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O presente trabalho trata do apontamento de possibilidades para a implementação 

da lei federal 10.639/03 no ensino de Química. Desta maneira retrata-se a mitologia  

de Ogum, o Orixá do Ferro, e o ensino de Química na graduação com base na 

metalurgia do elemento químico Ferro. Procuramos mostrar as relações da 

Mitologia de Ogum com o desenvolvimento da Metalurgia, partindo da base de que 

Ogum entregou à humanidade o segredo da forja do ferro. Desse modo, conceitos 

como, por exemplo, dureza, maleabilidade dos metais, estabilidade nuclear, 

corrosão, etc. podem ser trabalhados no ensino de Química a partir de elementos da 

cultura afro-brasileira.  
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Desde que a Lei Federal 10639/03 foi sancionada consubstanciada pelo parecer 

CNE/CP 03/2004 e pela Resolução CNE/CP 01/2004, muito tem sido debatido a respeito 

da forma como a legislação que obriga a educação das relações étnico-raciais e o ensino 
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de história e cultura africana e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino de educação 

básica público e privados pode e deve ser cumprida. No bojo dessa discussão aparecem 

uma série de ponderações, sendo as principais  questões referentes à falta de material 

bibliográfico. Enquanto a produção de material bibliográfico vem crescendo de forma 

substancial, inclusive pelo incentivo do Governo Federal para a produção de materiais 

didático pedagógicos através de Programas de Ações Afirmativas como por exemplo o 

UNIAFRO/MEC/SESu/SECAD, ações efetivas de implementação da lei por parte das 

instituições de ensino superior ainda são escassas nesses seis anos do sancionamento da 

mesma. 

Recentemente, o Instituto de Química da Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU) foi um dos pioneiros, no Brasil, em tratar da lei 10.639/03 na formação inicial de 

graduandos da licenciatura em química. Isto foi realizado através de uma  dissertação de 

mestrado (PINHEIRO, 2009) que demonstrou através da observação de um grupo de 

licenciandos participantes do projeto RIVED 1 (Rede Interativa Virtual de educação) que 

a implementação da lei 10.639/03, inclusive no ensino de pós-graduação, é de fato 

possível. 

O presente trabalho trata de Ogum, o Orixá do Ferro, e o ensino de Química na 

graduação, com base na metalurgia do elemento químico Ferro. Procuramos mostrar a 

possível relação da Mitologia de Ogum com o desenvolvimento da Metalurgia, 

partindo da base mitológica de que este orixá entregou à humanidade o segredo da 

forja do ferro como descreve Prandi (2001):   

Ogum dá aos homens o segredo do ferro 

 

Na Terra criada por Obatalá, em Ifé, 

Os orixás e os seres humanos trabalhavam e viviam em igualdade. 

Todos caçavam e plantavam usando frágeis instrumentos 

Feitos de madeira , pedra ou metal mole. 

Por isso o trabalho exigia um grande esforço. 

Com o aumento da população de Ifé, a comida andava escassa. 

Era necessário plantar uma área maior. 

                                                 
1 Este projeto propõe a elaboração de materiais didáticos digitais na forma de Objetos de Aprendizagem, 
que podem ser entendidos como “ qualquer recuso digital que possa ser reutilizado para assistir a 
aprendizagem” (WILEY, 2002) 
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Os orixás então se reuniram para decidir como fariam  

Para remover as árvores do terreno e aumentar a área da lavoura. 

Ossaim, o orixá da medicina , dispôs -se a ir primeiro 

E limpar o terreno. 

Mas seu facão era de metal mole e ele não foi bem sucedido. 

Do mesmo modo que Ossaim,  

Todos os outros orixás tentaram,  

Um por um, e fracassaram 

Na tarefa de limpar o terreno para o plantio. 

Ogum, que conhecia o segredo do ferro, não tinha dito nada até então, 

Quando todos os outros orixás tinham fracassado, 

Ogum pegou seu facão, de ferro, foi até a mata e limpou o terreno. 

Os orixás admirados, perguntaram a Ogum de que material 

 era feito tão resistente facão. 

Ogum respondeu que era o ferro, 

Um segredo recebido de Orunmilá. 

Os orixás invejavam Ogum pelos benefícios que o ferro trazia,  

não só à agricultura, como à caça e  até mesmo à guerra. 

