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ITAN é uma palavra nagô.
Significa história, qualquer história.
Esse tipo de história é uma herança da sabedoria dos escravos nagôs que viveram no Brasil, principalmente na
Bahia.
Faz parte da cultura oral de muitos brasileiros, por isso, é
transmitido de boca a ouvido, de geração em geração.
Serve para qualquer idade, mas é preciso contar o itan no
momento certo e para quem esteja disposto a aprender.
Um itan pode ser uma história séria, ou engraçada.
Pode aparecer gente, bicho, planta e até seres encantados,
mas é sempre uma maneira suave de ensinar e aprender.
Termina sempre com uma lição de vida, um ensinamento.
É justamente por isso que o itan diverte, distrai, mas também mostra que existem outras maneiras de ensinar e de
aprender.
O professor Ruy Póvoas tem um cuidado especial por esse
tipo de história.
Ele costuma escrever os itan para a memória não se perder.
E neste livro, aparecem 12 histórias desse tipo, que o professor Ruy escreveu.
Os meninos que estudam no Projeto Arte e Vida:
Salobrinho e Vila Cachoeira fizeram as ilustrações para os
itan que fazem parte deste livro.
Foi um trabalho desenvolvido por Lúcia Zugaib e Fabrício Küster, com a orientação da professora Valéria Amin.
Agora, este livro é seu. E fique você sabendo que existem
muito mais itan. Eles são contados entre as pessoas que têm
um modo de viver afro-brasileiro, que somos todos nós.
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