuar sua história, temos as ramificações oriundas do candomblé 

nascido nas senzalas como: samba, congo, samba de roda, umbigada, capoeira e outras diversas 

manifestações. Em suas letras, é possível perceber os orikis de orixás (gênero literário ioruba 

que enaltece as qualidades e os feitos divinizados).  

Todas essas importantes contribuições devem ser oferecidas aos seus descendentes para 

que possam, diante do conhecimento, ter sua identidade formada e assim decidir qual caminho 

tomar e não uma história única e eurocêntrica, que empurra a figura de um salvador como 

religião do mundo. Apesar de todo esforço dos negros e negras deste país em contribuir com 

sua literatura, os livros, os escritos, as transcrições não atingem a todos os descendentes, 

algumas literaturas só se fizeram ser conhecidas porque foram escritas por pessoas não-pretas, 

e isso foi importante e necessário em determinada época, mas está mais que na hora de os negros 

e negras deste país e do mundo contarem suas próprias histórias. A internet vem contribuir com 

seus canais no You tube, Facebook e Instagram, os mais conhecidos. Nesse cenário, falaremos 

do primeiro canal de cultura afro para crianças, o Caçando Estória. 
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3.1 Projeto Caçando Estórias   

 

Figura 1 – Caçando Estórias/No caminho eu conto/Estórias e Peripécias de Esú/Contos de Exu 

 
Fonte:  https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos. Acesso em: 31 out. 2020. 

 

O projeto foi idealizado por Kemla Baptista, adepta do candomblé, que nasceu e cresceu 

numa família de contadores de histórias, candomblecistas, educadores e músicos. Seu projeto 

começou com oficinas entre os Terreiros de Pernambuco e do Rio de Janeiro. Pedagoga e arte-

educadora de formação, viu uma possibilidade de inserir os saberes ancestrais na educação 

formal, um caminho para uma educação antirracista e para construção de identidades pela 

contação de histórias com leitura de livros e literatura oral africana.  

A contação de histórias acontece em escolas, centros culturais, organizações sociais, 

museus, eventos diversos e nos terreiros e propõe um novo terreno de referenciais não europeus 

para crianças e jovens. Muitos, pela primeira vez, identificam-se com os protagonistas de contos 

sobre orixás ou personalidades da história afro-brasileira. 

As sociedades africanas valorizam a fala com peso sagrado, cada palavra proferida é 

verdadeira, real e tem certo poder magístico, como se estivesse ligada diretamente ao ser 

supremo. Dessa forma, de geração em geração, a oralidade é transmitida, assim como suas 

experiências seus conhecimentos. Assim, propaga-se e perpetua-se a cultura dos ancestrais. 

Kemla usa conhecimentos de autores brasileiros e não nacionais, sempre prevalecendo 

a cultura afro; nesse bojo, podemos destacar: Paulo Freire e Sueli Carneiro como referências 

mais próximas do nosso país. Ela preza sempre por agregar os saberes ancestrais bem como os 

científicos, filosóficos e até matemáticos. Kemla sabe que falar de orixá é um assunto delicado 

e deve ser adaptado a linguagem infantil com todos os aspectos sociais que aquele ser 

https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos
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divinizado traz. Quem é de matriz africana sabe que, uma vez de posse do conhecimento sobre 

tudo que envolve orixás, as pessoas se fortalecem, se reconhecem e tomam para si esses 

aspectos de guerreiros ou princesas guerreiras e conseguem se defender relatando que existem 

outros padrões de heróis e heroínas fora do eixo europeu. 

Apesar de uma longa caminhada, somente em maio de 2017 ela surgiu no Youtube. Ao 

todo, são 67 vídeos com 41.213 visualizações. No Youtube estão divididos em 9 quadros 

específicos: Histórias de Orixás para crianças; Toda música tem uma história para contar; 

Estórias no quintal; Papo de janela; Eu li na ení; Ateliê-Afro-Lúdico; Estórias de brincar; 

Língua de brincar e Caçando estórias em Podcast. 

 

3.1.1 Histórias de Orixás para crianças  

 

Nesse caso há a adaptação da literatura e do linguajar para o público infantil dentro da 

mitologia já conhecida do panteão ioruba. 

 

Figura 2 – O poder do tamborzinho de Ibeji/Histórias de Orixás para crianças/História de terreiro 

 
Fonte: https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos. Acesso em: 31 out. 2020. 

 

A história sobre os Ibejis, orixás gêmeos, filhos de Oxum a orixá da beleza, da riqueza, 

do amor. Essa história foi adaptada para a linguagem infantil levando a mensagem de que as 

crianças saudáveis brincam, fazem barulho e assim ficam longe de ikú = a morte.  Na lenda ikú, 

estava colocando armadilhas e matando quase todos da aldeia, não tinha distinção, então, só as 

crianças com seu tambor mágico podiam livrar as pessoas da morte. Elas fizeram tanto barulho 

que ikú teve que chegar a um acordo e não levar mais ninguém fora da hora, nem que a pessoa 

quisesse, teria que ser na hora certa, na hora que tinha que ser determinado pelo Pai Maior.  

https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos
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Figura 3 – Como Exu ganhou as encruzilhadas/Histórias de Orixás para crianças/Histórias de terreiro 

 
Fonte: https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos. Acesso em: 31 out. 2020. 

 

Falar de Exu não é muito fácil. É um orixá que traz muita controversa na sociedade, um 

dos símbolos africanos que causam maior temor na cabeça racista e preconceituosa. Ela conta 

aqui com leveza quem é o orixá Exu, que ele é próximo de Oxalá, o Pai de todos. A história 

mostra Exu fazendo companhia para Oxalá; ele observava o pai modelando os corpos dos 

humanos para nascer. Oxalá deu uma missão para Exu, ir para encruzilhada receber todos os 

presentes que as pessoas iam levar para o Pai funfun (branco). E assim, mostra que Exu é o 

mensageiro, o princípio, aquele que pode fazer a comunicação entre o céu e a terra, a energia 

da materialidade. Foi Oxalá quem deu a encruzilhada para Exu. 

 

Figura 4 – Ogum, ouvir é importante/Histórias de Orixás para crianças/Histórias de terreiro 

 
Fonte: https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos. Acesso em: 31 out. 2020. 

https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos
https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos.%20Acesso%20em:%2031%20out.%202020.


30 

 

   

Ogum é um orixá com fama de valente, guerreiro destemido, bom no que faz e que tem 

um código de ética de general. A adaptação mostra para as crianças que é preciso ouvir os 

outros, ser gentil, saber pedir e aceitar ajuda, entender que ninguém faz nada sozinho e 

agradecer. 

 

3.1.2 Toda música tem uma história para contar  

 

Nesse caso, mostra algum disco de vinil, LP’s de cantores brasileiros que fizeram parte 

em algum momento da sua vida e, assim, relata o cotidiano de qualquer criança negra no brasil, 

sempre enfatizando aspectos afro comuns a idade e comunidade. 

 

Figura 5 – A menina da capa/ Toda música tem uma história para contar- na foto, Kemla com os pais 

 
Fonte: https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos. Acesso em: 31 out. 2020. 

 

Figura 6 – A menina da capa/ Toda música tem uma história para contar/LP de Zeca Pagodinho 

 
Fonte: https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos. Acesso em: 31 out. 2020. 

https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos%20Acesso%2031/10/20
https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos.
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3.1.3 Estórias no quintal  

 

Nesse caso é um quadro formado para apresentar livros infanto-juvenis,  vale-se de uma 

analogia de uma árvore que dá frutos/ livros e colhe algum para contar, enfatizando autores e 

ilustradores. 

 

Figura 7 – Meu avô é um tata/ Estórias no Quintal/ Histórias para crianças   

 
Fonte: https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos. Acesso em: 31 out. 2020. 

 

Figura 8 – Meu avô é um tata/ Estórias no Quintal/ Histórias para crianças 

 
Fonte: https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos. Acesso em: 31 out. 2020. 

 

https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos
https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos
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3.1.4 Papo de janela  

 

Esse quadro é uma live com algum outro produtor de conteúdo com canal relevante para 

crianças e dentro das culturas afro-brasileiras, enfatizando alguma data comemorativa ou lenda 

regional. Natália Paixão traz lenda do Pará. 

 

Muitos folcloristas no passado, acessaram as culturas tradicionais e as 

classificaram de acordo com a sua visão eurocêntrica/ etnocêntrica de mundo. 

Me incomoda muito como educadora o modo como as escolas trabalham esse 

tema. Me aflige ainda mais, como ao longo do tempo algumas tradições 

populares foram utilizadas de forma nefasta para mascarar casos de 

machismo, misoginia, homofobia, racismo e abuso sexual. Para ler mais sobre 

o assunto deixo aqui uma matéria que saiu no site da Unicef (UNICEF. 

Disponível em <https://www.unicef.org/brazil/comunic>. Acesso em: 31 out. 

20).  

 

Figura 9 – Dia do Folclore/ Papo de janela com Natália Paixão – na foto, Kemla e Natália em live 

 
Fonte: https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos. Acesso em: 31 out. 2020. 

 

3.1.5 Eu lí na ení 

 

A palavra  ení (esteira) é um objeto importante dentro de uma casa de candomblé, onde 

são feitas reflexões. O iniciado no culto a usa para dormir, meditar, conversar ou receber algum 

ensinamento pelo seu mais velho. Neste quadro, é usado livro infanto-juvenil de autores que 

tratam de algum tema considerado de difícil compreensão, como, por exemplo, a ditadura 

brasileira. 

https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos
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Figura 10 – Eu li na ení/ Grandes livros para pequenos leitores/Caçando Estórias, na foto Kemla e a filha 

 
Fonte: https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos. Acesso em: 31 out. 2020. 

 

3.1.6 Ateliê Afro-Lúdico  

 

Esse é um quadro para ensinar a fazer algum brinquedo a partir de materiais que se têm 

em casa, exemplo: ela ensinou a fazer uma boneca Abayomi, a partir de restos de tecidos. 

Abayomi é uma palavra ioruba e significa encontro precioso, boneca símbolo de resistência, 

conta-se que, nos navios negreiros, as mães rasgavam suas vestes e faziam bonecas abayomi 

para não perder as crianças de vista, os tecidos também identificavam de qual região era aquela 

pessoa. Reitero aqui que ioruba é uma das maiores etnias do continente africano cuja população 

habita parte da Nigéria, Benin, Togo e Costa do Marfim, de onde veio a maior parte de pessoas 

para serem escravizadas no Brasil, sua cultura prevalece no nosso país. 

 

Figura 11 – Aprenda a fazer bonecas Abayomi – Kemla ensinando a fazer a boneca 

 
Fonte: https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos. Acesso em: 31 out. 2020.  

https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos
https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos
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3.1.7 Estórias de brincar  

 

Esse quadro convida a criança a ter dimensão e movimentar o corpo de acordo com a 

estória contada. A criança pode usar de objetos para brincar ou simular com as mãos. Por 

exemplo: ela contou a estória do orixá Oxóssi que é um caçador e pode simular o ofá (arco-

flecha) com as mãos e simular uma dança, além de enfatizar tudo de que um bom caçador 

precisa, audição, visão, movimentos leves, atenção e presteza. Ângela Lopes é bailarina, 

professora e performer, criativa, curiosa e inquieta. Estuda Artes Visuais na UERJ, preparou 

uma brincadeira inspirada na história do "Caçador que deu vida ao mundo", um itan muito 

popular sobre o grande caçador Oxóssi. 