Por muito tempo os orixás importunaram Ogum 

Para saber do segredo do ferro, mas ele mantinha o segredo para si. 

Os orixás decidiram então oferecer-lhe o reinado  

Em troca de que ele lhes ensinasse 

Tudo sobre aquele metal resistente. 

Ogum aceitou a proposta. 

Os humanos também vieram a Ogum  

Pedir-lhe o conhecimento do ferro. 

E Ogum lhes deu o conhecimento da forja, 

Até o dia em que todo caçador e todo guerreiro 

Tiveram sua lança de ferro. 

Mas, apesar de Ogum ter aceitado o comando dos orixás, 

Antes de mais nada ele era um caçador. 

Certa ocasião, saiu para caçar e passou muitos dias fora 

Numa difícil temporada. 

Quando voltou da mata, estava sujo e maltrapilho. 

Os orixás não gostaram de ver seu líder naquele estado, 

Eles o desprezaram e decidiram destituí-lo do reinado. 

Ogum se decepcionou co m os orixás, 
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Pois, quando precisaram dele para o segredo da forja, 

Eles o fizeram rei 

E agora diziam que não era digno de governá-los. 

Então Ogum banhou-se, 

Vestiu -se com folhas de palmeira desfiadas, 

Pegou suas armas e part iu. 

Num lugar distante chamado Irê, construiu uma casa 

embaixo da  árvore de acocô e lá permaneceu. 

Os humanos que receberam de Ogum o segredo do ferro 

Não o esqueceram.  

Todo mês de dezembro, celebram a festa de Iudê-Ogum. 

Caçadores, guerreiros, ferreiros e muitos outros 

Fazem sacrifícios em memó ria de Ogum. 

Ogum é o senhor do ferro para sempre. 

   

Ogum cria a forja 

 

Ogum e seus amigos Alaká e Ajero foram consultar Ifá. 

Queriam saber uma forma de se tornarem reis de suas aldeias. 

Após a conslta foram instruídos a fazer ebó, 

E a Ogum foi pedido um cachorro como oferenda. 

Tempos depois, 

Os amigos de Ogum tornaram-se reis de suas aldeias, 

Mas a situação de Ogum permanecia a mesma. 

Preocupado, Ogum foi novamente consultar Ifá 

E o advinho recomendou que refizesse o ebó. 

Ele deveria sacrificar um cão sobre sua cabeça 

E espalhar o sangue sobre seu corpo. 

A carne deveria ser cozida e consumida por todo seu egbé. 

Depois, deveria esperar a próxima chuva  

e procurar um local onde houvesse ocorrido uma erosão. 

Ali devia apanhar da areia negra e fina  

E colocá-la no fogo para queimar. 

Ansioso pelo sucesso, Ogum fez o ebó 

 E, para sua surpresa, ao queimar aquela areia, 

Ela se transformou na quante massa 

Que se solidificou em ferro. 
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O ferro era a mais dura substância que ele conhecia, 

Mas era maleável enquanto estava quente. 

Ogum passou a modelar a massa quente. 

Ogum forjou primeiro uma tenaz, 

Um alicate para retirar o ferro quente do fogo. 

E assim era mais fácil manejar a pasta incandescente. 

Ogum então forjou uma faca e um facão. 

Satisfeito, Ogum passou a produzir  

Toda espécie de objetos de ferro, 

Assim como passou a ens inar seu manuseio. 

Veio fartura e abundância para todos . 

Dali em diante Ogum Alegbedé, o ferreiro, mudou. 

Muito prosperou e passou a ser saudado 

Como Aquele que Transorma aTerra em Dinheiro.  

 

Ogum ensina aos homens as artes da agricultura 

 

Ogum andava aborrecido no Orum, 

Queria voltar ao Aiê e ensinar aos homens  

Tudo aquilo que aprendera. 

Mas ele desejava ser ainda mais forte e poderoso, 

Para ser por todos admirado por sua autoridade. 

Foi consultar Ifá, 

Que lhe recomendou um ebó para abir os caminhos. 

Ogum providenciou tudo antes de descer à Terra. 

Veio ao Aiê e aqui fez o pretendido. 

Em pouco tempo foi reconhecido por seus feitos. 

