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MITO E CONHECIMENTO

PROBLEMATIZANDO... 

          Durante muito tempo, os primeiros filósofos gregos compartilharam de crenças 

míticas,  enquanto  desenvolviam o  conhecimento  racional  que  caracterizaria  a  filosofia. 

Essa transmissão do mito à razão segundo François Chatelet,”significa precisamente que já 

havia, de um lado, uma lógica do mito e que, de outro lado, na realidade filosófica ainda 

está incluído o poder lendário”. Na história do pensamento ocidental, a filosofia nasceu na 

Grécia entre os séculos VI e VII a.C., promovendo a passagem do saber mítico (alegórico) 

ao pensamento racional (logos). Essa passagem ocorreu, no entanto, durante longo processo 

histórico,  sem  um  rompimento  brusco  e  imediato  com  as  formas  de  conhecimentos 

utilizados no passado.

            Ao contrário de outros saberes em que as pessoas se especializam, a filosofia é um 

campo  em  que  todos  nós  vez  ou  outra  nos  aventuramos:  basta  observar  como  certos 

assuntos despertam polêmica e curiosidade, tais como o significado da política, da arte, da 

moral e sobretudo dos mitos. O ser humano, devido sua condição, demonstra interesse pelo 

mistério, pelo desconhecido, enfim por tudo aquilo que está de certa forma revestido por 

uma “cortina” que trás  por si  só,  a imagem sobrenatural.  Nesse contexto,  sobretudo os 

jovens por intermédio de seus questionamentos, querem saber o porquê das coisas. Por isso 

que os mitos, e de certa forma os gregos, despertam tanta curiosidade entre nossos alunos,  

talvez seja pelo fato a existência da relação que o mito tem com o cotidiano dos nossos 

alunos devido suas perguntas e questionamentos. E os pensadores, através dos tempos, têm 
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se dedicado a essas questões relacionadas ao mistério.  Às vezes privilegiam apenas um 

aspecto dessa reflexão, outras se dedicam a uma visão global e sistemática. Nada melhor do 

que saber um pouco sobre o que os filósofos antigos pensavam para enriquecer e fertilizar 

nossas indagações,  ainda que nem sempre tenhamos resposta para todas. O pensamento 

mítico está muito ligado à magia,  ao desejo, ao querer que as coisas aconteçam de um 

determinado modo. É a partir disso que se desenvolvem os rituais como meios como meios 

de propiciar os acontecimentos desejados. O ritual é o mito tornado ação.

O mito é uma primeira fala sobre o mundo, uma primeira atribuição de sentido ao 

mundo, sobre a qual a afetividade e a imaginação exercem  grande  papel e cuja função 

principal não é explicar a realidade, mas acomodar o ser humano ao mundo.

              
O mito entre as sociedades tribais é uma forma de o ser humano se situar no mundo, isto é, 
de encontrar o seu lugar entre os demais da natureza.
                      

I  MITOS GREGOS

  

GRÉCIA: UM PAÍS DE DEUSES E HEROIS

          Os gregos acreditavam em seus mitos? A resposta não é fácil, pois “acreditar” quer 

dizer tantas coisas... Nem todos acreditavam que Minos continuasse a ser juíz nos infernos, 

nem que Teseu tivesse combatido o Minotauro,  e les sabiam que os poetas “mentem”. 

Todavia,  a  sua maneira  de não acreditar  nisso não tinha  sido menos  real;  é  necessário 

simplesmente  “depurar  o  Mito  pela  Razão”,  e  reduzir  a  biografia  do  companheiro  de 

Hércules a seu núcleo histórico.  Quanto a Minos, Tucídides,  no final de um prodigioso 

esforço  de  pensamento,  destaca  a  seu  respeito  o  mesmo  núcleo:  “de  todos  os  que 

conhecemos por boatos, Minos foi o mais antigo possuidor de uma frota”, o pai de Fedra, 

esposo de Pasífae, não é mais do que um rei que foi senhor do mar. O mito era um motivo 

de reflexões sérias e os gregos ainda não tinham acabado com ele, seis  séculos depois do 

movimento dos sofistas do qual se diz ter sido sua Aufklarung. Longe de ser um triunfo da 

razão,  a  depuração  do  mito  pelo  logos  é  um  programa  muito  datado,  cujo  absurdo 

surpreende: por que os gregos ficaram infelizes por nada, querendo separar o joio do trigo, 

em vez de rejeitar de uma só vez, na fabulação, tanto Teseu quanto o Minotauro, tanto a 
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própria existência de um  Minos que a tradição atribui a este fabuloso Minos? Percebemos 

a amplitude do problema quando se souber que esta atitude diante do mito alongou se por 

dois bons milênios; num livro de história onde as verdades da religião cristã e as realidades 

do passado se apoiam mutuamente.    

                                         
 Mito: entre as sociedades tribais, é uma forma de o ser humano se situar no mundo, isto é, 
de encontrar o seu lugar entre os demais seres da natureza.