 

Figura 12 – Estórias de brincar/Corpinho Caçador/ Inspirado em Oxóssi – na foto bailarina Ângela Lopes 

 
Fonte:https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos. Acesso em: 31 out. 2020. 

 

Figura 13 – Estórias de brincar/Corpinho Caçador/ Inspirado em Oxóssi – na foto Kemla com arco e flecha 

 
Fonte: https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos. Acesso em: 31 out. 2020. 

https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos
https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos%20Acesso%2031/10/20
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3.1.8 Língua de brincar  

 

Esse quadro brinca com as palavras africanas que foram incorporadas ao nosso idioma, 

muitas palavras da nossa língua portuguesa vêm do Bantu, um dos primeiros povos a vir para 

o Brasil na condição de escravizados, alguns autores de literatura infantil têm feito livros 

ilustrados com poesia usando as palavras Bantu.  

Neste quadro está sendo apresentado o livro Falando Banto de Eneida Duarte Gaspar, 

ilustrado por Victor Tavares e publicado pela Editora Pallas, 2007. 

 

Moleca: Feminino de Moleque. Palavra do Quimbundo (muleke) que significa filho, 

filha/ garoto, garota; 

Sapeca: Pessoa assanhada. Talvez do Nhunge (sapeka) que significa insatisfeito, 

insatisfeita; 

Saçaricar: Mexer-se, divertir-se. Origem provável do Quicongo (sasidika) que significa 

agitar-se;  

Samba: Tipo de dança e ritmo brasileiros. Do Quioco (samba) que significa brincar, ou 

pular como um cabrito; 

Senzala: Pulseira de palha enfeitada com búzios, muito usada pelos iniciados no 

Candomblé Angola. A provável origem dessa palavra é do Quicongo (senzala) e quer 

dizer juramento. A palavra senzala significando o local em que "alojavam" os ancestrais 

negros escravizados tem outra origem, o Quimbundu (sanzala) e significa casa de uma 

família 

Balangandã: Enfeite pendurado em pulseira ou cordão. Há duas origens possíveis para 

essa palavra. Do Quicongo (bolongoza) ou do Quimbundo (mbalangaja)  

Miçanga: Conta de vidro ou (hoje em dia) plástico. Do Quimbundo (misanga) conta ou 

colar de contas. 

Mandinga: Encanto, feitiço. Do Quimbundo (mandinga) superstição; 

Banzé: Confusão. Provavelmente do Quicongo (benzenguele) barulho. 

Bamba: Autoridade, valentão, ou alguém muito bom em alguma coisa. Do Quicongo 

(ebamba-ngolo) 

Embecado: Bem vestido, de roupa nova. Do Quicongo (mbéka) 

Cutucar: Tocar algo ou alguém levemente com o dedo. Talvez do Nhunge (kuitika) 

espetar, ou do Quimbundo (ku-tukuta) esfregar; 

Cangote:Parte da nuca atrás do pescoço. Do Cuanhama (en-goti) 

Caramba: Exclamação de espanto. Da palavra (Kalamba) presente em várias línguas 

Bantas. Patriarca, velho e corresponde a dizer Deus! Meu pai! 
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Ginga: Balanço do corpo, rebolado. Do Quimbundo (junja) que significa girar ou 

(jingala) bambolear; 

Sonsa: Pessoa que se finge de boba, para esconder esperteza. Talvez do Quicongo 

(nsónso) estacas escondidas no caminho usadas para surpreender inimigos; 

Cochichar: Falar baixo. Do Qumbundo, provavelmente do verbo (ku-xisa) falar junto da 

orelha. 

Songamonga: Pessoa falsa ou sonsa. Provavelmente do Quicongo (songa) mostrar, junto 

com (monga) tristeza. (Duarte,2007) 

 

Figura 14 – Língua de brincar/ Forróbodó/ Caçando Estórias – Kemla dança com uma moringa de chapéu 

 
Fonte:https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos. Acesso em: 31 out. 2020. 

 

3.1.9 Deixa que eu conto  

 

Esse é um quadro do Caçando Estórias em podcast- uma iniciativa da UNICEF Brasil. 

 

Este projeto que tem como objetivo trazer para cada menino e cada menina, 

histórias, brincadeiras e curiosidades através de programas em áudio de, em 

média, 30 minutos, com uma curadoria cuidadosa e repleta de respeito pelas 

infâncias brasileiras. A frente afro-brasileira da iniciativa Deixa que eu conto 

produz conteúdo e se insere em uma tradição de diferentes outras ações 

históricas do UNICEF no Brasil de combate ao racismo, garantia de direitos, 

resgate e disseminação da cultura afro-brasileira e empoderamento identitário 

do povo preto. A iniciativa está em consonância com as leis 10.639/2003 e 

11.645/2008 que alteram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 

tornam obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira além da 

inserção deste conteúdo nos currículos da educação básica. 
 

https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos%20Acesso%2031/10/20
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Figura 15 – Deixa que eu conto afro-brasileiro - folder de divulgação UNICEF 

 
Fonte: https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos. Acesso em: 31 out. 2020. 

 

Figura 16 – Live dia dos avós, Caçando Estórias recebe ebomi Cici de Oxalá – Kemla e Cicio on-line 

 
Fonte:https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos. Acesso em: 31 out. 2020. 

 

Nanci de Souza Silva. Ebomi Cici de Oxalá. Vovó Cici. Ebomi do Ilê Asè Opo Aganju, 

grande sábia do Candomblé da Bahia, é uma biblioteca viva. Ela é guardiã de conhecimento 

ancestral africano, uma mensageira das gerações antigas. Trabalhou durante muito tempo com 

https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos
https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos
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o fotógrafo Pierre Verger, fazendo legenda para 11 mil fotografias ligadas à cultura afro-

brasileira e a do Benin, Togo, Gana, Nigéria e África do Norte. 

 

Figura 17 – Abayomi -Um encontro precioso na Universidade Federal de Pernambuco 

 
Fonte: https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos. Acesso em: 31 out. 2020. 

 

Figura 18 – Caçando Estórias em palestra na Fenearte2019 (feira de arte educação) 

 
Fonte:https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos. Acesso em: 31 out. 2020. 

 

 

https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos%20Acesso%2031/10/20
https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos
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Participação do Caçando Estórias na Feira de livros do Pernanbuco – Fenearte 

 

Figura 19 – Contação de histórias/ Caçando Estórias no programa Negada TV Jornal local de PE 

 
Fonte:https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos. Acesso em: 31 out. 2020. 

 

Figura 20 – Chamada do Aguerézinho no Jornal Bom dia de Pernambuco – Kemla em sala de aula, contando 

história 

 
Fonte:https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos. Acesso em: 31 out. 2020. 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos
https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos
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Figura 21 – Matéria NETV2/ Aguerézinho / Rede Globo Nordente – Entrevista 

.  

Fonte:https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos. Acesso em: 31 out. 2020. 

 

Iniciativa do Caçando Estórias no Museu da Abolição que aconteceu no dia 13 de 

outubro de 2018 - Matéria NETV2Rede Globo Nordeste 

 

Figura 22 – Programa Realidades na TVU Recife / Identidade negra no áudio visual 

 
Fonte:https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos. Acesso em: 31 out. 2020. 

 

O programa foi ao ar em 15/07/2018 e reprisado em 25/11/2018, trata-se de entrevista 

com Kemla Baptista, idealizadora do Caçando Estórias e com a Débora Britto, diretora do filme 

Hixikanwe - Estamos Juntas. 

https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos
https://www.youtube.com/c/Ca%C3%A7andoEst%C3%B3rias/videos
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Figura 23 – Evidências das Culturas Negras | Infância Negra – Museu do amanhã, 28.10.20 ao vivo ás 17h. 

 
Fonte:https://www.youtube.com/watch?v=Sg3lJptppR0. Acesso em: 31 out. 2020. 

 

O ato de contar histórias é um legado ancestral que potencializa as nossas ações no 

mundo, na infância é que a concepção de mundo é construída, por essa razão, a importância de 

apresentar diferentes conteúdos, mas principalmente e precisamente com uma relevância 

identitária para os povos afro-brasileiros diaspóricos. 

 

Figura 24 – Kemla na sede do Caçando estórias em Olinda-PE 

 
 

Essa foto é de como ela estava participando com ebomi Cici, um encontro possível entre 

Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia – Museu do amanhã. 

O Caçando Estórias é um projeto com várias vertentes, creio que sua maior contribuição 

é para formação de uma identidade negra, sólida e segura, o processo via áudio visual traz em 

https://www.youtube.com/watch?v=Sg3lJptppR0
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si a possibilidade de atingir um público maior, seja o público infantil- infanto-juvenil, 

professores e pais, cada quadro ela atinge um público alvo, atua dentro de comunidades, dentro 

de universidades, em feiras culturais e de livros, em museus e em Terreiros de Candomblé. Em 

março de 2020, Kemla, voltou para sua terra natal em Pernambuco e alugou uma casa no Centro 

Histórico de Olinda, (é possível ver no canal do Youtube dois vídeos mostrando a casa antes e 

durante reforma), a intitulou como Casa do Ofá (ofá em ioruba arco e flecha, símbolo do 

caçador Oxóssi) ou seja a casa do Caçando Estória. De onde ela tem feito várias contribuições, 

já que passamos por uma pandemia do Covid19 no ano de 2020.   

Na live com a griô  ebomi Cici de Oxalá no canal do Museu do amanhã, transmitido ao 

vivo  em 28 de outubro de 2020 às 17h, Kemla informou que o Caçando Estória em 2021 se 

tronará uma Fundação, mas por ora, Kemla como boa parte dos youtubers que empreenderam 

no Brasil, aprendeu a fazer seus vídeos sozinha, de forma muito natural ela conta episódios do 

dia a dia e em cada relato de sua infância ela contribui para uma educação antirracista, coisas 

que ela passou e que abre o baú para que educadores e responsáveis possam fazer diferentes, 

para que as crianças se reconheçam e saibam se defender e ou se abrir, historicamente esses 

fatos  eram silenciados.  

Sobre as histórias, a contadora usa de todos os recursos que a oralidade pode trazer, o 

texto falado tem suas próprias características e a escrita não pode ser tida como uma 

representação da fala, pois não consegue reproduzir muitos dos fenômenos da oralidade, tais 

como, a prosódia, a gestualidade, os movimentos do corpo e dos olhos. É por meio da 

transcrição que nos tornamos cientes do modo como falamos e das diferenças entre fala e 

escrita. Podemos melhorar nossa performance na oralidade quando pararmos para observar as 

nossas ocorrências, e o mesmo acontece com a escrita, desta forma muito descontraída, usa de 

todo seu conhecimento em história da África e afro-brasileira para adaptar na sua narrativa as 

histórias infantis, oferecendo ao público de uma forma lúdica o que há de essência na cultura 

desse povo iorubano. 

A contadora de história, além da linguagem oral, não-padrão, adaptável ao público, usa 

linguagem corporal para ajudar no processo de comunicação, gestos, roupagem ou o olhar para 

expressar uma ideia e contexto situacional para se fazer entender, assim cada quadro ela tem 

um cabelo/penteado, roupas com referências africanas, objetos, animação de fundo, uma 

ambientação.  

