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Dedicamos este projeto de ensino e divulgação do idioma e cultura yorubá na diáspora brasileira aos grandes heróis da nação nagô-yorubana...
O primeiro sendo o próprio herói-fundador da nação:

Odùdùwà Atẹ̀wọ̀nrọ̀

Fonte: Acervo particular do autor

DEDICATÓRIA DO VOLUME 2
In Memóriam

Olabiyi Babalọla Yaï (1939 – 2020)

Professor pioneiro de Yorubá no CEAO-UFBA (1975 - 76),
Professor emérito das Universidades de Ile-Ifè (Nigéria) e Flórida (EUA).
Antigo Embaixador do Benim junto à UNESCO.
Sùn unre o!
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́ KARÙN: ORÚKỌ ỌMỌ NI ÌJÁNU ỌMỌ .....................................................29
Ẹ̀KỌ
5.1
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ÌJÚBÀ

Ìbà làwá o  f'ọjọ́ òni jú
Orin áwa d'ọ̀ la!
A ṣ’èbà Akọ́da,
Èyí tó dá tiẹ̀ sórí ewẹ́
A ṣ’èbà Aṣẹ̀dá,
Èyí tó dá tiẹ̀ silẹ̀ pẹ̀pẹ̀ !
Ìbà Olódùmarè,
Aṣohunribiti kárí ayé!
Ọba àná, ọba òni, ọba lọ́jọ́ gbogbọ
Àríìró àlà, ọ̀ gẹ́gẹ́ , ọba tíí gbélé ayé gún!
A ṣèbà obìnrin, a ṣèbà ọkùnrin!
A ṣèbà oyún inú, a ṣèbà  àṣẹ́ ìdí
A ṣèbà àtiwáyé  ọjọ́
A ṣèbà  àtiwọ̀ oòrùn,
A ṣèbà irinwó  imọlẹ̀
A ṣèbà igba  imọlẹ̀ ,
A ṣèbà  ẹ̀jẹ̀ ndínlógun irunmọlẹ̀ ,
To tẹ Ilẹ̀ Ifẹ̀  dó, ̣
Aṣèbà ẹgbàágbèje òrìṣà,
To tẹ  Ilẹ̀ Brasii yí dó!
A ṣèbà onilé,
A ṣèbà àlejò,
Ìbà náà rèé o,
Ẹ dákun,  kẹ́ẹ jẹ́ kìbà ó ṣẹ!
Nítorí t’àdá níí ṣẹ lótù  Ifẹ̀

Apresentação da Coleção YoruBantu
YORUBANTU é uma coleção-devir da editora Segundo Selo que traz ao público os trabalhos oriundos de projetos de pesquisa, inovação, ensino e extensão, todos interconectados,
gravitando em torno do grupo de pesquisa Yorubantu: epistemologias yorùbá e bantu nos
estudos literários, linguísticos e culturais, sob minha coordenação no Instituto de Letras da
Universidade Federal da Bahia (Brasil). Apesar de a área de Letras ser nosso ponto de partida
nessa proposta editorial, interessa-nos o diálogo com as epistemologias africanas e negras,
sobretudo as yorùbá e bantu, no Brasil, em África e na diáspora, onde elas se manifestarem,
portanto não respeitaremos nessa coleção nem limites territoriais, nem linguísticos, nem
disciplinares, até porque a aprendizagem das epistemologias em foco mostra o quão frágeis
são essas fronteiras e o quanto as barreiras de áreas acadêmicas ou nacionais despotencializam exatamente o corpo-saber negro e africano que se tece transtópico, pós-disciplinar,
multimodal, poliglóssico, multissemiótico aquilombando-se contra uma colonialidade do
poder que historicamente tentou controlar de forma panóptica os conhecimentos disruptivos erigidos em diferença e que estão ainda por serem considerados na história das ideias
brasileira. Num exercício exuístico de tornarmo-nos o que somos na encruzilhada epistêmica,
seguimos caminho sobre caminho, “lançando uma pedra hoje, ou seja, lançando esta coleção
Yorubantu, para tentar acertar o alvo ontem”, assumindo o desejo de tentar compreender
um pouco mais os tempos, os espaços e as gnoses que nos constituem, mas ainda estão
por ser cartografados, topografados e considerados nas viradas epistemológicas necessárias
para que estes saberes africanos e negro-brasileiros nos (trans)(re)formem estabelecendo,
de fato, campos de conhecimento mais plurais.
Obrigado a todxs xs interlocutorxs desse projeto que juntxs com os membros do
grupo de pesquisa Yorubantu tentam auto inquirir-se cotidianamente e ao mesmo tempo
responder nas suas práticas sociais e acadêmicas à pergunta nodal grafitada na arqueo-genealogia da História subterrânea do Brasil: a que(m) serve o teu saber?
Prof. Dr. Henrique Freitas – Coordenador da Coleção Yorubantu
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KÍKÓ
̣ NÍ MIMÒ
̣ ÒWE ÌJÀPÀ¹
1

ÌFÁÁRÀ FÚN ÌWÉ KEJÌ (Prefácio ao Volume II)