Nascimento do Mito:  o mito nasceu do desejo de entender o mundo para afugentar o 
medo e a insegurança.

Ritual: é o mito tornado ação; é a repetição dos atos executados pelos deuses no início dos 
tempos e que devem ser imitados e repetidos para que as forças do bem e do mal sejam 
mantidas sobre controle.
.

  
ATIVIDADE: Pesquise sobre os heróis gregos, fazendo uma ligação com os heróis atuais  
apresentados na televisão e nos cinemas. Discuta com seus colegas.
       

AS ORIGENS 

        De autóctones, derivado de autós (próprio) e chthôn (terra), isto é, originários da 

própria terra onde habitavam, se vangloriavam os gregos antigos. 

         Mas, o que está geralmente admitido é que o primeiro germe dessa florescente 

civilização, que tão mágico influxo veio mais tarde exercer em todo o Ocidente, se deve 

inicialmente à imigração dos Pelasgos, povo cuja invasão, no território grego, se julga não 

ter sido posterior ao século XVIII antes da nossa era, embora não existam ainda elementos 

decisivos para precisamente determinar-lhe a data. 

             De acordo com a mitologia, Pelasgo, filho de Zeus e Niobe, une-se a Melibeia, 

Cilene ou Djanira, conforme diferentes tradições, e teve Licão. Pelasgo nasceu do próprio 

solo  da  Arcádia,  e  foi  o  primeiro  rei  do  país.  Atribuem-lhe  a  invenção  das  casas  e  a 

distinção entre as plantas úteis e as nocivas. 

            Mais tarde, penetrava no território ocupado pelos Pelasgos um novo elemento: os 

Helenos, povo de índole guerreira que, pelo seu predomínio, logrou absorver o elemento 

pelasgo e constituir com ele a base da futura nacionalidade grega. 
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              Grécia  foi o nome dado pelos romanos ao país chamado Hélade pelos seus 

naturais. Tal nome coube, primeiramente, a uma pequena divisão do Épiro; depois aplicada 

à Tessália,  aos países do sul das Termópilas  e do Peloponeso, vindo, com o passar do 

tempo, a compreender todo o Épiro, a Ilíria, na sua maior parte, e a Macedônia. 

               Mas, o vocábulo Grécia não era conhecido pelos habitantes do país, do mesmo 

modo que estes não se designavam pelo nome de gregos, com que ficaram conhecidos na 

história ocidental. 

              O nome atual gregos, do latim  graeci, foi o nome dado pelos romanos aos 

primitivos colonizadores da Itália, em Cumas, que vieram de Graike, povoação grega da 

Erétria. 

            Entretanto, nos tempos mais remotos da história grega, todos os membros da raça 

helênica,  vangloriando-se  de  um  antepassado  comum  –  Helen-,  eram conhecidos  pelo 

mesmo nome, e a todos os lugares, em que se estabeleciam, davam o nome genérico de 

Hélade (do grego Helas), o que lhes valeu a denominação de helenos. 

          Segundo a mitologia, Helen, filho de Deucalião e Pirra, casou-se com a ninfa Orseis, 

da qual teve Doro, Xuto e Eolo, ancestrais míticos dos Dórios, Eólios, Jônios e Aqueus. No 

tempo de Homero, os Aqueus tem a supremacia, e representam o povo grego. A genealogia 

acima  descrita  e  relatada  por  Hesíodo,  preponderou  na  tradição  e  deu  a  Helen  a 

preeminência  sobre  os  seus  descendentes;  deste  modo,  os  Helenos  que,  em  Homero, 

designam uma simples tribo da Tessália, passam mais tarde a designar todo um povo. 

  
 ATIVIDADE: Em equipes de 03 a 05 alunos, discutam por que os gregos acreditavam  
nos seus deuses e heróis? Após, cada equipe apresentará suas conclusões para os demais  
alunos da classe.

O MITO COMO FORMA DE PENSAMENTO 

         Um mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa (origem dos astros, da terra,  

dos homens, das plantas, dos animais, do fogo, da água, dos ventos, do bem, e do mal, etc). 

          A palavra mito vem do grego, mythos, e deriva de dois verbos: do verbo mytheyo 

(contar, narrar, falar alguma coisa para os outros) e do verbo mytheo (conversar, contar, 

anunciar, nomear, designar). Para os gregos, mito é um discurso pronunciado ou proferido 

para ouvintes que recebem como verdadeira a narrativa, porque confiam naquele que narra; 

é  uma narrativa  feita  em público,  baseada,  portanto,  na  autoridade  e  confiabilidade  da 
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pessoa do narrador. \e essa autoridade vem do fato de que ele ou testemunhou diretamente o 

que está narrando ou recebeu a narrativa de quem testemunhou os acontecimentos narrados. 