O Caçando Estórias entende a importância de trabalhar a autoestima das crianças na 

educação, para que elas cresçam mais seguras e independentes, ela apresenta o projeto 

ressaltando a literatura infantil aliada à ludicidade e leveza de linguagens, adequada ao 
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imaginário infantil colabora para que, mesmo, assuntos mais complexos sejam discutidos, como 

o combate ao racismo, a ditadura militar, o respeito às diferenças, política e intolerância. Diante 

da importância da representatividade na literatura infantil, colabora para a construção de 

identidade e da autoestima de crianças negras. Durante a infância, se vive o auge do 

aprendizado, assim, tudo que as crianças têm acesso e convivem, tornam-se referencias na 

construção de suas teorias de mundo, suas ideias de família, de sociedade, de relações e de si 

mesmas, porém, as crianças ainda não filtram o que lhes é apresentado e não refletem por si 

sós, ainda sobre conteúdos que lhes chegam. Não conseguem fazer juízo de valor, para isso 

precisam da intermediação de adultos, que os façam perguntas e os levem a refletir.  

Dessa forma, se uma criança sempre consome livros ou programas em que um padrão 

(de comportamento ou imagem) se repete, aquela mensagem será captada como uma verdade 

para ela. Vivemos em um mundo tão diverso e marcado por diferenças não faz sentido 

encontrarmos na literatura apenas uma pequena parcela da sociedade representada, tanto por 

personagens quanto na autoria destes livros. Apesar de uma pesquisa de 2012 revelar que 93,8% 

dos autores no Brasil serem brancos é cada vez mais importante e urgente que possamos 

apresentar as crianças personagens principais, negros na literatura, autores e autoras de modo 

que as crianças negras e não- negras possam se identificar e construir versões de mundo mais 

amplas e realistas.  

O Caçando Estórias reconhece a importância da representatividade para que não 

caiamos no perigo da história única sobre os diferentes povos, culturas e lugares, considerando 

que no nosso país é real e visível a formação sob a tríade: Indígena, europeu e africano, não 

cabe o foco de uma educação baseada apenas nos preconceitos de uma sociedade branca e 

cristã. As crianças não podem continuar a ler contos de fadas brancas de olhos azuis e que 

vivem no frio, não só, assim como Kemla que nasceu em Pernambuco, temos crianças que são 

negras e moram em regiões quentes, tem hábitos e costumes diferentes daqueles que são 

apresentados nos livros. Faz-se necessário a apresentação de uma literatura, assim como os 

demais canais de comunicação, seja vasta e eclética, de modo a não apresentar sempre histórias 

com padrões recorrentes. Como fator de identificação da criança, a literatura tem muito a 

contribuir para a construção de sua identidade e, no caso das crianças negras, é fundamental 

que haja cada vez mais personagens principais negros. A importância da representatividade na 

literatura não perpassa somente o tema da cultura afro, mas todas as demais, como, por 

exemplo, a importância de se ter autoras mulheres, sendo que, há algumas décadas, a maioria 

dos autores eram homens, então, pensando que a representatividade é importante, o Caçando 

Estórias apresenta uma literatura diversificada, de forma a contribuir com o conhecimento de 
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diferentes regiões da África e do Brasil, mostrando suas culturas e características geográficas, 

priorizando os livros que tenham seus personagens negros e de preferência de autores negros, 

com conhecimentos, representatividade e entretenimento levando em consideração as crianças 

em suas diversidades e o povo de Terreiro de Candomblé. 
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4 ANÁLISE DAS VIRTUDES DEIXADAS NO CHÃO DE TERREIRO TRATADOS 

NOS ITANS- HISTÓRIAS 

 

Em momento de crise, chegamos a um ponto onde reconhecemos a 

necessidade dos valores. [...] a alma humana é nutrida pelos valores que ela 

possui. Uma sensação de segurança e conforto surge através dos valores que 

orientam nossas vidas.  DadiJank – Brahma Kumaris 

 

Não há dúvidas de que ainda existe no Brasil uma tradição oral bastante viva, de origens 

africanas diaspóricas, constituindo uma verdadeira herança de conhecimentos de todas as 

ordens, transmitida no boca a ouvido anos após anos, apesar de um contexto particularmente 

hostil de tentativas de apagamento e de desenraizamento brutal devido à escravidão e todo 

processo estrutural que persiste. Essa herança é constituída de inúmeras palavras precisas e 

organizadas em formas ritualísticas, rezas, provérbios, contos, adivinhações e cantos, algumas 

em língua portuguesa e outras tantas em alma africana, em iorubá. Algo de tradição constatado 

por pesquisadores da área: 

 

Podemos de fato considerar a tradição oral, atestada atualmente no Brasil 

como um incomparável sucesso de uma vontade individual e coletiva de se 

impor a um ambiente particularmente hostil, pois os negros conseguiram 

salvaguardar suas crenças e suas sensibilidades, e continuar eles mesmos, 

apesar de tudo, e melhor ainda, tornar suas crenças atrativas os olhos daqueles 

que, por sua cultura, são os descendentes diretos de seus antigos mestres. Daí 

a proliferação atual dos cultos afro-brasileiros, verdadeiros centros culturais 

africanos no Brasil. (Bonvini, 2001, p. 41) 

 

É nesses centros culturais ou terreiros de axé que os descendentes aprendem que a África 

é um continente de 56 países, que desconstrói essa ideia de povo, pobre, primitivo e atrasado. 

Primitivo só se for no sentido de ser o primeiro, de vir na frente como destacou as pesquisas do 

autor Luz (2017, p. 23): 

 

A história da civilização negra se perde na noite dos tempos. É a civilização 

mais antiga do mundo. Basta dizer que os primeiros homens, o homo erectus, 

assim como o homo sapiens, têm sua origem na África. Os primeiros homens, 

tal como somos hoje, surgiram por volta de 150.000 anos a.C. e eram negros. 

Os primeiros a aparecerem na Europa, por volta de 40.000 a. C., resultaram 

de correntes imigratórias desde o centro sul da África em direção ao norte até 

o mar Mediterrâneo. Conhecido como o homem de Grimaldi, era o homo 

sapiens negro que inscrevia sua presença nas cavernas da atual região Basca 

na Europa, do mesmo modo como fizera nas cavernas das regiões da chamada 

África do Sul. 

 



46 

 

   

Ora, os afro-brasileiros descendem desse homem que aprendeu a codificar e decodificar 

desde a escrita nas cavernas até a oralidade praticada até hoje. Eles sabiam falar e escrever, só 

não falavam a mesma língua, mas aprenderam, acharam maneiras de se comunicarem e 

construírem em novas terras suas histórias. 

 

E assim, numa prática que parece ser tão banal – a de contar história -  o 

homem, desde os seus primórdios, tece a teia da sabedoria, repete as histórias 

que se tornaram importantes para a sua vida, mesmo que elas tenham 

acontecido com outros (Barbosa, 2011, p.11). 

 

Como se sabe, a África é um continente. Quando os negros foram traficados para o 

Brasil, eles vieram de diferentes localidades, eles falavam línguas diferentes, tinham práticas 

culturais diversas, mas o culto aos Orixás os uniu, mesmo que cada um com o seu Orixá. Cada 

tribo, cada região da África cultua um Orixá como sua divindade, por essa razão, no Brasil os 

mais conhecidos são 16 Orixás, fruto do conhecimento trazido dessas regiões. O formato 

possível de cultuar e receber essa força divina e continuarem vivos era se unirem numa só 

celebração, sob essa nova realidade nasce o Candomblé, com seu rito único resultado dos 

saberes oralizados desses diferentes povos e até hoje o terreiro é um espaço múltiplo. Isso pode 

ser comprovado na pesquisa do autor Pierre Verger (2010, p.139 ). 

 

Na África, cada orixá estava ligado originalmente a uma cidade ou a um país 

inteiro. Tratava-se de uma série de cultos regionais ou nacionais, Sàngó em 

Oyó, Yemoja na região de Egbá, Iyewa em Egbado, Ògùn em Ekiti e Ondô, 

Òun em Ijexá e Ijebu, Erinlé em Ilobu, Lógunèd em Ilexá, Otin em Inixá, 

Òàálà-bàtálá em Ifé, subdivididos em Òàlúfn em Ifan e Òàgiyan em Ejigbô. 

 

Os iorubas entendem os Orixás como forças da natureza, e os seres humanos são parte 

dela, há em nós elementos como terra, fogo, terra e ar, por essa razão cada ser humano pode se 

ligar a um Orixá, aquele cujo elemento da natureza é mais presente. Essa energia vital pode ser 

sentida, assim, eles foram grafando esses elementos como divindades e passaram esses saberes 

pelos mitos. Portanto, toda esta transmissão de conhecimento/educação veio por meio dos itans, 

desenhando histórias e mapas e criando personagens. Antes de pensar em Oxum como mulher, 

ela é uma energia, associada à beleza, à delicadeza feminina, à fertilidade, à riqueza, a água 

doce que contorna em ação a essa essência a figura física foi acrescentada, então, cada Orixá 

foi associado a uma presença humana e ligada aos ancestrais. São ensinamentos de vida, 

ultrapassam os elementos religiosos, embora, todos os processos proponham uma reconexão 

com os elementos da natureza. Para saber o Orixá de uma pessoa é preciso consultar o 
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merindilogun (jogo de búzios), mas cada um pode identificar em si qual elemento primordial é 

mais presente, isto é, conhecer a própria essência e evoluir, pois, para os iorubas, este planeta 

Terra é uma das nove moradas do Pai, um dos noves Oruns (céu): são quatro para baixo e quatro 

para cima. Este é um planeta de experimentação, de busca de virtudes para evolução, todo 

processo de vida na Terra é para evoluir e fazer outros evoluírem, este é o conceito de grupo, 

somos passageiros, mas não devemos passar despercebidos, a ação é em conjunto. 

 

4.1 Itans: conjunto de valores e harmonia social 

 

Os conjuntos de valores e harmonia social são exercidos por meio dos itans, são essas 

histórias que norteiam a busca de virtudes, o ser que busca virtudes naturalmente se reconhece 

imperfeito é por isso que a ideia de pecado em ioruba não existe, eles estão em construção. 

Nenhum dos itans dos deuses do panteão ioruba mostra os orixás como perfeito, isso é 

libertador. Podemos classificar o fogo como bom ou ruim? Não existe uma verdade absoluta, 

existem diferentes olhares, podemos dizer que o vento é mau ou bom? Vai depender do 

contexto. Sob essa perspectiva, os itans mostram uma trajetória mítica, heroica na aquisição de 

alguns títulos, qualidades, a busca é por equilíbrio, a chuva é boa e ruim, perfeita e imperfeita, 

tudo são possibilidades para serem colocadas na balança e cada itan traz consigo ensinamentos 

de como lidar com os elementos da natureza e exercer as virtudes com as outras pessoas e frente 

à vida, por exemplo: Oxum é um orixá de água, não está em seu bojo o título de guerreira, ela 

mostra que não é necessário guerrear, afinal, qual é o ensinamento da água? Contornar o 

obstáculo. Também é a Deusa da beleza, da fertilidade, da fartura. É a água que irriga a terra e 

faz germinar a semente, aí está a energia de Oxum. Para os iorubas, cada ser humano é revertido 

de elementos da natureza e uma dessas forças é a mais latente, a predominância dessas forças 

caracteriza o orixá da pessoa. É importante enfatizar que na ritualística se faz necessário o jogo 

de búzios (merindilogun) para definir com exatidão o orixá de cada pessoa. Dessa forma, há 

uma maneira lúdica de se apreender através dos itans, seus erros e acertos. Há tantos saberes na 

ancestralidade, quem consegue abarcar tudo? Só vivendo em comunidade para que toda essa 

sabedoria seja partilhada; são verdadeiros princípios e valores para o bem-viver em harmonia 

social. 