A coletânea Ẹ̀KÓ
̣ DÁRA! – Curso Básico de Língua e Cultura Yorubá foi originalmente pensada como uma série de seis volumes para uso no ensino de Yorubá, aprovado e oferecido
pelo Núcleo Permanente de Pesquisa e Extensão em Letras (NUPEL) do Instituto de Letras,
Universidade Federal da Baia (ILUFBA). Porém, cada um dos volumes é também indicado
para qualquer curso dos níveis iniciante, intermediário ou avançado em yorubá, haja vista
que seu conteúdo foi particularmente selecionado para atender às necessidades de brasileiros desejosos de aprender, de forma sistemática e des-estereotipada, a história do povo
africano conhecido como os nagô do Brasil. Povo esse que deixou marcas importantes na
história, cultura e civilização brasileiras e cujos impactos perduram até os dias de hoje nas
áreas da filosofia, religiosidade, valores éticos, organização social, vida comunitária, economia, festividades, política e em diversos outros âmbitos.
O curso destina-se a todos que desejem compreender o legado desse povo africano em solo brasileiro, ensinando de forma explícita a sua língua e aspectos-chave da sua
cultura, literatura e civilização. Ele prioriza o domínio da língua devido à importância desse
idioma na transmissão dos valores nagô-yorubanos em toda a extensão do chamado Atlântico Negro. Assim sendo, o curso coloca muita ênfase na correção fonética e gramática do
uso da língua yorubana numa tentativa de expandir e enriquecer o conhecimento latente e
o domínio subterrâneo que, por via de regra, tod@ baian@ precisa ter, e aguçar a manha e
orgulho linguísticos herdados dos mais velhos que tod@ afro-brasileir@ que se preze precisa possuir da língua e cultura yorubanas em virtude de sua profunda raíz na expressão do
dia a dia baiano e na construção da própria baianidade, seja na tradição das grandes feiras
da capital baiana ou no sotaque particular da brava gente do Recôncavo baiano cuja riqueza
cultural deu fama a toda a Costa do Dendê e seus entornos.
Como não podia deixar de ser, a epistemologia apresentada e defendida neste curso
é essencialmente afrocentrada e yorubacêntrica, trazendo à tona os valores epistemológicos
transmitidos ao longo dos séculos pela oralidade e oralitura nagô-yorubanas, e imbuída na sabedoria milenar de um povo que sempre soube dialogar e negociar seus valores no encontro
das culturas mundiais, que, por sinal, quase sempre nunca foi pacífico. Talvez por essa particular razão seja necessário avisar de antemão que a visão do mundo apresentada neste curso,
embora não possua um intento catequético, não se furtaria da exposição da metafísica que
caracteriza o mundo yorubano dentro da sua apreensão do tempo e espaço marcados, não
pela linearidade ocidental, senão pelo espiral exuístico e suas interferências transplanetárias.
1
Provérbio yorubano: “O saber se adquere somente por quem se dispõe a aprender, oráculo de
Ìjàpà” (o cágado)
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Dentro dessa nossa visão pedagógica, consideramos o yorubá como uma língua ancestral e de herança no Brasil e pensamos esta coleção Ẹ̀kọ̀ Dára! como mais um passo
decisivo na re-aproximação do povo nagô-yorubá-brasileiro com seus irmãos do outro lado
do Atlântico Yorubano. Por isso, procuramos apresentar ao público brasileiro o yorubá tal
qual se fala, se escreve e se usa no dia a dia das comunidades yorubá-africanas. Acredita-se
que, para além das Leis municipais sancionadas respectivamente pelas Prefeitura Municipal
do Rio de Janeiro em 2018 e de Salvador em 2019, que tornam o yorubá um patrimônio
imaterial nestes dois estados brasileiros-chave, os brasileiros devem possuir um domínio
real e uma competência maior no manejo desse idioma que representa um ingrediente indispensável na construção da sua própria identidade.
Este Volume 2 da coleção Ẹ̀kọ̀ Dára! aborda de maneira sistemática o cerne da história, mitologia e epistemologia do povo yorubano, explicitando os valores étnicos, éticos
e estéticos acumulados e difundidos ao longo dos séculos através de conceitos e práticas
filosóficos fundamentados em práxis milenares concretas sobre o poder e axé ligados ao
Orí (destino), Orúkọ (nomes), ìgbà ati àkókò (a escatologia do tempo), Ìyá (a genitora), as
instituições fundamentais tais como Ipò Ọba, Ọmọlúàbí, Ìwà, Ìdìlé, Ìgbeyàwó, Aṣọ wíwọ̀
(vestuários) e Onjẹ (práticas gastronómicas), abbl.   
Dentro dessa mesma ótica, trazemos mais uma inovação neste Volume 2, que apresentamos sob a rubrica “Àwọn Òwé to jẹmọ́ ...”, dedicada à arte paremiológica yorubana na
qual contextualizamos os provérbios, ditados, sentenças e aforismos relativos ao tema de
cada lição. Essa rubrica foi pensada como um brinde epistêmico para @s noss@s leitor@s e
educand@s, pois pretendemos com ela enriquecer cada vez mais não somente o domínio
da língua, mas também a competência epistémica dos sujeitos diaspóricos na compreensão
da sabedoria milenar yorubana. Pensamos está rubrica como nossa humilde homenagem à
memória de Mestre Didi Axipá e à iálorixá Mãe Stella de Oxossi, dois ancestrais yorubaianos
que brindaram a Bahia, na contemporaneidade finissecular, com valiossíssimos provérbios
tirados diretamente do acervo yorubano, e assim legaram aos filhos desta terra o gosto pelos Òwe (Provérbios) da tradição nagô-baiana.   
Assim sendo, só nos resta desejar boas leituras e boas aulas aos alunxs e a todxs, esperando que façam bom proveito deste curso que ora lhes brindamos com muito carinho.
Como diz o nome escolhido para a coleção – Ẹ̀kọ́ dára!, ou seja, estudar é bom! Desejamos
a todxs um carinhoso
Àkó
̣ yé, àkó
̣ yè oun àkó
̣ yege!
Salvador, 20.10.2020.
Profº. Drº. Félix Ayoh’OMIDRE
Olùkọ́ Àgbà ati Olùdari
Professor Titular de Estudos Brasileiros e Afro-Latino-Americanos
e Diretor do Instituto de Estudos Culturais.
Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigéria;
Professor Visitante e Quadro Permanente do
Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura,
Universidade Federal da Bahia (UFBA);
e Orientador Pedagógico do Curso de Língua, Literatura e Cultura Yorubá (NUPEL/UFBA)
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́ KÌNNÍ
Ẹ̀KỌ
ÀRÓ
̣ BÁ NI BABA ÌTÀN
Àjọwípọ̀ kìnní: Ni yàrá ikàwé (diálogo em sala de aula)
Akẹ́ kọ̀ kinni ati akẹ́kọ̀ kéjì:
Olùkọ:
Akẹ́ kọ̀ kinni ati akẹ́kọ̀ kéjì:
Akẹ́ kọ̀ kéjì:
Olùkọ:
Akẹ́kọ̀ kinni: 			
Olùkọ:		