Cultivou a terra e plantou, 

Fazendo com que dela o milho e o inhame 

Brotassem em abundância 

Ogum ensinou aos homens o segredo da produção do alimento, 

Dando-lhes o segredo da colheita, 

Tornando-se assim o patrono da agricultura. 

Ensinou a caçar e forjar o ferro. 

Por tudo isso foi aclamado rei de Irê, o Onirê. 

Ogum é aquele que tem uma casa onde todos podem entrar. (PRANDI, 

2001:85-109) 
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Desse modo, conceitos como, por exemplo, dureza, maleabilidade dos metais, 

estabilidade nuclear, corrosão, etc. podem ser trabalhados no ensino de Química a partir 

de elementos da cultura afro-brasileira. 

Leite (2008), analisando a sociedade Senufo e sua explicação do mundo 

examina as relações mantidas entre o homem e a terra. Tais relações, segundo o autor, 

fundamentam as práticas ligadas à produção na sociedade Senufo, uma sociedade 

agrária.  

 

(.....) para os Senufo a terra é considerada como uma das principais 

manifestações do preexistente, razão pela qual sua natureza é absolutamente 

sagrada, aparecendo ela mesma com uma espécie de divindade.  A terra é 

guardada por divindades de extremao poder, encarregadas de protegê-la e 

defendê-la. Essa qualidade e sua enorme importância econômica exigem 

cuidados especiais para estabelecer um relacionamento ideal entre ela e a 

sociedade, pois essas instâncias formam um só universo.  A ocupação da 

terra é feita através de um pacto entre o ancestral-fundador de um núcleo e 

suas divindades , esse pacto originário, selado segundo os princípios da 

sacralização, estabelece os direitos e deveres da socieade em relação à terra. 

A terra é um dos principais bens legados pelos ancestrais e seu corpo 

sagrado não pode ser ferido a não ser pelos instrumentos de trabalho por ela 

mesma oferecidos. Assim, os Senufos extraem da terra a matéria prima 

básica, transformada em ferro e posteriormente em utensílios, pelos 

ferreiros, com a enxada dos homens e a das mulheres, bem como os demais 

instrumentos de trabalho....Ogum é mestre e protetor de todos aqueles que 

utilizam o metal para trabalhar e sobretudo dos ferreiros, os homens 

dominadores do foro e do ferro (....) (LEITE, 2008:329-338) 

 

As citações do autor nos mostram a importância do conhecimento da história 

da tecnologia do ferro através das sociedades africanas, como um paradigma que 

possibilite novas formas de exploração da terra na sociedade globalizada do século 

XXI e para as próximas gerações. A re-educação da sociedade brasileira a partir da lei 

federal 10.639/03 passa necessariamente por uma transformação da educação superior 

no nosso país. 
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Assim, quando tratamos da importância da idade do ferro para  o 

desenvolvimento da humanidade e para o ensino de química num primeiro momento 

buscamos os conceitos de maleabilidade (capacidade de transformar o metal em 

lâminas) e dureza  (resistência à deformação plástica permanente) dos me tais, e 

encontramos no mito de Ogum. O conhecimento desse Orixá de tais propriedades  do 

ferro levou à confecção do facão adequado que possibilitou a limpeza do terreno para 

arar a terra. Ou seja, a confecção de instrumentos em fornos de altissímas temperaturas 

como é o caso da temperatura de fusão do ferro (1.150 oC).  Num outro momento 

podemos observar  a importância das misturas de carbono ao ferro que nos possibilita 

formar o aço (liga que possui propriedades diferentes dos elementos que as originam, 

tais como, diminuição ou aumento do ponto de fusão, aumento da dureza, aumento da 

resistência mecânica), material resistente à corrosão, uma reação de oxidação 

indesejável que contribui para a destruição de estruturas principalmente na engenharia 

civil. O aço  

A discussão sobre a história da metalurgia do ferro na África, buscando 

cumprir a lei 10.639/03,  abre espaço para a radioquímica no que diz respeito ao estudo 

de estabilidade nuclear, onde a curva de energia de ligação nuclear por núcleon  em 

função do número de massa (A) dos elementos nos mostra que o ferro é o elemento 

químico com a maior energia de ligação nuclear (cerca de 8,8 MeV) e portanto o 

elemento mais estável e desse modo o mais abundante, correspondendo a 5% da crosta 

terrestre, Figura 1. Por isso, a detenção do conhecimento da sua metalurgia  é dada  por 

Ogum aos africanos.  
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Figura 1. Curva de energia de ligação nuclear, normalizada pelo número de massa A, 

em função do número de Massa. 