Segundo o princípio da criação ioruba, Deus (Olodumare), para criar a terra (ayê), 

mundo em que habitamos, enviou quatro Orixás, a fim de que o trabalho fosse feito. Oxalá, 

Ogum, Nanã e Exú junto com Xangô. 
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Orixanlá cria a terra 

No começo, o mundo era todo pantanoso e cheio de d’água, 

Um lugar inóspito, sem nenhuma serventia. 

Acima dele havia o céu, onde viviam Olorum e todos os orixás, 

que as vezes desciam para brincar nos pântanos insalubres. 

Desciam por teias de aranha penduradas no vazio. 

Ainda não havia terra firme, nem o homem existia. 

Um dia Olorum chamou à sua presença Orixanlá, o Grande Orixá. 

Disse que queria criar terra firme lá embaixo 

e pediu-lhe que realizasse tal tarefa. 

Para a missão, deu-lhe uma concha marinha com terra,  

uma pomba e uma galinha com pés de cinco dedos. 

Orixanlá desceu ao pântano e depositou a terra da concha. 

Sobre a terra pôs a pomba e a galinha e ambas começaram a ciscar. 

Foram assim espalhando a terra que viera na concha  

até que terra firme se formou por toda parte. 

Orixanlá voltou a Olorum e relatou-lhe o sucedido. 

Olorum enviou um camaleão para inspecionar a obra de Oxalá  

e ele não pode andar sobre o solo que ainda não era firme. 

O camaleão voltou dizendo que a terra era ampla,  

mas ainda não suficientemente seca. 

Numa segunda viagem o camaleão trouxe a notícia  

de que a terra era ampla e suficientemente sólida  

podendo-se agora viver em sua superfície. 

o lugar mais tarde foi chamado Ifé, que quer dizer ampla morada. 

Depois Olorum mandou Orixanlá de volta à terra 

para plantar árvores e dar alimentos e riquezas ao homem. 

E veio a chuva para regar as árvores. 

Foi assim que tudo começou. 

Foi ali, em Ifé, durante uma semana de quatro dias,  

que Orixá Nlá criou o mundo e tudo o que existe nele. 

(Prandi, 2001, p.502) 

 

Entre os adeptos das religiões de matrizes africanas, há um máximo respeito ao grande 

orixá Oxalá, aquele que é digno de toda honra e glória, símbolo da criação, paciência e proteção, 

seu poder é incontestável, ele é o último refúgio do ser humano. Carrega consigo o dom da vida 

e da morte, embora a morte para os iorubas seja apenas uma passagem para um novo ciclo. Essa 

vestimenta física um dia volta para lama, para o pó, e novamente a alma pode receber a graça 

divina de voltar em um corpo novo, pois este é um mundo de passagem de experiência. 

 

Ogum cria a terra 

Olodumare resolveu criar o mundo. 

Seus filhos foram convocados para ajudar nessa tarefa 

Cada qual levou consigo o que era necessário: joias, dinheiro, tecidos... 

A Ogum coube levar uma espada e um saco de terra preta. 

Carregando essas coisas, Ogum saiu caminhando  

em direção ao lugar onde o mundo havia de ser criado 

Quando se cansou, foi dormir no alto de uma palmeira. 
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Apanhou algumas folhas de mariô para cobrir seu corpo 

E defender-se de insetos que o incomodavam 

A chuva chegou e não parou mais. 

Ogum abriu o saco que trazia e, do alto da palmeira 

Espalhou a terra preta que havia nele. 

A terra espalhou-se, fazendo surgir uma lagoa, 

Do fundo da lagoa, da lama do fundo, apareceu Nanã. 

Ogum e Nanã saíram criando o mundo. 

Ogum construiu casas, fez plantações  

E todos ouviram falar de seu reino próspero. 

Um dia seus irmãos vieram conhecer seu reino 

E tentaram dividi-lo entre si. 

Aconselhado por Nanã, 

Ogum apanhou sua espada mágica  

e derrotou todo aquele que tentava usurpar o que era seu.  

(Prandi, 2001, p.108) 

 

As características principais de Ogun é ser um lutador invencível, provedor, aquele que 

abre os caminhos para o progresso. Ele foi o primeiro caçador, deixando esse legado para o 

irmão Oxóssi; no novo mundo, Ogun precisou ser aquele que vence demandas, que com sua 

espada pode cortar o mal, um guerreiro forjado no ferro, aquele que tem um código de honra 

em batalhas, necessário para construir uma civilização. 

 

Nanã fornece a lama para a modelagem do homem 

Dizem que quando Olorum encarregou Oxalá  

de fazer o mundo e modelar o ser humano,  

o orixá tentou vários caminhos. 

Tentou fazer o homem de ar, como ele. 

Não deu certo, pois o homem logo se desvaneceu. 

Tentou fazer de pau, mas a criatura ficou dura. 

De pedra ainda a tentativa foi pior. 

Fez de fogo e o homem se consumiu. 

Tentou azeite, água e até vinho de palma, e nada. 

Foi então que Nanã Burucu veio em seu socorro. 

Apontou para o fundo do lago com seu ibiri, seu cetro e arma, e 

de lá retirou uma porção de lama. 

Nanã deu a porção de lama a Oxalá 

o barro do fundo da lagoa onde morava ela,  

Oxalá criou o homem, o modelou no barro. 

Com o sopro de Olorum ele caminhou. 

Com a ajuda dos orixás povoou a terra 

Mas tem um dia que o homem morre 

E seu corpo tem que retornar à terra,  

voltar à natureza de Nanã Burucu. 

Nanã deu a matéria no começo 

Mas quer de volta no final tudo o que é seu. 

(Prandi, 2001, p.196)   
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Nanã é a anciã, sua sabedoria deve ser sempre ouvida e respeitada, aquela que já viveu 

mais que os outros, aquela que vem primeiro, tem a experiência de saber o que é certo, sabe 

que, mesmo no lodo, na lama, pode surgir vida, criação, basta ser moldado, ensinado. Nessa 

cultura, há um máximo respeito pelos mais velhos, todos são importantes, todas as vidas 

importam. Os mais velhos são griot (griôs), são portadores de sabedoria, aquele que passam 

experiências para os mais novos. 

 

Exu ajuda Olofim na criação do mundo 

Bem no princípio, durante a criação do universo, 

Olofim-Olodumare reuniu os sábios do Orum 

para que o ajudassem no surgimento da vida 

e no nascimento dos povos sobre a face da Terra. 

Entretanto, cada um tinha uma ideia diferente para criação  

e todos encontravam algum inconveniente nas ideias dos outros, 

nunca entrando em acordo. 

Assim, surgiram muitos obstáculos e problemas 

Para executar a boa obra a que Olofim se propunha 

Então, quando os sábios e o próprio Olofim já acreditavam  

que era impossível realizar tal tarefa, 

Exu veio em auxílio de Olofim-Olodumare. 

Exu disse a Olofim que para obter sucesso em tão grandiosa obra  

era necessário sacrificar cento e um pombos como ebó. 

Com o sangue dos pombos se purificariam as diversas anormalidades 

Que perturbavam a vontade dos bons espíritos. 

Ao ouvi-lo, Olofim estremeceu, 

Porque a vida dos pombos está muito ligada à sua própria vida. 

Mesmo assim, pouco depois sentenciou: 

“Assim seja, pelo bem de meus filhos”. 

E pela primeira vez se sacrificaram pombos. 

Exu foi guiando Olofim por todos os lugares 

Onde se deveria verter o sangue dos pombos, 

Para que tudo fosse purificado 

E para que seu desejo de criar o mundo assim fosse cumprido. 

Quando Olofim realizou tudo o que pretendia, 

Convocou Exu e lhe disse: 

“Muito me ajudaste e eu bendigo teus atos por toda eternidade. 

Sempre serás reconhecido, Exu, será louvado sempre  

antes do começo de qualquer empreitada”. 

(Prandi, 200, p.44) 

 

Exu é o movimento, a comunicação entre o céu e a terra, intermediação entre os homens 

e o divino, aquele que dá e cobra, sabe-se que tudo que Exu faz tem um preço, um sacrifício, 

uma ação e uma reação. Primeiro você dá para depois receber, é assim que é, a energia mais 

próxima do humano, a contraversão, nada escapa dos seus olhos, há em Exu princípio de justiça, 

ele é o senhor do mercado. 
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Xangô é reconhecido como orixá da justiça 

Xangô e seus homens lutavam com um inimigo implacável. 

Os guerreiros de Xangô, capturados pelo inimigo 

eram mutilados e torturados até a morte sem piedade ou compaixão. 

As atrocidades já não tinham limites. 

O inimigo mandava entregar a Xangô seus homens aos pedaços. 

Xangô estava desesperado e enfurecido. 

Xangô subiu no alto de uma pedreira perto do acampamento  

e dali consultou Orunmilá sobre o que fazer. 

Xangô pediu ajuda a Orunmilá. 

Xangô estava irado e começou a bater nas pedras com o oxê,  

bater com seu machado duplo. 

O machado arrancava das pedras faíscas,  

que acendiam no ar famintas línguas de fogo,  

que devoravam os soldados inimigos. 

A guerra perdida foi se transformando em vitória. 

Xangô ganhou a guerra. 

Os chefes inimigos que haviam ordenado 

o massacre dos soldados de Xangô 

foram dizimados por um raio que Xangô disparou no auge da fúria. 

Mas os soldados inimigos que sobreviveram 

foram poupados por Xangô. 

A partir daí o senso de justiça de Xangô 

Foi admirado e cantado por todos. 

Através dos séculos, os orixás e os homens têm recorrido a Xangô 

para resolver todo tipo de pendência, julgar as discordâncias e administrar 

justiça. (Prandi, 2001, p.245) 
 

Xangô, o deus do trovão, o principio moral, o rei mais justo, aquele que detém o que 

chamamos de equidade, há que se invocar xangô quando não se deve para ninguém, ou do 

contrário passará pelo crivo do seu machado, pois ele é justiça, segundo Ivan Poli (2019), Xangô 

veio antes de Rosseau, cabendo a ele a ética, moral e justiça. Dentro dessa premissa, que 

Olodumare enviou junto com Exu na criação do mundo. 

 

O tempo se caracteriza por ser uma composição de recorrências e analogias. 

A sua nota principal é a reversibilidade. Reversibilidade que é estrutural, pois 

abraça retornos internos. E reversibilidade que é histórica, pois as suas formas 

voltam e se transmitem de geração a geração. É uma lógica que parece 

reproduzir os movimentos cíclicos do corpo e da natureza (BOSI, 1992 p. 