Ẹ káalẹ́ o Olùkọ́ !
Ooo! Ẹ káalẹ́ o!
Ṣé dáadáa ni? Ẹ̀ẹ̀dẹ̀ ò dùn bí o?
Adúpẹ́ o Olùkọ́ !
Olùkọ, kíni àkòrí ọ̀ rọ̀ wa tòní?
ìtàn nípa ìṣẹ̀dálẹ̀ ìran Káàárò-oò-jíire la fẹ́ẹ́ ṣọ.
Tó bá ti yá yín, ó ti yáwa!
Ó dáa, ẹ jẹ́ká kọ́ kọ́ fi orin yìí dárayá ná:

Orin 1:

Taló sọ páò ní baba?!

Líle:
Ègbè:		
Líle:
Ègbè:		
Líle:		
Ègbè:		
Líle:		
Ègbè:		
Líle:
Ègbè:		
Líle:		
Ègbè:		
Líle:
Ègbè:		
Líle:		
Ègbè:		
Líle:
Ègbè:		
Líle:
Ègbè:		
Líle:		
Ègbè:		
Líle:
Ègbè:		
Líle:		
Ègbè:		

Taló sọ páò ní baba?!
Káì a ní baba!
Taló sọ páò ní baba?!
Káì a ní baba!
Odùdùwà ni baba wa!
Káì a ní baba!
Atẹ̀ wọ̀ nrọ̀ baba wa!
Káì a ní baba!
Ọlọ́ fin Àjàláyé nbaba wa!
Káì a ní baba!
Àdìmúlà nbaba wa!
Káì a ní baba!
Ọọ̀ni Ifẹ̀ ni baba wa!
Káì a ní baba!
Àrólé Odùduwà ni baba wa!
Káì a ní baba!
Ò
̣ rànmíyàn ni baba wa!
Káì a ní baba!
Aláàfin Ò
̣ yọ́ ni baba wa!
Káì a ní baba!
Alákétu ni baba wa!
Káì a ní baba!
Ò
̣ ràngún Ìlá ni baba wa!
Káì a ní baba!
Olówù-Ilé ni baba wa!
Káì a ní baba!
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Líle:
Ègbè:		
Líle:		
Ègbè:		
Líle:		
Ègbè:		
Líle:
Ègbè:		
Líle:		
Ègbè:		
Líle:		
Ègbè:		
Líle:
Ègbè:		
Líle:
Ègbè:		

Oníṣàbẹ ni baba wa!
Káì a ní baba!
Aláké-Ẹ̀gbá ni baba wa!
Káì a ní baba!
Onípópó ni baba wa!
Káì a ní baba!
Ọwá-Ìjèṣà ni baba wa!
Káì a ní baba!
Èwí-Adó ni baba wa!
Káì a ní baba!
Olúbàdàn ni baba wa!
Káì a ní baba!
Ò
̣ kẹ̀rẹ̀ Ṣakí ni baba wa!
Káì a ní baba!
Aṣẹ́ yìn-Orò baba wa!
Káì a ní baba!

Sistematizando... o mito de origem da nação yorubana I
1.1. “Ifẹ̀ oòdáyé – nibi ojúmọ́ ti í mọ́ n ọ́ n wá”:
A fundação da nação yorubana e a instituição da sua realeza divina

Aqui, apoiado na foto de Oduduwa Atẹ̀ wọ̀ nrọ̀ no início do livro, o professor relata o mito
da criação de Ifè Oòdáyé – nibi ojumo ti nmọ́ wá
(Ver o livro YoruBaianidade Cápítulo 1) salientando o papel de cada um dos personagens
principais:
Olódùmarè
Ò
̣ rúnmìlà
Ọbàtálá
Èṣù Láàlú
Odùduwà

1.2.