          Na realidade, o mito tem pelo menos duas acepções: 

       a)  o  sentido  natural,  como  explicação  de  fenômenos  naturais  ordinários  ou 

extraordinários; 

       b) um pensamento científico primitivo, por meio do qual o homem explica o mundo 

antropomorficamente; é o que faz a mitologia: os deses são homens divinizados. 

       Quem primeiro assim explicou o mito foi o filósofo grego Evêmero (Evemerismo) que, 

desde o século IV a.C. doutrinava como sendo narrações  figuradas  dos acontecimentos 

históricos dos deuses e heróis, que deixaram recordações de gratidão ou de terror. Evêmero 

procurou nos relatos mitológicos uma significação racional. O conteúdo de verdade e de 

conhecimento da linguagem mitológica é tanto maior, na medida em que esta linguagem, 

apesar do seu caráter intuitivo, se dá conta de sua insuficiência e improbidade, e trata de dar 

forma a este conteúdo em um símbolo. 

        O pensamento mítico não se interessa pelas leis imanentes do mundo e da matéria. Ele 

explica o mundo empírico à luz de uma realidade transcendente que, ao mesmo tempo, 

constitui  e  unifica  todos  os  seres  e  acontecimentos  do  universo.  O mito  nunca  é  uma 

palavra  abstrata.  Ele  é  uma palavra  concreta  e  efetiva.  Embora  trate  de  realidades  que 

fornecem o princípio inteligível de todos os eventos principais da vida humana. O homem 

primitivo nunca considerava a narrativa mítica como ficção, lenda ou literatura fantasiosa. 

O mito lhe falava da verdadeira realidade, o evento que conferiu significado e consistência 

a seu mundo. 

        O mito,  pois, não é uma fábula, uma alegoria,  mas um dizer original;  não é uma 

criação arbitrária e caprichosa do homem, senão uma linguagem capaz de expressar o Ser, e 

é justamente na poesia que acontece o encontro entre o Homem e o Ser, ou o que é o  

mesmo, entre o Homem e Deus.    

 

       

A MITOLOGIA GREGA
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Mitologia é o conjunto de mitos e lendas de um povo, onde há sempre um núcleo que 

encerra uma verdade, porque se refere à uma realidade. Assim, o mito revela uma verdade, 

na medida em que atinge profundamente o homem. 

       A mitologia grega não nos mostra o que foi a humanidade primitiva, contudo, revela o 

que foram os gregos primitivos.  Ela nos proporciona mais de um atalho para chegar ao 

conhecimento de como eram os gregos, já que os gregos dependiam de sua mitologia para a 

realização de sua arte, literatura, religião e educação. Destarte, estes mitos não só foram 

objeto de um prolongado estudo entre  os antigos,  senão que ainda hoje constituem um 

importante campo de investigação. 

       A mitologia grega não é propriamente uma religião. O mito autêntico nada tem a ver 

com a religião, porquanto, trata-se de uma mera explicação de algo que existe na natureza. 

É uma espécie de ciência primitiva, fruto da primeira tentativa do homem, no sentido de 

interpretar tudo o que o rodeava. Os mitos exprimem, assim, as diversas noções sobre as 

forças  da  natureza  e  sobre  as  atitudes  dos  homens  diante  dessas  forças,  nos  diferentes 

períodos de sua vida cultural, social política e econômica. 

       A mitologia é, pois, uma resposta ideológica aos mistérios da natureza e da vida. Eis 

porque os deuses da Grécia eram por demais humanos nas suas virtudes e, sobretudo, nos 

seus  defeitos  e  paixões.  Talvez  seja por isso que os  gregos jamais  foram fetichistas  oi 

idólatras. Se, por vezes, se diz “o deus”, ao falar de sua estátua, é preciso ver nisso apenas  

uma forma de linguagem. 

       “Os que não conheciam o verdadeiro sentido das palavras, diz Plutarco, chegavam a 

enganar-se sobre as coisas; assim, os gregos, em lugar de chamarem as estátuas de cobre ou 

de  pedra,  ou as  pinturas,  simulacros  em honra  dos  deuses,  tem o hábito  de chamá-las 

deuses” 

          E se eles davam aos deuses a forma humana era porque, segundo o escritor Fídias, 

desconheciam forma mais perfeita. Deste modo, no que diz respeito à imagem dos deuses, 

esta  nada  mais  era  do  que  um sinal  simbólico  de  sua  pessoa.  Os  gregos  não  tinham 

necessidade de uma imagem exterior, por sentirem interiormente uma fé viva na presença 

dos deuses em seu cotidiano.  Era,  pois,  comum encontrarem pedras,  pilares e  vigas de 

madeira expostos como objetos de adoração. 
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        A “religião aristocrática”, difundida por Homero, constitui uma elaboração ulterior da 

primitiva mitologia, que refletia de certo modo a sociedade hierarquicamente estruturada. 

Nela  encontramos  os  doze  grandes  deuses  olímpicos:  Zeus,  Hera,  Poseidon,  Deméter, 

Apolo, Ártemis, Hefesto, Atena, Ares, Afrodite, Hermes e Héstia. 