27, grifo nosso) 
 

É assim que, dentro das casas de Axé são ensinados, por itans, fazendo-se analogias; 

cada um que passa por problemas recebe uma história e as associações são feitas e tudo faz 

sentido, a ancestralidade se apresenta deste jeito, um dos jeitos de conduzir a vida do lado de lá 

e do lado de cá do mundo novo. 

Para melhor entendimento, serão retratados aqui todos os 16 Orixás em ordem de xirê 

(festa), como eles entram no salão para dançar nas festas ritualísticas. 
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“Foi assim que aprendi com os meus mais velhos”. Com esse argumento, sacerdotes, 

sacerdotisas e iniciados da atualidade repassam os valores da tradição do culto aos orixás, 

ancestrais vindos de África. 

Exu 

Orixá senhor do caminho, aquele que ninguém ousa ficar devendo, cobrador de carmas, 

cada pedido tem um preço para equilibrar as energias que colocam ordem no universo, aquele 

que receber o pagamento antes de qualquer outro orixá. Ele é a ordem e é o caos. 

Ogun 

Aquele quer abre os caminhos, o civilizador, transforma o minério em metais patrono 

dos ferreiros, caçador, veste-se de mariô, folhas de dendezeiro, o primogênito, orixá da floresta, 

patrono dos guerreiros, aquele que tem um código de honra, representa o princípio masculino 

dos ancestrais, sua dança caracteriza movimentos de lutas, movimentos de aberturas de 

caminhos. 

Oxóssi 

Orixá da busca de conhecimento, caçador silencioso, anda sozinho, patrono dos 

caçadores, fundadores e territórios, dizem que todo chão de terreiro pertence a Oxóssi; ele 

carrega um cetro que permite manejar os espíritos da floresta, sua dança dramatiza uma caçada. 

Logum Edé 

Menino e homem, princípio masculino e feminino, carrega as características do pai e da 

mãe, Oxum e Oxóssi, ele é a alegria e a abundância, também simboliza o duplo. 

Ossaim 

Orixá das ervas e das folhas, da vegetação, intervém em todos os ritos, “Kosiewekosi 

orixá”, sem folhas não tem orixá, portanto, está presente em todas as instâncias litúrgicas, sua 

dança simboliza a ação de quem conhece as porções mágicas, na mão direita carrega de ferro 

um emblema de uma árvore com 7 ramos e um pássaro na copa. Também representa o duplo, 

princípio masculino e feminino. 

Nanã 

Orixá anciã, dona de sabedoria digna de respeito, protetora das mulheres que sofrem 

com seus maridos, ela também é considerada orixá da terra, dona do pântano de onde saiu o 

barro para confeccionar o ser humano, é dito que da lama de Nanã se fez o ser humano e é para 

lá que deve voltar, mãe, mulher e senhora. 
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Obaluaê–Omulu 

Senhor da terra, rei da fartura, rico de tudo que a terra oferece, é dele toda a abundância 

de alimentos. Também senhor das doenças e da cura, recebe as almas em sua passagem para o 

outro mundo, filho de Nanã, rejeitado e criado por Iemanjá. Seu corpo é coberto de palhas para 

esconder tamanha beleza, brilha como o sol. 

Oxumarê 

Um dos orixás encantados, a serpente que anuncia o arco-íris, princípio masculino e 

feminino, também homem e serpente, representa o duplo. 

Ewá 

Orixá mulher jovem e cobra encantada, sua morada é entre o rio e a água, filha de Nanã, 

ajuda a mãe a decomposição dos corpos humanos para voltar a ser lama. Gosta de cores rosa, 

amarelo e vermelho vivo, orixá da visão e da pureza. 

Xangô 

Orixá da pedreira, do raio e do trovão, carrega um oxê, machado de dois lados, 

princípios de justiça, rei justo, usa uma corroa na forma de sucessão de triângulos, dança 

representando uma luta lançando raios. 

Oiá -  Iansã 

Senhora dos raios e dos ventos, aquela que acende o fogo, há um ditado africano que 

diz “quando Iansã vai para guerra, todos os homens param para vê-la lutar, sua força é maior 

que de mil homens em guerra”. Mãe protetora, podemos comparar às mulheres hoje na diáspora 

que são as provedoras dos sustentos e educação dos filhos. 

Obá 

Uma das esposas de Xangô, orixá guerreira fez das lutas seu prazer de viver, tudo que 

fazia para agradar o marido dava errado, pois sempre era enganada por Oxum. Obá é a maior 

de todas as guerreiras, luta com paixão para defender o que é seu. 

Oxum 

Orixá da riqueza, da água doce e da fertilidade, portanto, o princípio feminino por 

excelência, patrona dos nascituros, usa em sua mão um abebê, espelho, usa coroa em sinal de 

realeza, veste saia longa e rodada, dança mostrando sua roupa. Representa o feminino forte sem 

perder a doçura. 
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Ibejis 

São os orixás gêmeos, no Brasil, por causa do sincretismo são confundidos com Cosme 

e Damião, são eternas crianças que vivem a brincar. Falam a verdade e gostam de doces e frutas. 

Iemanjá 

Orixá mulher, mãe de todos os oris(cabeça), senhora das águas. No Brasil, tornou-se 

senhora do mar, pois todos os escravizados que entravam no navio e viam aquele mar sem fim 

pediam proteção da mãe d’água. Mãe que provém o alimento dos filhos; a ela, são atribuídos 

os cuidados de uma matriarca. 

Oxalá – Oxaguiã - Oxalufã 

Patrono da harmonia cósmica, Orixá da criação e princípio masculino por excelência, 

senhor do branco, dança como um ancião curvado, usa coroa de prata e é representado por um 

igbi, caracol, lento e seguro. Os poderes de Oxalá envolvem a existência exigem grande atenção 

e respeito.  

 

Esses saberes ancestrais não é só privilégio da diáspora brasileira. Frantz Fanon (2018, 

p.114) já relatava em seu livro em 1952 na França: “Todos eles são meus irmãos, uma 

fraternidade áspera nos amarra a todos nós. [...] o atabaque baratina a mensagem cósmica! Só 

o Preto é capaz de transmiti-la.” 

Esse conhecimento tem sido passado de geração a geração por séculos. Ainda que os 

ancestrais tenham chegado aqui e aprendido uma língua e uma cultura diferentes, os saberes da 

terra de onde vierem foram mantidos, preservados, mesmo nos primeiros séculos de gerações 

inteiras analfabeta na educação escolar do Brasil. 

 

Como se pode constatar, a tradição oral afro-brasileira longe de se enfraquecer 

em razão do dilaceramento operado pela escravidão e pelas condições 

particulares desfavoráveis para a sua manutenção, soube guardar uma 

vitalidade extraordinária. Ela guarda esta vitalidade, por um lado pela 

determinação dos negros que escolheram como um dos meios mais eficazes 

para guardar a sua própria identidade de homens, e por outro lado, por sua 

dupla ancoragem: a noção africana da palavra e sua inserção no universo 

religioso afro-brasileiro. A urgência de sua coleta não se impõe, portanto, por 

causa de um risco de desaparecimento, mas pelo fato de que nós estamos ainda 

muito longe de conhecer todas as suas riquezas e desenvolvimento. (Bonvini, 

2001, p. 47) 

 

Por todos os territórios geográficos de matrizes africanas, circulam itans. Só no livro do 

pesquisador Reginaldo Prandi (2001) são 301 histórias de Orixás, reunidas em entrevistas com 
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babalorixás e iyalorixás no Brasil e em países africanos, existem muito mais e cada um deles 

traz ensinamentos, valores universais e humanos para fazer refletir os seus adeptos. Os pais e 

as mães de santo que detêm o poder de jogar búzios aprendem ao menos 256 itans, cada caída 

do jogo de 16 (merindilogun) revela um odu (caminho/destino). Cada odu traz em seu bojo 16 

itans, ou seja, 16x16=256, isso é transmitido pela oralidade. A maioria dos adeptos não fazia 

registros, o primeiro caderno a ser mostrado foi em 1928; suas anotações viraram livros nas 

mãos de outra pessoa. O caderno era de Agenor Miranda Rocha, nele havia 32 itans (Prandi, 

2001, p.34). 

Visto isso, todos os (iniciados) filhos e filhas de santo conhecem ao menos os itans do 

seu Orixá de cabeça e cada história nos dá dicas de como obter aquelas virtudes. Já que, na 

cosmovisão ioruba, a busca é por evolução, não está na história desse povo a violência, a 

discriminação, a exclusão, aliás, os orixás Ossain, Logun-Edé e Oxumaré são os andrógenos, 

representam o princípio feminino e masculino responsáveis pelo equilíbrio entre os sexos, em 

visitas a casas de Axé é possível constatar uma grande quantidade de homossexuais. Espaço 

onde eles são aceitos sem questionamentos e se encontram. 

Se dentro dos núcleos Pretos são esses os ensinamentos que são recebidos, a 

preocupação é o mundo fora desses espaços de ensinamento, por que nas escolas esse 

conhecimento não é passado? As crianças pretas que recebem essa educação de sua 

origem/descendência dificilmente têm problema com identidade, dificilmente se deixam abater 

por preconceito de raça e cor, precisamos acolher os diversos saberes nas escolas formais/ 

tradicionais, não existe uma verdade única, não existe um único saber, é preciso decolonizar. 

A educação dentro das Casas de Axé vai além dos conhecimentos religiosos, filosóficos 

e sociológicos, são ensinamentos para a vida, todos aprendem a lavar, passar, cozinhar, faxinar 

e, acima de tudo, cuidar um do outro. 

Os valores como conversão social são vernizes, não têm raiz, isso que vemos na 

sociedade de hoje é um eurocentrismo baseado no poder, pela força, o passado nos mostra: 

roubaram, mataram e destruíram, esses conceitos não pertencem a civilização ioruba. 

Cada vez mais a ideia é alertar o Povo Preto de  que há um genocídio em curso, o alvo 

são corpos marginalizados há quase 400 anos. A maior heresia da separatividade é olhar que o 

mal do outro pode lhe beneficiar, uma hora a conta chega e toda essa onda de violência vai 

bater no portão do outro, seja preto, branco ou azul. Precisamos preparar esse outro dentro de 

bases sólidas, o maior sintoma de inteligência é ter identidade, se a sociedade lhe empurrar para 

uma direção, mas você sabe quem é aonde quer chegar, não será fácil ser levado. 
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Há um chamado para que esses saberes sejam incorporados na sociedade e quem pode 

fazer isso são as pessoas que vivem isso, os chamados mestres por experiências, quem vive na 

pele essa dor pode ter senso de equidade e justiça social. Segregar não vai nos unir, é preciso 

abarcar os múltiplos culturalismos, o chamado é juntar, unir. É preciso romper com esse 

pensamento de servidão da casa-grande e senzala. 

Essa é a proposta decolonialista. Apresentam-se conceitos de Luciana Ballestrin (2013, 

p106 ), que traz ranços de fatos vividos por Frantz Fanon (1952), no seu processo educacional 

de aquisição do título de doutor. 