Entre a mitologia e a história oral: a origem do povo yorubano

1.3.

Exercício – Procure situar dentro da mitologia da fundação e a história oral

Bí ọmọdé ò bá mọ ìtàn, a bá àrọ́ bá, àrọ́ bá ni baba ìtàn!
Explicitando o sentido do provérbio que abriu este capítulo, o professor explica a diferença
e as convergências entre os relatos mitológicos e o que conta a história oral a respeito da
origem da nação yorubana.
da origem da nação yorubana cada um dos personagens identificados no Orin 1 - Taló sọ
páò ní baba?!
1.3.1 Os heróis fundadores da nação e reinos yorubanos

Odùdùwà
Atẹ̀wọ̀ nrọ̀
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Ọlọ́ fin Àjàláyé
Àdìmúlà
Ọọ̀ ni Ifẹ̀ (Àrólé Odùduwà)
Ò
̣ rànmíyàn
Aláàfin Ò
̣ yọ́
Ò
̣ ràngún Ìlá
Alákétu
Olówù-Ilé
Oníṣàbẹ
Aláké-Ẹ̀ gbá
Onípópó
Ọwá-Obòkun Ìjèṣà
Èwí-Adó
Olúbàdàn
Ò
̣ kẹ̀ rẹ̀ Ṣakí
Aṣẹ́ yìn-Orò

1.4. Gíramà: Oní + substantivo na formação dos títulos reais yorubanos

Observe como o princípio de formação de nomes e adjetivos a partir de oni + substantivo
serve muitas vezes para formar os nomes dos títulos dos reis yorubano.
Exemplo:

Oni + ketu = Alákétu (o senhor, soberano de Ketu)
Oni + Òwú = Olówu (senhor/soberano de Òwu) abbl.

Repare na formação aglutinada que deu origem ao Ọọ̀ni Ifẹ̀
Ọni2 + ni+ Ilẹ̀ Ifẹ̀ (senhor soberano da terra de Ifè)

Figura 1: Almanaque dos reis yorubanos
Fonte: Google Images
2

Ọní é a versão dialetal de “oní” entre os falantes do dialeto de Ilé-Ifẹ̀
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1.5. Òwé àti àṣàyàn ọ̀rọ̀ to jẹ́ mọ ipò Ọba
(Provérbios, sentenças e ditados relativos à realeza yorubana)
i. Ọba ló nilẹ̀
(Toda a terra pertence ao rei. Ou seja, o rei tem domínio sobre tudo e todos que subsistem
no seu reino. Isso significa que todos devem respeitar as decisões do rei no governo da sociedade)
ii. Tọbalàṣẹ
(Todo axé pertence ao rei, ou seja, o rei é o único detentor de todo o poder e ninguém pode
questionar as decisões de um Kábíèsí3, pois ele é considerado e tratado como “aláṣẹ èkejì
òrìṣà”, ou seja, detentor do àṣẹ que ele usa em nome dos orixás)
iii. Ọba lo ni ṣẹ́ṣẹ́ ẹfun.
(Só o rei tem o direito de usar as contas de ṣẹ́ṣẹ́ ẹfun4. Ou seja, todos são obrigados a conceder ao governo os poderes exclusivos e executivos para o bom andamento da sociedade)5
iv. Orí ti yío jọba, inu agoro idẹ níí tíí wá
(A pessoa que será coroada como rei deve ter nascido com um destino excepcional. Ou seja,
não é qualquer pessoa que possui os atributos para ser líder de seu povo e da sua comunidade)
v. Ìyì ni ọba nfi oríbibẹ́ ẹ́ ṣe, ọba kan kìí mu ẹ̀ jẹ̀ .
(Quando o rei manda decapitar alguém por algum crime, é apenas para servir de exemplo e
demonstrar seu poder absoluto, pois nenhum rei vai beber o sangue dos reus executados. Ou
seja, a autoridade se impõe, às vezes, pela violência)
vi. Ò ñr’Ò
̣ yọ́ ò ñkánjú, Aláàfin ò rébìkan
(Quem precisa de uma audiência com o Aláàfin não precisa ter pressa, pois o soberano de
Ò
̣ yọ́ não vai a lugar nenhum. Ou seja, existem situações que não precisam ser resolvidas com
pressa, pois cada coisa tem o seu tempo)
vii. Ọba ránni níṣé, odò Ọbà kún, iṣẹ́ ọba kò ṣeé má jé, odo Ọbà kò ṣeé rọlù
(Não há dilema maior do que aquele que se vive quando o rei manda seu exército para uma
missão e eles ficam impedidos de cumprir a ordem real devido ao estado do rio Ọba que
corta o caminho entre Ò
̣ yọ́ e a região central da yorubalândia. A orixá Ọbà não perdoa quem
atravessar seu rio sem respeitar determinados preceitos, e o rei (Aláàfin) não perdoa quem
descumpre suas ordens. Ou seja, quem estiver a serviço de um rei déspota ou de um governo
insensível está sempre correndo algum tipo de perigo)
O título Kábíèsí vem da expressão “kábíí-kò-sí”, ou seja, não há quem ousaria questionar seus poderes
e suas decisões. Trata-se de um título genérico usado para todos os reis yorubanos em reconhecimento dos
poderes absolutos com os quais eram investidos pela tradição antes da colonização. Hoje, infelizmente, os
nossos kábièsi só possuem poderes simbólicos e consultativos.
4
Coroa de contas brancas chamada Adé ṣẹ́ ṣẹ́  ẹfun era o símbolo da realeza original durante o reinado
de Ọbátálá.      
5
Ṣẹ́ ṣẹ́ ẹfun são as contas brancas usadas para confeccionar a coroa de Ọbàtálá. Esse ditado é uma
referência à transferência do poder quando Odùduwà venceu Oxalá na disputa do trono de Ile-Ifẹ̀ .
3
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viii. Kòlè tán lára ọmọ ọba kómá kù dàñṣáákì
(Por mais empobrecido que possa ser um príncipe, sobraria para ele pelo menos o seu porte
nobre que inspira respeito. Ou seja, não há adversidade capaz de matar um espírito nobre)
ix. Ọba tó jẹ tí ìlú tòrò, orúkọ ẹ̀ ò níí parẹ́ , ọba tó jẹ tí ìlú túká, orúkọ ẹ̀ ò níí parẹ́
(O rei cujo reinado foi marcado pela paz e prosperidade ficará sempre na história, e o rei
cujo reinado foi marcado pelo caos e miséria também será lembrado pela história. Ou seja,
tudo o que o homem fizer, sobretudo aquele que tiver o poder de mudar o mundo, será
sempre lembrado pela posteridade)
.
x. Ọba bí Ọlọ́run kòsí
(Não existe rei igual ao Deus supremo. Ou seja, por mais poderoso que possa ser um rei, seu
poder nunca será igual ao poder de Olódùmarè. Isso vale para avisar a quem estiver em um
posto de comando que seu poder real não é absoluto nem eterno)