Dessa forma, as abordagens de conceitos como fusão e fissão nuclear que são 

pertinentes ao campo da Radioquímica são também possibilitadas porque nas curvas 

de energia de ligação todos os outros elementos  que estão dispostos à esquerda do 

ferro são aqueles capazes de sofrer reações de fusão nuclear, enquanto que  os 

elementos situados à direita do ferro são os que sofrem as reações de fissão nuclear. 

Essa discussão permite também tratarmos de atualidades na ciência como o 

experimento com o LHC  (Grande Colisor de Hadrons ) do CERN (Centro Europeu de 

Pesquisas Nucleares) que busca detectar a partícula chamada de Boson de Higgs que 

seria responsável pela origem da massa. Ou seja, o Boson de Higgs chamado pelos 

pesquisadores do mundo inteiro de partícula de DEUS, poderia também ser chamada 

de particula dos ORIXÁS dependendo com que olhar se ensina a ciência. Não se trata 

obviamente na questão de deslocar a base européia da educação brasileira para a base 

africana, como menciona o parecer CNE/CP03/2004 2 e sim da possibilidade de se 

(re)educar (re)ensinado que as sociedades africanas detém conhecimento científico e 

tecnológico e  que a exploração da terra e de seus elementos apresenta formas bastante 

distintas de visão de mundo entre europeus e africanos. 

Outra possibilidade interessante para essa discussão são os chanados diagramas 

de fases dos elementos e nesse sentido, o diagrama de fase do ferro-carbono pode ser 

estudado dentro des te contexto, conforme mostra a Figura 2. 

                                                 
2 Parecer relatado por Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, primeira mulher negra a ocupar um cargo no 
Conselho Nacional de Educação.  
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Figura 2. Diagrama de Fase Fe-C dos Ferreiros Ancestrais (SHERBY E WADSWORTH, 
2001: 347-353). 

 

Este diagrama dos ferreiros ancestrais cria a base para os diagramas atuais onde 

se  destaca o ponto acima de 2,11% de carbono e  1148 oC  de temperatura.  Este ponto 

representa a fronteira entre as ligas Fe-C que são chamadas de aço e as ligas que são 

caracterizadas como ferro fundido. Assim, aço é uma liga com menos de 2,11% de 

carbono e ferro fundido é uma liga com mais de 2,11% de teor desse elemento. A 

escolha desse ponto é importante porque quando se resfria um aço este sempre passará 

por uma faixa de temperaturas em que a sua microestrura será composta unicamente da 

fase austenita, o que não acontece para os ferros fundidos.  

Outra discussão bastante relevante é  a  nova proposta das idades dos metais, 

como aquela encontrada na Figura 3, mas que não deixa de incluir o conhecime nto 

africano da forja dos mesmos. 
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Figura 3. Proposta de possível sequência da Idade dos Metais (SHERBY E 
WADSWORTH, 2001: 347-353). 
 
 
Referências Bibliográficas 
 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (a). Parecer n.03 de 10 de março de 2004. 
Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Relatora: 
Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. Ministério da Educação. Brasília, julho de 2004. 
 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. (b). Resolução n.01 de 17 de junho de  
2004. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Relatora: 
Petronilha Beatriz Gonçalves. Ministério da Educação. Brasília, julho de 2004. 
 
LEITE, Fabio Rubens da Rocha. A Questão Ancestral. África Negra. São Paulo: Casa 
das Áfricas; Palas Athena, 2008. 
 
PINHEIRO, Juliano Soares. Aprendizagens de um grupo de futuros(as) Professores(as) 
de química na elaboração de Conteúdos pedagógicos digitais: em face dos Caminhos 
abertos pela lei federal nº 10.639 de 2003 – (Dissertação de Mestrado) – Universidade 
Federal de Uberlândia – Instituto de Química – Uberlândia – 2009. 
 
Prandi, Reginaldo. A mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 