 

Relaciona-se com o projeto de decolonização na medida em que esta aspira 

romper com a lógica monológica da modernidade. Pretende fomentar a 

transmodernidade: um conceito que também deve se entender como um 

convite ao diálogo e não como um novo universal abstrato imperial. A 

transmodernidade é um convite a pensar a modernidade/colonialidade de 

forma crítica, desde posições e de acordo com as múltiplas experiências de 

sujeitos que sofrem de distintas formas a colonialidade do poder, do saber e 

do ser. A transmodernidade envolve, pois, una ética dialógica radical e um 

cosmopolitismo de-colonial crítico (Maldonado-Torres, 2007, p. 162). 

 

 E ainda... (Ballestrin 2013,p.107): 

 

O papel e a importância da teoria repousam não somente na sua capacidade 

explicativa mas também no seu potencial normativo. Se toda teoria serve para 

algo ou para alguém, é razoável partir do princípio de que ela reproduz 

relações de colonialidade do próprio poder. Historicamente, a teoria e a 

filosofia política foram predominantemente pensadas no Norte e para o Norte. 

Por um lado, ela serviu como pilar fundamental para a arquitetura da 

exploração, dominação e colonização dos povos não situados no Ocidente 

exemplar. Por outro, o Ocidente foi capaz de reagir desde dentro, 

improvisando teorias outras, críticas e contra-hegemônicas. Essa 

marginalidade teórica dialoga com as versões periféricas e subalternas 

produzidas fora do Norte. Dessa perspectiva, decolonizar a teoria, em especial 

a teoria política, é um dos passos para decolonização do próprio poder. 

É preciso primeiro se reconhecer em uma identidade, uma população com 

mais de 50% que se autodeclara negra não briga pelos seus direitos em 

igualdade e equidade, vejo que por um lado grupos tentam fazer um papel de 

formiga dentro de um macro sistema político-educacional. Também devemos 

considerar que boa parte desses 50% negros não chegam a universidade. É 

preciso uma grandeza para saber que os saberes não se anulam, acumulam-se. 

 

(Ballestrin 2013,p.108) 
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O Brasil aparece quase como uma realidade apartada da realidade latino-

americana. É significativo o fato de não haver um(a) pesquisador(a) 

brasileiro(a) associado ao grupo30, assim como nenhum cientista político – 

brasileiro ou não. Também o grupo foi atingido pelo “complexo de 

Colombo”31 (Melman, 2000). Assim, ele privilegia a análise da América 

hispânica em detrimento da portuguesa e chama pouca atenção aos processos 

de colonialidade e subimperialismo dentro do continente, à exceção dos 

Estados Unidos. E, de fato, alguns textos esbarram na romantização dos 

oprimidos e explorados, apologia do sujeito autóctone/original, 

descontrutivismo paralisante e saída do próprio campo científico que está em 

disputa. Outro ponto problemático é certa ausência de elaboração e 

preocupação com a teoria democrática no espectro da 

modernidade/colonialidade. 

 

Creio que parte do trabalho de formiga que tem acontecido poderá ser colhido daqui uns 

30 anos, porque boa parte da população preta não consegue chegar às universidades, ainda mais 

agora com a política de morte que vivemos no Brasil, com o desmonte de direitos adquiridos e 

da ciência e saúde. Quem é do axé e que já vem com esses saberes para uma educação de nível 

superior consegue de algum modo repassar essas narrativas e, com sorte, entrar com algum 

projeto que faça pensar, e posso citar aqui alguns desses que são declarados do Axé, 

professores, artistas, políticos como: Moniz Sodré, Erica Malunguinho, Djamila Ribeiro, Aza 

Njere, Fabiana Cozza, Tiganá, Sergio Pererê, Maurício Tizumbo, Luis Simas e cinquenta por 

cento da bibliografia deste trabalho. Não é possível  elencar todos aqui, sem contar os que estão 

encabeçando Coletivos,  Organizações sociais, institutos e os Terreiros, mas ainda existe boa 

parte de Pretos que não se reconhecem Pretos e, pior, têm síndrome de cachorro vira-latas e 

nunca se questionam por que não têm mais dos seus pares de cor nos ambientes mais 

privilegiados. 

 

Prevalece a questão da identidade, o negro que não se conhece serve aos 

interesses dos colonos, quer ser /torna-se colono, casar com uma branca e 

embranquecer-se, sem suma não muda a estrutura social. (Fanon, 2008, p.83) 

 

E aqui Hall, sempre preciso para responder porque muitos negros não fazem um levante 

necessário. Quanto a essa complexa e controversa questão da identidade, assim afirma Stuart 

Hall:  

 

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do 

discurso que nós precisamos compreende-las como produzidas em locais 

históricos e institucionais específicos, no interior de formações e práticas 

discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas. Além disso, 

elas emergem no interior do jogo de modalidades específicas de poder [...] 

(Hall, in Silva, 2003, p. 109)  
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A luta de muitos professores, negros e não negros, que entendem a necessidade do 

processo de decolonização é que os Pretos saibam quem são, de onde vieram e, o mais 

importante, para onde irão, que os que conseguem chegar às universidades com o sonho de 

mudar o mundo possam inspirar outros a adquirirem no mínimo a sua identidade. É preciso 

saber quem se é e sua posição na sociedade. 

Há um movimento educacional de dentro para fora dos terreiros, já que a educação 

formal não muda nem por força de lei, adeptos(mas não só eles, também preto e pretas com 

consciência de classe, ou com filhos e que vê a importância de se fazer uma educação que 

valorize a cultura negra), com formação superior, têm cada vez mais implantado projetos 

agregando valores aos currículos existentes nas escolas, isso é o que veremos agora.  Esses 

projetos paralelos às escolas de educação formal são de literatura afro-brasileira, de saberes 

ancestrais e atuam como antirracistas. 

Essa abertura foi possível devido à Lei Federal 10639, promulgada em 2003, que tornou 

obrigatória a inclusão de História e Cultura Africana e Afro-brasileira no currículo de toda a 

rede de ensino.  

 

4.2 Projeto “O BaObazinho” 

 

O projeto foi criado em 2013. Juliana Correia é jornalista, arte-educadora, com mestrado 

em Educação (UFRJ) e especialização em ensino de Histórias e Culturas Africanas e Afro-

brasileiras (IFRJ). O BaObazinho foi inspirado nas suas experiências, como mulher negra, mãe 

e educadora, sempre envolvida em movimentos negros, educação antirracista e movimentos 

artístico-culturais como o samba, o jongo, a capoeira e o funk.  

O BaObazinho juntou educação, arte, memória e os contos da tradição oral da cultura 

africana como marco inicial. O projeto é itinerante e, além de circular por escolas promovendo 

oficinas e sessões de contação de histórias, já se apresentou em unidades do SESC, terreiros de 

candomblé, associações de moradores, pastoral afro-brasileira e em encontros organizados por 

coletivos negros. Presente nos canais Youtube, Facebook, Instagram e em plataformas de cursos 

on-line, a arte-educadora Juliana compartilha com adultos e crianças conteúdos adequados para 

suas faixas etárias e interesses, um pouco das práticas artísticas e educativas, bem como 

sugestões de livros, filmes e eventos relacionados às culturas de matrizes africanas. 
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Figura 25 e 26 – São da contadora de história Juliana Correia – Baobazinho na Escola Pedro II-RJ 

   
 

Figura 27 – Contadora de história Juliana Correia – Baobazinho na Escola Pedro II.-Campus Tijuca I -RJ 

 
Fonte: http://www.cp2.g12.br/blog/tijuca1/visita-baobazinho-ao-campus-tijuca-i/ 

https://photos.google.com/share/AF1QipPUQMJqpwF3UixT8MHy7AYT-hmKAa4B3TRix91JXiL-

BGWEWRyU Db7vdtXAlQW-Q?key=b2NjNWQ2Y3Bha3ptcEY4czBmei1lQjNMbmEzbFVn. Acesso em: 25 

out. 2020. 

 

Figura 28 – Folder divulgação Baobazinho Figura 29 – Folder divulgação Baobazinho

    
Fonte: https://www.facebook.com/baobazinho/posts/1657266637753534/ >. Acesso em: 25 out. 2020. 

https://photos.google.com/share/AF1QipPUQMJqpwF3UixT8MHy7AYT-hmKAa4B3TRix91JXiL-BGWEWRyU
https://photos.google.com/share/AF1QipPUQMJqpwF3UixT8MHy7AYT-hmKAa4B3TRix91JXiL-BGWEWRyU
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4.2.1 Pedagogia Griô  

 

Em Lençóis, na Bahia, nasce em 2016 uma pedagogia baseada no saber ancestral, 

idealizada pela educadora Lilian Pacheco a partir de vivências e práticas pedagógicas unindo 

mito, arte e ciência. O projeto coloca como ponto de partida a valorização da vida, todos os 

saberes e fazeres tradicionais da comunidade, as histórias de vida, a ancestralidade, a arte, o 

artesanato, a economia solidária e a identidade. Nas raízes coletivas afro-brasileiras, as palavras 

chaves são: vivência, oralidade e corporeidade.  

Além da implantação na rede municipal que atende mais de 130 crianças, o projeto tem 

outros braços educativos, destaco aqui o curso: 

Em cada Estado, o curso é certificado por uma universidade federal local, em São Paulo, 

pela USP, são 200 horas no total com treze encontros. 

 

Figura 30 – Foto formação em pedagogia Griô – Vivências no Cerrado 

 
Fonte: https://pareiacomunicacao.com.br/formacao-pedagogia-grio-em-brasilia/. Acesso 25 out. 2020. 

 

 

 

 

 

 

https://pareiacomunicacao.com.br/formacao-pedagogia-grio-em-brasilia/


61 

 

 

Figura 31 – Mapa do jogo – Griô              Figura 32 – Cartela de desafios - Griô 

    
Fonte: http://pedagogiagrio.redelivre.org.br/metodologia/. Acesso 25 out. 2020. 

 

Figura 33 – Pedagogia Griô – Vivencia de saberes com os mais velhos 

 
Fonte: https://lunetas.com.br/pedagogia-grio/. Acesso em: 25 out. 2020.  

 

Minicomunidade Oba Biyi: uma experiência revolucionária na linguagem do sistema 

educacional - Escola Municipal Eugenia Anna dos Santos 

  

(Luz, 2017 p. 459). Em 1976, no Terreiro do Ilê Axè Opô Afonjá, quase nenhum dos 

seus membros nascidos e criados no âmbito da comunidade havia chegado à universidade; 

pouquíssimos concluíram o segundo grau e apenas alguns haviam terminado o primeiro grau. 

Uma força tríplice formada por: Estudos na Cultura Negra no Brasil ( SECNEB), a 

Sociedade Civil do Ilê Axé Opô Afonjá e a Secretaria Municipal de Educação de Salvador 

http://pedagogiagrio.redelivre.org.br/metodologia/.%20Acesso
https://lunetas.com.br/pedagogia-grio/Acesso%2025/10/2020
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inaugura em 1978 o projeto Oba Biyi, atendendo inicialmente  cerca de 60 crianças dos 03 

meses aos 14 anos de idade, divididos entre creche,, maternal, pré-escolar e desenvolvimento 

integrado. 