1.6. Glossário das palavras e expressões da lição

1. Ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ò dùn bí o? = (saudação) espero que sua casa esteja em paz
2. àkòrí ọ̀rọ̀ = tópico
3. ìtàn = história
4. nípa = (preposição) sobre
5. ìṣẹ̀ dálẹ̀ = origem
6. ìran = raça, povo, nação
7. Káàárọ̀ -oò-jíire6= (lit. bom-dia-você-acordou-bem?)
8. dárayá = aquecer o corpo (servir de incentivo, inspiração)
9. Taló sọ páò ní baba = quem ousa duvidar dos nossos heróis nacionais?!
10. Káì a ní baba! = Somos descendentes de ilustres heróis incomparáveis!

Conforme foi mencionado na Volume 1 desta coleção, a expressão káàárọ̀ -oòjíire-bi? Que corresponde a uma das fórmulas mais frequentes da saudação entre os indivíduos da nação yorubana foi transformado
num dos primeiros etnônimos da nação para dar conta de todos os grupos subétnicos falantes desse mesmo
idioma. Assim, além das identidades particulares de cada cidade-estado que nasceu a partir da civilização
originada em Ilé-Ifẹ̀ tais como Ò
̣ yọ́ , Ìjẹ̀ bú, Èkìtí, Ìjẹ̀ ṣa, Àwórì, Àkókó, Ondó, Ìkàlẹ̀ , Ìlàjẹ́ , Ẹ̀ gbá, Ẹ̀ gbádò,
Yewa, Ṣábè, Kétu, ìfọ̀ nyìn, Àjàṣẹ́ , Ifẹ̀ -Aná etc. todos passaram a se identificar e a serem identificados em um
determinado momento como o povo káàárọ̀ -oòjíire-bi?. Devemos lembrar que, essa mesma lógica de identificação étnica foi o que deu origem ao outro etnônimo desse mesmo povo quando eram chamados de Akú
na diáspora da Serra Leoa no século XIX.

6

21

́ KÉJÌ
Ẹ̀ KỌ
À TỌWÓ
̣ ẸNI DÓ
̣ WÓ
̣ ẸNI L’ADÌẸ̀ FI DÉ OTÙ-IFÈ!7
Àjọwípọ̀ èkejì: Ni yàrá ikàwé (diálogo em sala de aula)
Akẹ́kọ̀ kinni ati akẹ́kọ̀ kéjì:
Olùkọ:

Ẹ káalẹ́ o Olùkọ́ !
Ooo! Ẹ káalẹ́ o!
Ṣé dáadáa ni? Ilé nkọ́ o?
Akẹ́ kọ̀ kinni ati akẹ́kọ̀ kéjì:
Adúpẹ́ o Olùkọ́ !
Akẹ́ kọ̀ kéjì:
Olùkọ́ , kíni àkòrí ọ̀ rọ̀ wa tòní?
Olùkọ:
Ẹjẹ́ká tẹ̀ síwájú nipa ìtàn ìṣẹ̀ dálẹ̀ ìran
					Káàárò-oò-jíire ti a mẹ́nulé lánàá
Akẹ́kọ̀ kinni:
		