        Os deuses, pensados em forma humana, tiveram uma “casa”: o mégaron, dos palácios 

micênicos, na qual foram postas as imagens inspiradas nos ideais divinos, forjados pela 

epopeia grega.  Esta  “religião  aristocrática” e gentílica,  própria da Polis,  estendeu se ao 

culto dos heróis, ligados aos de Homero, e entre os quais as famílias procuravam o seu 

remoto fundador. Toda Polis teve uma divindade própria (Políade). 

       Contudo, algumas indicações sobre este culto podem ser encontradas em Aristófanes, 

nas  Rãs,  em  Apuleio,  no  Asno  de  Ouro  e  em  Platão,  no  Banquete  e  na  República. 

Provavelmente  o  Mito  da  Caverna  descreve  uma  iniciação  praticada  nos  Mistérios  de 

Elêusis. Lembra Aristóteles, em sua Ética a Nicômano, III 1,17, que Ésquilo quase perdeu a 

vida porque os atenienses pensavam que ele havia revelado certos segredos, nas tragédias 

os Arqueiros, as Sacerdotisas, Ifigênia e Sísifo. 

  

 ATIVIDADE

                Elabore uma pesquisa sobre os principais deuses gregos. Em seguida, debata com 

seus colegas as influências que esses deuses exerciam sobre os gregos.

                 

 O MITO DE NARCISO 

            Quanto ao mito, Narciso era filho do rio Cefiso, em grego (Képhisos), “o que banha 

o que inunda”. Narciso seria desejado pelas deusas, pelas ninfas e pelos jovens da Grécia 

inteira.  Mas uma beleza  assim nunca vista  realmente  conturbava o espírito  de Liríope. 

Quantos anos poderiam viver o mais belo dos mortais? O temor levou a mãe preocupada a 

consultar  o  velho  cego  Tirésias.  Para  compensar  lhe  a  cegueira  e  por  gratidão,  Zeus 

concedeu lhe o dom de manteia, da profecia e o privilégio de viver sete gerações humanas. 

           O jovem Narciso, sedento, aproximou se da límpida fonte de Téspias para mitigar a 

sede.  Como  as  flores  que  Hipólito  colhera  para  ofertar  a  Ártemis  jamais  haviam sido 

tocadas nem mesmo pelas asas de ouro das abelhas da primavera, assim as águas da fonte 

de  Téspias  eram  tão  puras,  que  nem  sequer  delas  se  haviam  aproximado  os  lábios 
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ressequidos dos pegureiros. Ainda na tradução de poética de Antonio Feliciano de Castilho, 

sintamos a atmosfera de pureza, de bucolismo, languidez e indolência que cercava o jovem 

caçador Narciso (Met., 3, 407-413): 

  

A ninfa Eco observa Narciso contemplando seu reflexo na água (tela de J. William, 1903). O belo arciso era 
filho do deus Cefiso e da ninfa Liríope. Conta a lenda que ele se apaixonou pela própria imagem, afogando-se 
no rio ao contemplá-la
                                                 

Sem limos, toda esplêndida, manava, 

                                                 Fonte argêntea, onde nunca os pegureiros, 
                                                 Nunca do monte as cabras repastadas, 
                                                 Nem outra qualquer grei, jamais desceram; 
                                                 Ave alguma o cristal lhe não turbara, 
                                                 Nem fera, nem caduca arbórea rama. 
                                                 Com seu frescor em torno se lhe alastra 
                                                 Mole tapete ervoso, e a cingem bosques, 
                                                 Do lago contra os sóis perene escudo. 
                                                 Da beleza do sítio, e do saudoso 
                                                 Murmúrio cativado, aqui chegava, 
                                                 Da calma, e do caçar opresso, o jovem. 
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           Debruçou-se sobre o espelho das águas e viu-se. Viu a própria imagem, a própria 
umbra (sombra) refletida no espelho da fonte de Téspias. Si non se uiderit, “se ele não se 
vir”,  profetizara  Tirésias.  Viu-se  e  não  mais  pode  sair  dali:  apaixonarase  pela  própria 
imagem. 
         No mito de Narciso, narrado pelo mitógrafo grego Cônon (cerca de 30 a.C.),  o jovem 
é descrito como  “extremamente belo, mas orgulhoso para com Eros e em relação àqueles 
que o amavam”. Eis aí a grande “hamartia” de Narciso que, como Hipólito, ultrapassou o 
métron e, encastelado em sua beleza, comete uma violência contra Eros, contra o amor-
objeto e contra o envolvimento erótico com o outro. 
  