A escola foi municipalizada em 1998, atende 300 crianças do ensino fundamental l (até 

o 5ºano) e recebeu o nome da primeira Iyalorixá do Terreiro onde está instaurada e é uma das 

425 escolas municipais que aplicam a Lei 10.639/2003 e se tornou uma referência para Salvador 

e para o Brasil no ensino sobre a História e Cultura Afro-brasileira. 

 

Figura 34 – Foto da escola municipal – área externa Figura 35 – Foto da escola municipal 

  

Figura 36 – Foto interna da escola municipal Eugênia Anna dos Santos 

 
Fonte:https://www.google.com/search?q=Escola+Municipal+Eugenia+Anna+dos+Santos&newwindow=1&rlz=

1C1GCEB_enBR885BR885&sxsrf=ALeKk02qiSqQoB280yrhmYiSvE-

yK2C4uQ:1603914415461&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjq1u7nhtjsAhW3D7kGHTRBBB0

Q_AUoA3oECAQQBQ&biw=1366&bih=568#imgrc=hAZeVg-HXEqInM. Acesso em: 25 out. 2020. 

 
Figura 37 e 38 – Foto interna da escola municipal Eugênia Anna dos Santos  

 

 

https://www.google.com/search?q=Escola+Municipal+Eugenia+Anna+dos+Santos&newwindow=1&rlz=1C1GCEB_enBR885BR885&sxsrf=ALeKk02qiSqQoB280yrhmYiSvE-yK2C4uQ:1603914415461&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjq1u7nhtjsAhW3D7kGHTRBBB0Q_AUoA3oECAQQBQ&biw=1366&bih=568#imgrc=hAZeVg-HXEqInM
https://www.google.com/search?q=Escola+Municipal+Eugenia+Anna+dos+Santos&newwindow=1&rlz=1C1GCEB_enBR885BR885&sxsrf=ALeKk02qiSqQoB280yrhmYiSvE-yK2C4uQ:1603914415461&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjq1u7nhtjsAhW3D7kGHTRBBB0Q_AUoA3oECAQQBQ&biw=1366&bih=568#imgrc=hAZeVg-HXEqInM
https://www.google.com/search?q=Escola+Municipal+Eugenia+Anna+dos+Santos&newwindow=1&rlz=1C1GCEB_enBR885BR885&sxsrf=ALeKk02qiSqQoB280yrhmYiSvE-yK2C4uQ:1603914415461&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjq1u7nhtjsAhW3D7kGHTRBBB0Q_AUoA3oECAQQBQ&biw=1366&bih=568#imgrc=hAZeVg-HXEqInM
https://www.google.com/search?q=Escola+Municipal+Eugenia+Anna+dos+Santos&newwindow=1&rlz=1C1GCEB_enBR885BR885&sxsrf=ALeKk02qiSqQoB280yrhmYiSvE-yK2C4uQ:1603914415461&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjq1u7nhtjsAhW3D7kGHTRBBB0Q_AUoA3oECAQQBQ&biw=1366&bih=568#imgrc=hAZeVg-HXEqInM
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Figura 39 e 40 – Foto interna da escola municipal Eugênia Anna dos Santos 

 

 

Figura 41 e 42 – Foto interna da escola municipal Eugênia Anna dos Santos 

 

 

Figura 43 – Foto interna da escola municipal Eugênia Anna dos Santos 

 
Fonte:https://www.google.com/search?q=Escola+Municipal+Eugenia+Anna+dos+Santos&newwindow=1&rlz=

1C1GCEB_enBR885BR885&sxsrf=ALeKk02qiSqQoB280yrhmYiSvE-

yK2C4uQ:1603914415461&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjq1u7nhtjsAhW3D7kGHTRBBB0

Q_AUoA3oECAQQBQ&biw=1366&bih=568#imgrc=hAZeVg-HXEqInM. Acesso em: 25 out. 2020. 

 

4.2.2 Mestre Didi 

 

Deoscóredes Maximiliano dos Santos (Salvador/BA, 1917-2013) é filho biológico de 

Maria Bibiana do Espírito Santo, mais conhecida como mãe Senhora. Sua tetravó, D. Marcelina 

da Silva, foi uma das fundadoras da primeira casa de tradição nagô na Bahia, o Ilê Àsè Aira 

https://www.google.com/search?q=Escola+Municipal+Eugenia+Anna+dos+Santos&newwindow=1&rlz=1C1GCEB_enBR885BR885&sxsrf=ALeKk02qiSqQoB280yrhmYiSvE-yK2C4uQ:1603914415461&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjq1u7nhtjsAhW3D7kGHTRBBB0Q_AUoA3oECAQQBQ&biw=1366&bih=568#imgrc=hAZeVg-HXEqInM
https://www.google.com/search?q=Escola+Municipal+Eugenia+Anna+dos+Santos&newwindow=1&rlz=1C1GCEB_enBR885BR885&sxsrf=ALeKk02qiSqQoB280yrhmYiSvE-yK2C4uQ:1603914415461&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjq1u7nhtjsAhW3D7kGHTRBBB0Q_AUoA3oECAQQBQ&biw=1366&bih=568#imgrc=hAZeVg-HXEqInM
https://www.google.com/search?q=Escola+Municipal+Eugenia+Anna+dos+Santos&newwindow=1&rlz=1C1GCEB_enBR885BR885&sxsrf=ALeKk02qiSqQoB280yrhmYiSvE-yK2C4uQ:1603914415461&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjq1u7nhtjsAhW3D7kGHTRBBB0Q_AUoA3oECAQQBQ&biw=1366&bih=568#imgrc=hAZeVg-HXEqInM
https://www.google.com/search?q=Escola+Municipal+Eugenia+Anna+dos+Santos&newwindow=1&rlz=1C1GCEB_enBR885BR885&sxsrf=ALeKk02qiSqQoB280yrhmYiSvE-yK2C4uQ:1603914415461&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjq1u7nhtjsAhW3D7kGHTRBBB0Q_AUoA3oECAQQBQ&biw=1366&bih=568#imgrc=hAZeVg-HXEqInM


64 

 

   

Intile, depois Ilê IyaNassô. Mestre Didi é artista plástico, escritor, sacerdote afro-brasileiro e 

descendente da linhagem dos Asipá. Essa ligação o remete a grandes caçadores e exploradores 

das nações de Oyo e Ketu, localizadas no território onde hoje está a Nigéria. Mestre Didi 

recebeu, por meio de Mãe Aninha, fundadora e primeira Iyalorixá do Ilê AxeOpó Afonjá, o 

título de Assogba, isto é, supremo sacerdote do culto de Obaluaiyé, quando tinha apenas 14 

anos. Em 1967, visitou a Nigéria e o Daomé em missão patrocinada pela UNESCO, a fim de 

realizar estudos comparativos entre a tradição dos orixás da Bahia e da África, permaneceu 

nesse posto nas décadas de1960 a 1990. Por esta ocasião, entrou em contato com descendentes 

de sua família que ainda residiam em Ketu. Em 1971, publica em Paris na revista Colloques 

Internationaux du Centre Nacional de la Recherche Scientifique, número 544, um artigo 

chamado “Èsú Bara, Principle of Individual Life in the Nàgó System”, onde pela primeira vez 

aparece uma elaboração científica correta do significado do orixá Exu. Foi fundador, em 1974, 

da SECNEB – Sociedade de Estudos da Cultura Negra no Brasil e, em 1976, da Mini-

Comunidade Infanto-juvenil Oba Biyi. Em 1980 fundou o seu próprio terreiro – o Ilê Asipà – 

onde deu continuidade à tradição religiosa Nagô. Na mesma década inaugura o INTECAB – 

Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro-brasileira.Realizou mais de 30 exposições no 

Brasil e no exterior, em 1996, participou da XXIII Bienal de São Paulo, onde foi homenageado 

com uma sala especial e em 2009, Mestre Didi: o escultor do sagrado- homenagem aos seus 90 

anos, com 50 obras, no Museu Afro Brasil – SP. 

 

Figura 44 – Mestre Didi com uma escultura Figura 45 – Folder Exposição Mestre Didi 

   
Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa21953/mestre-didi. Acesso em: 25 out. 2020. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa21953/mestre-didi
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4.2.3 Ilê Aiyê – Ilê Axé Jitolú 

 

O Terreiro de candomblé Ilê Axé Jitolú foi fundado em 1952 e em 1974 os filhos carnais 

da mãe Hilda Jitolú abriu o primeiro bloco afro do Brasil, o Ilê Aiyê. Em 1988 a mãe Hilda 

criou uma escola de alfabetização para os filhos das filhas de santo, em 1995 quando o Ilê Aiyê 

completa 20 anos, consolida seu compromisso com a educação e cria o projeto de extensão 

pedagógica para agora escola municipal mãe Hilda e para atuar nas escolas públicas do bairro 

do Curuzu. 

A Escola Mãe Hilda oferece educação para os níveis Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I. Ao todo, são 240 vagas. 

A entidade trabalha com cadernos pedagógicos específicos produzidos pelo Ilê Aiyê em 

consonância com a Lei Federal 11.645/08 que obriga as escolas a trabalharem o ensno sobre 

História e cultura Afro-Brasileira e Indígenas. Aspectos do cotidiano e textos literários são 

tratados em sala de aula do ensino infantil e fundamental, ressaltando a valo0rização do povo 

Afro-brasileiro, bem-como, negros e negras que são destaques no país e no mundo. A escola 

adota um eixo temático a equidade racial e de gênero, formando cidadãos conscientes e capazes 

para uma inserção social e vida digna. 

 

Figura 46 – Mãe Hilda no início da escola – Acervo do Ilê Aiyê 

 
Fonte: http://www.ileaiyeoficial.com/. Acesso em: 25 out. 2020. 

 

 

http://www.ileaiyeoficial.com/
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Figura 47 – Foto sala de aula –escola mâe Hilda – Acervo Ilê Aiyê 

 
Fonte: http://www.ileaiyeoficial.com/. Acesso em: 25 out. 2020. 

 

Figura 48 – Banda Erê – Banda mirim do Ilê Aiyê 

 
Fonte: http://www.ileaiyeoficial.com/. Acesso em: 25 out. 2020. 

 

Figura 49 – Escola profissionalizante do Ilê Aiyê 

 
Fonte: http://www.ileaiyeoficial.com/. Acesso em: 25 out. 2020. 

 

http://www.ileaiyeoficial.com/
http://www.ileaiyeoficial.com/
http://www.ileaiyeoficial.com/
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4.2.4 Vivendo Valores na Educação 

 

O VIVE – É um programa educacional baseado em valores humanos universais, no 

Brasil está intimamente ligada a Universidade Espiritual Mundial Brahma Kumaris (UEMBK), 

que no quinquagésimo aniversário da ONU – Organização das Nações Unidas, ofereceu esse 

programa de presente. Patiu de uma pergunta a educadores do mundo inteiro “O que você 

precisa para viver feliz?”. Todas as respostas foram na seara de valores humanos, então, uma 

força tarefa com educadores do mundo todo liderados pela psicóloga Diane Tillman 

desenvolveram uma série de materiais para apoio aos educadores, assim, nasce a ALIVE – 

Associations for Living Values Education International– Uma instituição sem fins lucrativos 

formada por educadores de todo o globo, com sede em Genebra, na Suíça. Outras organizações 

que também apoiaram o Vivendo Valores na Educação em seus estágios iniciais foram o Grupo 

Educacional do UNICEF (Nova York), a UNESCO, a Planet Society, o Comitê Espanhol do 

UNICEF, o Instituto de Educação das Ilhas Maurício e o Escritório Regional da UNESCO no 

Líbano. O VIVE está presente em mais de 50 países, com apoio da UNESCO, o programa faz 

parte do movimento global por uma cultura de paz na estrutura da Década por uma cultura de 

paz- e não-violência para as crianças do mundo (2000-2010), promovida pela UNESCO. 