Tó bá ti yá yín, ó ti yáwa!
Olùkọ:				Tóbá ri bẹ́ ẹ̀ , ẹbami kálọ sínú orin Ifẹ̀ Oòyè
Orin náà ntọkasi ìpò tí ìlú Ilé-Ifẹ̀ wà láàárín àwọn ìlú
					aládé yorùbá yókù jákè-jádo ayé.
Neste momento, o olúkò convida a turma a assistir ao videoclipe intitulado
Ile Ife Anthem by Team Definition.
Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=Oo52rMtiU4Y
Orin 2: Ifẹ̀ Oòyè, Olórí Ayé Gbogbo!
(Hino nacional de Ile-Ife)
Letras: Honorable Nike Omoworare
Ilé-Ifẹ̀ ni orírun Ayé,
Ilú Oòduà baba Yorùbá,
Èdùmàrè tó dawa s`Ífẹ̀
Kó máṣe ba`fẹ̀ jẹ́ mọ́ wa l`órí
Ólúwa kó máa rànwá ṣe
Refrão:
Ifẹ̀ -Oòyè ẹ jí gìrì
ẹ jí gìrì ḳẹ́ ẹ gbé Ifẹ̀ ga
					
Olórí ayé n`Ifẹ̀ Oòyè		
					

(Ilé-Ifẹ̀ é origem do mundo, é o berço da humanidade)
(Cidade de Odùduwà, ancestral dos yorubanos)
      (Ó Deus que nos criou nesta terra)
(não deixe que ela se desintegre nunca)
      (Que os Orixás nos ajudem a sustentá-la)
      (Acordais, ó povo de Ifè-Oòyè, acordais)
(Acordais para cumprir o vosso destino e vosso dever
para com essa terra sagrada)
(Ifé-Oòyè foi criado para ser a cabeça do
mundo inteiro e da humanidade)

Lit. “dizem que foi passando de mão em mão que a galinha chegou em Ile-Ifẹ̀ ”. Trata-se de uma sentença oracular sobre o papel da galinha na mitologia da fundação da nação yorubana. O Odù Ifá refere-se ao
fato de que os três heróis míticos que participaram da criação da terra e da humanidade em Ile-Ifẹ̀ , ou seja,
Ọbàtálá, Oduduwà e Ò
̣ rúnmilà contaram com a colaboração da galinha de cinco dedos para espalhar a terra
despojada na superfície das águas primordiais, daí resultou o “Ilẹ̀ -tó-fẹ̀ ” (terra expansiva) que virou Ilé-Ifẹ̀ e
se expandiu para o resto do universo!. O provérbio serve para avisar às pessoas que mão de vaca não ajuda a
ninguém. Então não é bom ser mão de vaca.

7
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Kámúra lati tẹ̀ síwájú,		
Ò
̣ ramfẹ̀ onílé-iná,		
Oòduà a wẹ̀ rìrì jagun,		
					
Ò
̣ kànlénírún irúnmọlẹ̀
ẹ gbé`fẹ̀ lékè ìṣòro gbogbo!.

(Nunca devemos deixar que periclite)
(Venha ó Oramfe-da-casa-do-fogo8)
(te rogamos, ó Odùduwà, grande
estrategista militar, terrível na guerra)
      (Ó vós 401 irunmoles9 (orixás)
      (Não nos abandonem nunca!)

Ilé-Ifẹ̀ `bojúmọ́ tímọ́ wá,		
(Ilé-Ifẹ̀ , terra da aurora, de onde raia o dia)
Ìlú àṣà òun ìlú ẹ̀ sìn,		
(berço da cultura, da civilização e da religião)
Gbogbo Yorùbá ẹ káre`fẹ̀
      (vinde a Ifé vós todos povos yorubanos)
Ká lọ w’ohun àdáyébá tó jọjú,
      (vinde ver as primeiras maravilhas do
					
mundo e apreciar as peças da antiguidade yorubana)
Ile Odùdùwà Ifè lówa! 		
(A casa-templo de Oduduwa permanece até hoje em
					
Ile-Ifè)
Ò
̣ pá Ò
̣ rànmíyàn, Ifẹ̀ lówà,                  (o obelisco de Òránmíyàn10 nunca saiu de Ilé-Ifè)
Odi Mọrèmi, Ilé-Ifẹ̀ ni,		
(A muralha de Moremi11 também permanece
					
intocada12)
Ará ẹ káre`Fẹ̀ Oòdáyé.
       (Ò vinde todos a Ifè-Oòdáyé, origem da humanidade!)