          Ovídio, mais uma vez, em suas Metamorfoses 3,414-428 nos relata a grande tragédia: 
  
                                                Deitou-se e tentando matar a sede, 
                                                Outra mais forte achou. Enquanto bebia, 
                                                Viu-se na água e ficou embevecido com a própria
                                                imagem. 
                                                Julga corpo, o que é sombra, e a  sombra adora. 
                                                Extasiado diante de si mesmo, sem mover-se
                                                do lugar.                                      
                                                O rosto fixo, Narciso  parece uma estátua de
                                                mármore de Paros.                       
                                                Deitado, contempla dois astros: seus olhos e seus 
                                                cabelos.  
                                                Dignos de Baco, dignos também de Apolo; 
                                                Suas faces ainda imberbes, seu pescoço de marfim, 
                                                A boca encantadora, o leve rubor que lhe colore a 
                                                 nívea pele.
                                                Admira tudo quanto admiram nele. 
                                                 Em sua ingenuidade deseja a si mesmo. 
                                                 A si próprio exalta e louva. Inspira ele mesmo o 
                                                 ardor que sente.
                                                 A sombra que vês, é um reflexo de tua imagem. 
                                                 Nada é em si mesma: contigo veio e contigo 
                                                 permanece
                                                 Tua partida a dissiparia se pudesses partir... 
                                                 Inútil: sustento, sono, tudo esqueceu. 
                                                 Estirado na relva opaca, não se cansa de olhar o seu 
                                                 Falso enlevo.
                                                 E por seus próprios olhos morre de amor. 
  
        Procuram-lhe  o  corpo:  havia  apenas  uma  delicada  flor  amarela,  cujo  centro  era 
circundado de pétalas brancas. Era o narciso. 
       
  
ATIVIDADE: “Acredita-se ou não nele (o mito), conforme a própria vontade, mediante  
um  ato  de  fé,  caso  pareça  “belo”  ou  verossímel,  ou  simplesmente  porque  se  quer  
acreditar”.  (Grimal).  Reflita  sobre  essa afirmação,  investigue  sobre  o  tema e  procure  
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identificar  alguns  mitos  do  mundo  atual.  Depois  compartilhe  as  suas  reflexões  e  
descobertas com seus colegas.

O MITO DE APOLO: EPIDAURO E O ORÁCULO DE DELFOS 

       Apolo nasceu no dia sete do mês délfico Bísio, que corresponde no calendário ático, ao 

mês Elafebólion,  ou seja, segunda metade de março e primeira  de abril,  nos inícios  da 

primavera. Tão ogo veio à luz, cisnes, de uma brancura imaculada, deram sete voltas em 

torno  da  ilha  de  Delos.  Suas  festas  principais  celebravam  se  no  dia  sete  do  mês.  As 

consultas  ao  Oráculo  de Delfos  aconteciam primitivamente  apenas  no dia  sete  do mês 

Bísio, aniversário do deus. Sua lira possuía sete cordas. Sua doutrina se resumia em sete 

máximas, atribuídas a sete sábios. Eis aí o motivo por que o pai da tragédia, Ésquilo, o 

chamou augusto deus Sétimo, o deus da sétima porta (Sept. 800) Sete é, pois, o número de 

Apolo, o número sagrado.      

            A grande aventura de Apolo e que há de fazer dele o senhor do Oráculo de Delfos 

foi  a  morte  do  dragão  Píton.  Miticamente,  a  partida  do  deus  para  Delfos  teve  como 

objetivo primeiro matar o monstruoso filho de Géia, com suas flechas, disparadas de seu 

arco divino. 

           As cinzas do dragão foram colocadas num sarcófago e enterradas sob o (omphalós), 

o umbigo, o Centro de Delfos, aliás, o Centro do Mundo, porque, segundo o mito, Zeus, 

tendo soltado duas águias  nas  duas  extremidades  da terra,  elas  se  encontraram sobre o 

omphalós. A pele de Píton cobria a trípode sobre que se sentava a sacerdotisa de Apolo, 

denominada, por essa razão, Pítia ou Pitonísia.       

  

Cosmogonia:  narrativas  míticas  sobre as  origens e  formação do universo.  Cosmologia: 
logos significa “estudo”, “razão” é a explicação racional ou natural do mundo, em oposição 
às  crenças  míticas  vigentes.  Teogonia:  termo  formado  por  theos(deus)  e  gonia(origem, 
geração),  designa  a  narração  mítica  do  nascimento  dos  deuses,  relaciona-se  com  a 
cosmogonia. Religião: a palavra religião vem do verbo latino religare, unir.
        
               
ATIVIDADE:  Responda às  questões: a)  Será que  atualmente  ainda usamos  mitos  no  
nosso cotidiano?  b) Pesquise sobre alguns mitos dos super-heróis que são divulgados  
pelos meios de comunicação.
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II  MITOLOGIA AFRICANA 

              Os grupos humanos que povoaram a África tiveram um desenvolvimento histórico 

muito  variado.  Alguns  continuaram  sobrevivendo  da  coleta  e  da  caça,  e  ainda  hoje  é 

possível  encontrar  coletores  caçadores  em algumas  áreas  do  continente.  É  o  caso,  por 

exemplo, dos pigmeus, que habitam uma região de densas florestas, no centro da África.