O VIVE foi formatado com doze valores base: Paz, Amor, Respeito, Responsabilidade, 

Tolerância, Honestidade, Humildade, Felicidade, Cooperação, Simplicidade, Liberdade e 

União. A capacitação inicial é de 30 horas para educadores com literatura base que podem ser 

adaptadas para a realidade de cada região ou nação. Atividades especificas para crianças de 3 a 

7 anos, de 8 a 14 anos e atividades para grupos de jovens, ainda um manual guia do capacitador 

e um guia para reuniões com pais. Cada país tem a liberdade de adaptar literatura, atividades e 

músicas de acordo com sua cultura. 

Os educadores capacitados aplicam a vivência desses valores nas diferentes instituições, 

escolas, creches, associação de pais, associação de jovens, clubes, orfanatos, universidades, etc. 

 

O Vivendo Valores na Educação baseia-se nos seguintes princípios 

fundamentais: 

Sobre o ambiente de aprendizado e ensino 

Quando valores positivos e a procura por significado e propósito são 

colocados no âmago do aprendizado e ensino, a própria educação é 

valorizada. 

A aprendizagem melhora quando ocorre dentro de uma comunidade de 

aprendizagem baseada em valores, onde os valores são transmitidos através 

do ensino de qualidade, e os alunos discernem as consequências para si, para 

os outros e para o mundo em geral das ações que são e não são baseadas em 

valores. 
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Ao tornar possível um ambiente de aprendizado baseado em valores, os 

educadores não apenas necessitam de uma formação de qualidade como 

professores e desenvolvimento profissional contínuo, mas também ser 

valorizados, nutridos e cuidados dentro da comunidade de aprendizado. 

Dentro da comunidade de aprendizagem baseada em valores, 

relacionamentos positivos se desenvolvem a partir do cuidado que todos os 

envolvidos têm uns pelos outros. 

Sobre o ensino de valores 

O desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem baseado em valores é 

parte integrante da educação de valores e não uma mera opção. 

A educação de valores não é apenas um item no currículo. Primeiramente, é 

pedagogia, uma filosofia e prática educacional que inspira e desenvolve 

valores positivos na sala de aula. O ensino baseado em valores e a reflexão 

guiada apoiam o processo de aprendizagem como um processo de 

construção de significado, contribuindo para o desenvolvimento do 

pensamento crítico, imaginação, compreensão, autoconsciência, habilidades 

intrapessoais e interpessoais e consideração aos outros. 

Educadores com valores efetivos estão cientes de seus próprios 

pensamentos, sentimentos, atitudes e comportamentos e são sensíveis ao 

impacto que eles têm sobre os outros. 

Um primeiro passo na educação de valores é que os professores 

desenvolvam uma percepção clara e precisa de suas próprias atitudes, 

comportamentos e alfabetização emocional como uma ajuda para viver seus 

próprios valores. Eles podem então ajudar a si mesmos e encorajar outros a 

aproveitarem o melhor de suas próprias qualidades pessoais, culturais e 

sociais, herança e tradições. 

Sobre a natureza das pessoas no mundo e o discurso da educação 

No âmago do conceito do Vivendo Valores na Educação está a visão das 

pessoas como indivíduos pensantes, com sentimentos, seres humanos 

inteiros, culturalmente diferentes e ainda assim pertencendo a uma família 

global. A educação deve, portanto, preocupar-se com o bem-estar 

intelectual, emocional, espiritual e físico do indivíduo. 

O discurso da educação, do pensar, sentir e valorizar é analítico e poético. 

Estabelecer um diálogo sobre valores dentro do contexto de uma 

comunidade de aprendizagem baseada em valores facilita um intercâmbio 

interpessoal e transcultural sobre a importância e os meios de transmitir 

valores na educação. (Tillman, 2017, p.06) 

 

O propósito de mostrar o Programa Vivendo Valores neste trabalho e tão somente de 

mostrar que na cultura Ioruba não fica nada a dever com relação a outras culturas, outros 

projetos educacionais, a outras filosofias baseadas em valores, o princípio fundamental dos clãs 

iorubanos é cuidar de si e cuidar uns dos outros. Em tempos de intolerâncias de todo tipo, cabe 

uma educação em todos os níveis baseadas no respeito, no amor, na união, na cooperação e 

sobre tudo, na simplicidade de vida, de alma. Tudo que as crianças de Terreiro aprendem no 

convívio da comunidade é na prática e na oralidade dos itans de cada orixá com suas 

características próprias e forças da natureza em ação, isso vale também para os que ingressam 

já adultos. Somos todos responsáveis por construir algo mais justo na sociedade em que 

vivemos. 
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No conceito ioruba, nenhum orixá divinizado é perfeito, cada itan mostra valores em 

ação para que os adeptos possam se espelhar e não errar sobre aquele aspecto, cada itan traz 

ensinamentos de bravura, de ética, de cooperação de vida em comunidade e cabe às pessoas 

aprender umas com as outras dentro do aspecto de evoluir e fazer com que outros evoluam, 

aqueles que trazem na alma essa ancestralidade entende suas palavras e nesta questão quem tem 

a ancestralidade africana entende essas palavras, um código oral e organizado de algo que já 

foi vivido, só está sendo reexperimentado. 

 

Ora, em contexto de oralidade, é a troca direta da palavra que permite a 

transferência da experiência no meio do grupo, e por aí, a sua vida e 

sobrevivência. Este intercâmbio como fato comunitário, situa-se além do 

intercambio linguístico interindividual. Ele é, além disso, endossado por 

“palavras organizadas”, estreitamente ligadas à experiência total do grupo, 

aquela do passado, do presente e do futuro. São palavras “comunitárias”, 

atravessada de um lado a outro por todo o vivido do grupo, orientadas para 

este vivido num vai-e-vem dialético, no qual o vivido se reflete nas palavras 

e no qual estas, uma vez proferidas, repercutem por sua vez no vivido. 

(Bonvini, 2001, p. 39).  

 

Por sua vez, o ato de escutar é fundamental para que as palavras não se percam e não se 

tornem vazias, até porque, nenhuma palavra é dita sem que tenha um valor a ser transmitido. 

Isso faz com que ela tenha sentido e dê sentido à vida das pessoas. De geração para geração, a 

tradição oral é consagrada e valorizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As questões de tradições culturais orais têm um valor como culturaimaterial. E a 

manutenção da história para gerações futuras e a perpetuação do legado dessa gente Preta em 

diáspora. São memórias que sobreviveram ao chão de navios, são lutas de sobrevivência e 

resistência que os mais novos precisam se apropriar. Não é possível apropriar-se da história 

sem conhecer sua própria história, o sujeito deve ser o protagonista de sua própria vida. Narrar 

as histórias de sua gente, seus ancestrais, da sua pele. 

Essas narrativas passaram por adaptações na era digital e passam por um paradoxo, a 

manutenção dos valores civilizatórios em meio a modernidade, os contadores de hoje tem 

desafios, olhar o passado e ressignificar para o novo, para o presente e para o futuro. Para Fiorin 

(2000), a formação ideológica estabelece o que pensar, a formação discursiva determina o que 

dizer.  

Assim, os textos do Caçando Estórias projetam sentidos por meio da linguagem verbal 

e não verbal, eles são pensados e ditos de uma forma lúdica passando saberes ancestrais ao 

público infantil e infanto-juvenil. Todo tipo de comunicação se manifesta por meio de signos, 

e como se apresentam estes signos via oralidade, via audiovisual, os elementos são comuns ao 

público, tem representatividade.  

Adami (2006) diz que tendo em vista que o rádio e a literatura caminham juntos em um 

certo tom de magia dando ao ouvinte/leitor os fundamentos para uma maior percepção da 

mensagem, é assim, com linguagem adequada, com sonoplastia, figurino e linguajar de 

características afro que o Caçando Estórias vem desenvolvendo esse trabalho de adaptação, 

tanto para uma linguagem lúdica, quanto para uma linguagem oral no digital.  

A noção de representação surge inadvertidamente pelo caráter figurativo que a imagem 

assume em sua aparição social padrão. Ela se configura dentro de aspectos culturais, 

educacionais, identitários e valores civilizatórios daquele que emite a mensagem e por outro 

lado quem as ouve, ressignifica. Stuart Hall (2003) propôs uma reavaliação do conceito de 

identidade na pós-modernidade’, o que implica em perceber a constante reconstrução identitária 

na sociedade e mídia contemporâneas. O autor propagou a ideia de que as múltiplas leituras 

transformavam os produtos midiáticos, de maneira a construir resistências às imposições 

exteriores, e fazer compreender que os grupos sociais transformam aquilo que consomem.  

Dentro desta perspectiva, aquele que consome é transformado e também transforma à 

medida que se reconhece naquilo que está sendo exposto. Não enxergo definição melhor que 
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esta para o movimento Preto em todas as suas nuances nos últimos 20 anos, sejam nas escolas 

de Terreiro, nas escolas de samba os nos projetos e contação de histórias. 

Esta é só uma pequena mostra do todo e ela é mutável. As práticas orais do chão de 

Terreiro são filosóficas, é mitológica, é cultural e social, é onde se aprende de tudo para não se 

perder do lado de fora. O ser é uno em conjunto, não existe separação. 

De acordo com Conceição Evaristo, Franz Fanon, Lélia Gonzalez, Kabengele Munanga, 

Renato Nogueira, Leda Maria Martins, Milton Santos, Lázaro Ramos e tantas outras 

dissertações e teses, todos negros, entendi o conceito decolonizador e na prática o que quero 

aqui é mostrar para o Preto/Preta que não sabe que é potência, é contar as histórias dos nossos 

ancestrais, é falar das belezas de uma africanidade possível, quero enfatizar os valores de 

senioridade e circularidade, olhar o passado para ressignificar o presente, honrar e venerar essa 

oralidade imaterial e resistente, que agora pode ser vista e ouvida no digital, com gente que 

representa com seu tom de pele, com seu fio estrutural de cabelo, mostrando que apesar das 

dificuldades pode estudar, que é possível. 

Verificou-se que apesar de cientificamente provado que o negro é da mesma raça 

humana, que não tem cérebro menor ou maior, que são construtores de grandes invenções, que 

África é um continente e berço da humanidade, mas o poder requer corpos tristes, então quem 

tem que crescer sabendo são os Pretos, para serem fortes na sua busca e ser o que bem- quiser.  

Parafraseando Cyrano de Bergerac,1957, “o mundo mágico da comunicação sonora é a 

expressão do sistema de significação de uma linguagem específica e genuína”. 

 Que as crianças Pretas cresçam sabendo que são Pretas, que são lindas, que podem estudar e 

ser o que quiser, que descendem de uma civilização milenar, rica, inteligente e inventora de 

grandes feitos para humanidade, que tem valores humanos universais e sua força vem dos 

ancestrais. 
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