Na mitologia yorubana, Oramfe era o orixá original investido com os poderes de controlar o fogo e o
trovão, poderes esses que viriam a tornar-se atributos de Xangô, quarto rei de Òyó que foi divinizado posteriormente.
9
Ilé-Ifẹ̀ goza da fama de ser a terra dos 400+1 orixás da mesma forma que a Bahia tem a fama de ser
a terra das 365 igrejas. De fato, no calendário popular, afirma-se que só um dia do ano é que não se propicia
um orixá ou outro no reino de Ile-Ifẹ̀ , e só o rei Ọọ̀ni sabe tal dia, ele mesmo sendo o + 1 que completa a lista
dos 400 irúnmọlẹ̀ na sua qualidade de Ọọ̀ nirìṣà. De fato, são tantos e tantos desses irúnmọlẹ̀ adorados no
calendário liturgico de Ile-Ifẹ̀ tais como Ò
̣ ranfẹ̀ -Onile-Iná, Ọbalùfọ̀ n-Ogbógbódírin, Oríṣàkirè, Àdátán, Òrìṣà-Ìjùgbẹ̀ , Ọrẹ̀ , Ò
̣ ṣààrà, etc. São tão exclusivos que o seu culto nunca se expandiu para as outras terras yorubanas
e por isso não são conhecidos na diáspora.
10
Foi justamente as inscrições feitas na superfície desse obelisco que Samuel Johnson descreveu como
hieróglifos egípcios.
11
Moremi era uma rainha de Ilé-Ifè que sacrificou seu filho único, Olúorogbo,  para salvar a terra durante
uma invasão, passando ela e o filho a serem divinizados em seguida com direito a um festival anual chamado
Edì no qual se rememora todo o drama do heroísmo de Mọ́ rèmí e a sua consagração. O culto a esses dois orixás é exclusivo ao povo de Ilé-Ifè, e, o fato de sua ausência absoluta em todos os pólos da diáspora yorubana
faz crer na hipótese de que não deveriam ter saído muitos escravizados de Ilé-Ifè, até porque, historicamente, a
cidade, como santuário espiritual da nação yorubana sempre foi protegida de toda agressão externa ao longo
da sua história como parte do juramento dos príncipes que saíram de Ile-Ifè para fundar as diversas cidade-estados yorubanas. Isso continuou até mesmo durante as guerras internecinas provocadas pela queda do poderoso reino de Òyó no primeiro quartel do século XIX. Consta na história que a única vez que um outro estado
yorubano, chamado Òwu, sob a liderança de Kúrumí, poderoso generalíssimo de Ìjàyè, declarou uma guerra
contra Ilé-Ifé, os outros estados yorubanos, sob a liderança de Ìbàdàn, chefiado pelo Baṣọ̀rún Ògúnmọ́ lá, se
juntaram para defender a terra sagrada, a represália investida contra Òwu sendo tão forte que a cidade acabou
sendo totalmente destruída para nunca mais ser reerguida como estado independente. Hoje, Òwu faz parte da
confederação Ègbá-yorubana cuja capital é localizada em Abẹ́ òkúta.
12
Em 2016, o atual Ọọ̀ nirìṣà, Sua Majestade Imperial Adeyẹyè Ẹnitàn Àkàndé Ògúnwùsì, Ò
̣ jájá II, criou
um parque temático dedicado a Mọ́ rèmí em Ile-Ifẹ̀ onde se pode ver uma gigantesca estátua da heroina
empunhando uma enorme torcha do famoso ògùṣọ̀ por ela usada para derrotar os invasores Ùgbó na sua
campanha para libertar seu povo. A estátua foi executada nos mesmos moldes da Estátua da Liberdade e hoje
virou parada obrigatória para turistas do mundo inteiro.
8
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Refrão:
Ifẹ̀ -Oòyè ẹ jí gìrì
ẹ jí gìrì ḳẹ́ ẹ gbé Ifẹ̀ ga
Olórí ayé n`Ifẹ̀ Oòyè		
Kámúra lati tẹ̀ síwájú,		
Ò
̣ ramfẹ̀ onílé-iná,		
Oòduà a wẹ̀rìrì jagun,		
					
Ò
̣ kànlénírún irúnmọlẹ̀
ẹ gbé`fẹ̀ lékè ìṣòro gbogbo!.
Ááááṣẹ!
Figura 2: Ò
̣ pa Ò
̣ rànmíyàn

      (Acordais, ó povo de Ifè-Oòyè, acordais)
(Acordais para cumprir o vosso dever para com a terra)
(Ifé-Oòyè foi criado para ser a cabeça do mundo inteiro)
(Nunca devemos deixar que periclite)
(Venha ó Oramfe-da-casa-do-fogo)
(te rogamos, ó Odùduwà, grande
estrategista militar, terrível na guerra)
     (Ó vós 401 irunmoles (orixás))
     (Não nos abandonem nunca!)
     (Axé! Que assim seja!)

Figura 3: Mọ́ rèmí Àjàsorò (Libertadora)

̣ rèmí Àjàsorò
Figura 4: Mó

̣ jè
̣ pò
̣ ò
̣ pò
̣ )
(Abò

Sistematizando... o mito de origem da nação yorubana II
2.1.

O mito das três Ifẹ̀

O olùkọ́ fará um resumo do mito das três civilizações distintas que se sucederam em Ilé-Ifẹ̀
dentro do mito-história da criação da nação yorubana:
Ifẹ̀ Oòdáyé - nibi ojúmọ́ ti í mọ́ -ọ́ n wá (civilização original da criação da humanidade – o
momento em que nasceu o dia!)
Ifẹ̀ Oòyèlagbò (Ifè dos sobreviventes, a civilização pós-diluviana)
Otù Ifẹ̀ também chamado de Ifẹ̀ Làmbẹ́ bẹ́ (civilização atual regida desde a dinástica do
grande Odùdùwà)

2.2. Ìta-Ajerò - as Primeiras Migrações

O olùkọ́ aborda também o episódio histórico conhecido como o concílio de Ìta-Ajerò, no
qual se conta a decisão dos príncipes yorubanos de sair de Ilé-Ifẹ̀ para fundar novos reinos.
24