             Nas guerras que travavam entre si, os povos africanos aprisionavam os vencidos, 

que se tornavam escravos. Por isso, a escravidão já existia na África, sobretudo no Sudão, 

desde épocas muito antigas. Os reis africanos governavam conjuntos de numerosas

aldeias,  estas lhes  entregavam  grande  parte  de  seus  produtos  como  pagamentos  de 

impostos. Um dos povos que teve grande influência sobre os destinos da África foi o povo 

árabe.                                                                        

              Na África, os escravos eram trocados por fumo, aguardente e outras mercadorias 

com os chefes tribais que os tinham como prisioneiros de guerra.

Depois  eram  embarcados  nos  navios  negreiros,  amontoados  nos  porões  como  gado 

humano.  Devido  às  péssimas  condições,  uma  grande  parte  deles  morria  debilitada  por 

doenças, fome e maus tratos. Quando chegavam ao Brasil, eram vendidos nos mercados aos 

colonos,  que  os  utilizavam  nas  plantações,  na  produção  de  açúcar  e  nos  trabalhos 

domésticos.  Para os colonos,  os  negros escravos eram “peças”,  instrumentos  de para o 

trabalho, sendo tratados como animais e não como seres humanos. Dormiam nas senzalas, 

recebendo  apenas  comida  e  roupas  para  sobreviver.  A  influência  do  negro  na  cultura 

brasileira é muito profunda e pode ser notada na alimentação: pratos como vatapá, acarajé, 

cuscuz,  feijoada e diversos outros;  na língua:  uso de palavras como cachimbo,  catinga, 

cafuné, moleque, quitanda, mocambo e muitas outras; na religião: umbanda e candomblé, 

cuja origem está na adoração dos negros aos seus deuses utilizando as imagens dos santos 

católicos,  a fim de esconder o seu culto da repressão dos senhores brancos; na música: 

ritmos, como o samba, o frevo e o batuque, o berimbau, a cuíca, etc.; no folclore: danças e 

festas populares, como bumba-meu-boi, congada, moçambique e outras. Portanto, os mitos 

e a cultura da África, estão intimamente presentes no Brasil, além dos elementos acima 

destacados,  podemos  perceber  nitidamente  na  miscigenação  do  povo,  sobretudo  na 

presença da raça negra em nossos estados e cidades. 
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 Exu – manifestação de     força e poder.                          
              

OS ORIXÁS E OS MITOS AFRICANOS 

           Para os iorubás tradicionais e os seguidores de sua religião nas Américas, os orixás 

são deuses que receberam de Olodumare ou Oludum, também chamado Olofim em Cuba, 

o  Ser  Supremo,  a  incumbência  de  criar  a  governar  o  mundo,  ficando  cada  um deles 

responsável por alguns aspectos da natureza e certas dimensões da vida em sociedade e da 

condição humana. Na África,  a maioria dos orixás merece culto limitado à determinada 

cidade  ou  região,  enquanto  uns  tem  seu  culto  disseminado  por  toda  ou  quase  toda  a 

extensão das terras iorubás. 

             Exu é o orixá sempre presente, pois o culto de cada um dos demais orixás depende 

de seu papel de mensageiro. Sem ele orixás e humanos não podem se comunicar. Também 

chamado Legba, Bará e Eleguá, sem sua participação não existe movimento, mudança ou 

reprodução,  nem trocas mercantis,  nem fecundação  biológica.  Na  época  dos  primeiros 

contatos  de  missionários  cristãos  com  os  iorubás  na  África,  Exu  foi  grosseiramente 

identificado pelos europeus com o diabo e ele carrega esse fardo até os dias de hoje. 

             O culto aos orixás femininos não se completa sem Iemanjá, a senhora das grandes 

águas, mãe dos deuses, dos homens e dos peixes, aquela que rege o equilíbrio emocional e 

a loucura, talvez o orixá mais conhecido no Brasil.  É uma das mães primordiais  e está 

presente em muitos mitos que falam da criação do mundo. No Brasil, ganhou a soberania 

dos mares e oceanos, regidos na África por Olocum, orixá esquecido no Brasil e pouco 

lembrado em Cuba, a antiga senhora do oceano, das profundezas da vida, dos mistérios 

insondáveis. 
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             Reginaldo Prandi (2006.p.23) nesta abordagem destaca: “Oxalá encabeça o panteão 

da Criação, formado de orixás que criaram o mundo natural,  a humanidade e o mundo 

social.  Oxalá ou Obatalá, também chamado Orixanlá e Oxalufã, é o criador do homem, 

senhor absoluto do princípio da vida, da respiração, do ar, sendo chamado de o Grande 

Orixá,  Orixá Nlá.  É orixá velho e muito respeitado tanto pelos devotos humanos como 

pelos demais orixás, entre os quais muitos são identificados como filhos seus. Oxaguiã ou 

Ajagunã é o criador da cultura material, inventor do pilão que prepara o alimento e é quem 

rege o conflito entre os povos”. 

