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Ossain, o protetor das folhas, um dos mitos do livro Irê Ayó: 
Mitos Afro-brasileiros, de Vanda Machado e Carlos Petrovich (2004), 
compõe o acervo dos mitos contados às crianças da Escola Municipal 
Eugênia Anna dos Santos (EMEAS), vinculada ao Ilê Axé Opô Afonjá, 
terreiro de candomblé situado à Rua Direita de São Gonçalo do Retiro, 
em Salvador, Bahia. No terreiro, há muito, contam-se histórias, 
transmitindo oralmente traços significativos da cultura afro-brasileira. Se, 
durante muito tempo, o português privilegiou a transmissão das culturas 
de origem europeia, contribuindo para a perpetuação de valores e 
princípios civilizatórios judaico-cristãos, por outro, na 
contemporaneidade, o ensino do léxico afro-brasileiro nessa disciplina e 
em outros espaços da EMEAS, por meio da contação de mitos iorubanos, 
vem mobilizando valores afros que engendram o combate às ideologias 
de recalque e denegação da cultura afro-brasileira. Objetiva-se 
demonstrar como se dá o ensino do léxico afro-brasileiro por meio da 
contação de mitos africanos que permaneceram na oralidade do povo 
brasileiro, principalmente confinados nos terreiros de candomblé. 
Considerando o léxico como o mais valoroso espólio cultural de um 
povo, este artigo se justifica pela necessidade de discutir e divulgar o 
redimensionamento da importância do léxico de origem africana na 
educação brasileira, fazendo cumprir a Lei 10.639/03. No tocante ao 
estudo e ensino desse léxico, leu-se Cacciatore (1935), Mendonça 
(1935), Yai (1985), Castro (2001), Lody (2003), Petter e Fiorin (2009), 
Beniste (2011), entre outros. Assim, visibiliza-se a presença africana na 
constituição do português falado no Brasil, bem como são sensibilizados 
os educadores para respeitar e transmitir o legado linguístico afro-
brasileiro no cotidiano das suas aulas de português. 

 