             Os mitos dos orixás originalmente fazem parte dos poemas oraculares cultivados 

pelos babalaôs. Falam da criação do mundo e de como ele foi repartido entre os orixás. 

Relatam uma infinidade de situações envolvendo os deuses e os homens, os animais e as 

plantas,  elementos  da  natureza  e  da  vida  social.  Na  sociedade  tradicional  dos  iorubás, 

sociedade não histórica, é pelo mito que se alcança o passado e se explica a origem de tudo, 

é pelo mito que se interpreta o presente e se prediz o futuro, nesta e na outra vida. Como os 

iorubás não conheciam a escrita, seu corpo mítico era transmitido pela via oral.

ATIVIDADE: Pesquise  sobre  as  influências  que  o  candomblé  exerce  sobre  o  povo  
baiano,  exaltando  a  cultura  trazida  da  África.  Compartilhe  suas  informações  com os  
demais colegas. 
  
OS PRIMEIROS ESCRITOS SOBRE OS MITOS AFRICANOS 

            Os primeiros mitos escritos apareceram já nas primeiras obras que trataram da 

religião dos orixás na África no século XIX, os livros  do padre Baudin,  de 1884 e do 

coronel Ellis, de 1894, iniciando-se uma contribuição que nunca parou de crescer, em que 

se destacam os trabalhos de Leo Frobenius (1949), William Bascom (1969, 1980, 1992), 

Geoffrey Parrinder (l967), Harold Courlander (l973), Wande Abimbola (l975, l976) e Ulii 

Beier (l980). Este é o mais importante pesquisador atual da mitologia dos orixás na África. 

            Os mestres da mitologia dos orixás em Cuba são certamente Lydia Cabrera (1954, 

l974),  Natalia  Aróstegui (l990, l994),  Samuel  Feijó (l986) e Rómulo Lachatãnere(1940, 

1992, 1995), aos quais se juntam outros pesquisadores com contribuições menos extensas.

                O Brasil contou com um incansável divulgador da religião dos orixás, o fotógrafo 

e etnólogo francês Pierre Verger, que adotou o candomblé como religião e o Brasil como 
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pátria,  tendo se iniciado babalaô na África,  quando passou a se chamar Pierre Fatumbi 

Verger. Em obra de 1954, publicada na França, Verger apresentou uma primeira versão de 

um conjunto  de  mitos  que  ampliou  em livro  em 1957 e  cuja  redação  não cansou de 

aprimorar em várias de suas obras brasileiras apreciadas nos anos 80, sempre acrescentando 

novas contribuições. 

                Roger Bastide (l945, l96l), pesquisando na Bahia e René Ribeiro (l978) em 

Pernambuco, legaram  muitos mitos registrados em terreiros de candomblé e xangô. Antes 

deles já tínhamos a contribuição, em número menor mas não menos importante, de nomes 

como Nina Rodrigues (l898), o primeiro cientista brasileiro a se preocupar com a mitologia 

africana e Artur Ramos que publicou uns poucos mitos, inclusive um dos mais belos mitos 

de orixás coletados no Brasil, “Xangô deixa a velha Obá e encontra Oxum”, originalmente 

aparecido num artigo de João do Rio publicado na revista Kosmos em 1904. 

               A mais rica fonte primária brasileira de mitos é, certamente, o caderno escrito por 

Agenor Miranda Rocha,  cuja  redação foi  iniciada  em Salvador  e  concluída  no Rio de  

Janeiro em 1928. Registra  os odus ou capítulos oraculares do jogo de búzios, cada um com 

seus mitos, interpretações e ebós, isto é,  as oferendas propiciatórias prescritas nas situações 

indicadas pelo oráculo. Copiado e reproduzido o texto de l928 circulou apócrifo por muito 

tempo entre sacerdotes e estudiosos do candomblé, tendo sido a fonte primária de inúmeros 

escritos de mitos afro-brasileiros. 

  

  ALGUNS MITOS AFRICANOS 
  
       Exu ganha o poder sobre as encruzilhadas. (l) 
                       
                                          Exu não tinha riqueza, não tinha fazenda, não tinha rio, 
                                          não tinha profissão, nem artes, nem missão. 
                                          Exu vagabundeava pelo mundo sem paradeiro. 
                                          Então um dia, Exu passou a ir à casa de Oxalá. 
                                          Ia à casa de Oxalá todos os dias. 
                                          Na casa de Oxalá, Exu se diatraia, 
                                          vendo o velho fabricando os seres humanos. 
                                          Muitos e muitos também vinham visitar Oxalá, 
                                          mas ali ficavam pouco, 
                                          quatro dias, oito dias, e nada aprendiam. 
                                          Traziam oferendas, viam o velho orixá, 
                                          apreciavam sua obra e partiam. 

1



                                          Exu ficou na casa de Oxalá dezesseis anos. 
                                          Exu prestava muita atenção na modelagem 
                                          E aprendeu como Oxalá fabricava 
                                          as mãos, os pés, a boca, os olhos, o pênis dos homens, 
                                          as mãos, os pés, a boca, os olhos, a vagina 
                                          das mulheres.. 
                                          Durante dezesseis anos ali ficou ajudando o velho  
                                          orixá.
                                          O Exu não perguntava. 
                                          Exu observava. 
                                          Exu prestava atenção. 
                                          Exu aprendeu tudo. 
                
                                          Um dia Oxalá disse a Exu para ir postar-se na 
                                          encruzilhada,
                                          por onde passavam os que vinha à sua casa. 
                                          Para ficar ali e não deixar passar quem não trouxesse 
                                          uma oferenda a Oxalá. 
                                          Cada vez havia mais humanos para Oxalá fazer. 
                                          Oxalá não queria perder tempo 
                                          recolhendo os presentes que todos lhe ofereciam. 
                                          Oxalá nem tinha tempo para as visitas. 
                                          Exu tinha aprendido tudo e agora podia ajudar Oxalá. 
                                          Exu coletava os ebós para Oxalá. 
                                          Exu fazia bem o seu trabalho 
                                          e Oxalá decidiu recompensá lo. 
                                          Assim, quem viesse à casa de Oxalá 
                                          teria que pagar também alguma coisa para Exu. 
                                          Exu mantinha-se sempre a postos 
                                          guardando a casa de Oxalá. 
                                          Armado de um agó, poderoso porrete, 
                                          afastava os indesejáveis 
                                          e punia quem tentasse burlar sua vigilância. 
                                          Exu trabalhava demais e fez ali a sua casa, 
                                          ali na encruzilhada. 
                                          Ganhou uma rendosa profissão, ganhou seu lugar, sua
                                          casa.
                                          Exu ficou rico e poderoso. 
                                          Ninguém pode mais passar pela encruzilhada 
                                          sem pagar alguma coisa a Exu. 
  
  
       Exu leva dois amigos a uma luta de morte (2). 
  
                                          
                                           Dois camponeses amigos puseram se bem cedo 
                                           a trabalhar em suas roças, 
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                                           mas um e outro deixaram de louvar Exu. 
                                           Exu, que sempre lhes havia dado chuva e boas
                                           colheitas.
                                           Exu ficou furioso. 
                                           Usando um boné pontudo, de um lado branco e de 
                                           outro vermelho.
                                           Exu caminhou nas divisas das roças, 
                                           tendo um à sua direita 
                                           e outro à sua esquerda. 
                                           Passou entre os dois amigos 
                                           e os cumprimentou enfaticamente. 
                                           Os camponeses entreolharam se.
                                           Quem era o desconhecido?
                                           “Quem é o estrangeiro de barrete branco?”, perguntou 
                                            um.                                        
                                           “ Quem é o desconhecido de barrete vermelho?”,
                                            questionou o outro.
                                           “ O barrete era branco, branco”, frisou um. 
                                           “ Não, o barrete era vermelho”, garantiu o outro. 
                                           Branco. Vermelho. Branco. Vermelho. 
                                           Para um, o desconhecido usava um boné branco, 
                                           para o outro, um boné vermelho. 
                                           Começaram a discutir sobre a cor do barrete. 
                                           Branco. 
                                           Vermelho. 
                                           Branco. 
                                           Vermelho. 
                                           Terminaram brigando a golpes de enxada, 
                                            mataram se mutuamente. 
                                   .        Exu cantava e dançava. 
                                            Exu estava vingado.1 
    (1 e 2) Extraído do livro Mitologia dos Orixás, PRANDI, Reginaldo, Companhia das Letras,  2006, p.. 40 
e 48. 
                                          

ATIVIDADE: Pesquise sobre algumas lendas brasileiras, como por exemplo: saci pererê,  
mula sem cabeça, etc., e faça uma relação com o texto acima apresentado.
                                          
                         
EXU:  nos  cultos  afro-brasileiros,  espírito  mal  fazejo  e  violento,  diabo. 
ENCRUZILHADA:  lugar  onde  se  cruzam  duas  ou  mais  ruas,  estradas  ou  caminhos. 
CULTO:  homenagem que se presta  a uma divindade ou a um santo,  forma de prática 
religiosa. CANDOMBLÉ: religião e culto afro-brasileiro em que são celebrados os orixás, 
através de cantos e danças, acompanhados por percussão e oferendas. TERREIRO: espaço 
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de  terra  largo  e  plano,  casa  ou  construção  onde  se  realizam  cerimônias  e  rituais  de 
candomblé, umbanda e outros. PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás.  SP. 2006.
                                                                      
  
                                        
ATIVIDADE: Apresentação teatral em grupo de mitos da cultura brasileira. Pesquisar 
sobre os mitos. Selecionar um deles.  Escrever um texto na forma de diálogos entre os  
personagens do mito escolhido. Apresentar para sua classe na forma definida entre os  
grupos e o (a) professor.
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