As primeiras migrações teriam acontecido em diversas direções, levando os descendentes
do grande Odùduwà desde Ilé-Ifẹ̀ até Ifẹ̀ Aná, Tado, Ṣabẹ, Ketu etc. na atual República do
Benim, e Ifẹ̀ Atakpamé e Popo na região da atual República do Togo, e de lá até os confins
dos povos Gá e Ashanté nas regiões fronteiriças entre as atuais Repúblicas de Gana e Costa
de Marfim etc.
Outras levas de dispersão interna teriam sido sucedidas ao episódio de Ìta-Ajerò, nas quais
vários príncipes eram obrigados a sair em busca de outras terras para fundar. Essas migrações muitas vezes ocorriam em decorrência de disputas mal-sucedidas do trono da cidade
natal de tais príncipes. Assim, foram aparecendo importantes cidades-estado no interiro do
país yorubano.
O olukọ́ salienta a importância do episódio de Ìta-Ajerò na expansão da nação yorubana a
partir de Ile-Ife, e a fundação das cidade-estado yorubanas como um processo organizado e
autorizado, pois essa dispersão inicial foi marcada pelo ritual de entrega dos elementos sagrados da civilização criada por Odùduwà para validar a realeza de cada nova cidade-estado
fundada por cada grupo. Esses elementos são:
A coroa de pérolas (adé Odùduwà)
Idà Àjàṣẹ́ gun
Àṣẹ (do òrìṣà patrono de cada príncipe)
Além do mais, a história oral conta que parte dos preparos para a saída de cada grupo era a
consulta ao oráculo de Ifá que indicava os elementos que cada grupo precisava levar e como
eles vão saber se já chegaram no lugar escolhido pelos orixás tutelares para abrigar o novo
reino. Isso é comprovado ainda hoje pelo fato de que cada terra yorubana é associada a um
Odù-Ifá de fundação. Tais Odù-Ifá contêm o segredo do axé de cada cidade assim fundada
e serve de ponto de referência para todos os descendentes de tais cidades-estado.

Figura 5: Galeria dos últimos 2 Ọò
̣
Fonte: Google images

ni Ifẹ̀ - Àrólé Odùduwà (Ọọni Sijúadé e Ọọ̀ ni Ògúnwùsì)
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2.3 Awón Òwe atí Àṣàyán Ò
̣ rọ̀ to jẹmọ́ Ilé-Ifẹ̀
(Provérbios, sentenças, aforismos e orikìs relativos a Ile-Ifẹ́ )
i. A kìí dúro kiwọn n’Ifẹ̀ Ọọ́ ni. A kìí bẹ̀rẹ́ ká kiwọn n’Ifẹ̀ Oòyé, Kògakòbẹ̀rẹ̀ ni wọ́ n
Kíwọ́ n’Ifẹ̀ Oòtolú
(É tabu ficar em pé para saudar os soberanos e anciões de Ifẹ̀ , nem se deve saudá-los de
bruços. Os soberanos de Ile-Ifẹ̀ só aceitam ser saudados numa posição que alterna a postura agachada e levantada sem parar. Ou seja, quem quiser sobreviver em um sistema rigoroso
deve saber negociar constantemente suas posturas e posições)
ii. Ọmọde gbọ́ n, àgbà gbọ́ n lafi dá Ilẹ̀ Ifẹ̀ .
(A terra de Ilé-Ifẹ̀ foi fundada com a aplicação combinada da sabedoria dos anciões e dos
mais novos. Ou seja, a sabedoria não é prerogativo de nenhum grupo ou segmento da sociedade)
iii. Ẹ̀ nìkan kìí jẹ kí ilẹ̀ ó fẹ̀ !
(Quando só uma pessoa come e fica saciado em meio à comunidade com os demais passando fome, é impossível declarar que a comunidade está em paz e harmonia. Ou seja, é
preciso obrar pela igualdade de oportunidades para garantir a prosperidade da sociedade.
Enquanto houver desigualdade, não pode haver nem ordem nem progresso)
iv. Ẹnu Ifẹ̀ lohùn pẹ́ ẹ́si!
(A verdade mais profunda está na boca dos anciãos de Ifẹ̀ . Ou seja, pessoas bem vividas não
ganham nada com a prevaricação senão a desonra)
v. A kìí fí ọmọ Ọrẹ̀ ẹ́ bọ Ọrẹ̀
(É tabu sacrificar um filho do orixá Ọrè13 para apaziguar o mesmo orixá. Ou seja, quem conhece e respeita os segredos do culto de orixá nunca se torna vítima, nem recebe castigos
de tal orixá)
vi. Sọ̀ bọ̀ rọ́ bonílà nínú jẹ́
(O rosto liso dos descendentes de Olufẹ̀ é sempre um motivo de raiva e inveja para os descendentes de outras linhagens que são obrigados a se submeter à escarificação facial. Ou
seja, portadores de escarificações faciais sempre ficam com inveja dos nobres descendentes
de Olufẹ̀ que, por regra da tradição, são Ojúrabẹsá14)
vii. Tóbá kùdẹ̀dẹ̀ káyé Olúfẹ̀ ó bàjẹ́ , Olúorogbo á báwọ́ n táyé ṣe.
(No dia que o mundo dos Olúfẹ̀ estiver no ponto de entrar em colapso, aparecerá sempre
um Olúorogbo para resgatar a sua nação. Ou seja, os orixás nunca permitem que seja destruída a nação yorubana fundada em Ile-Ifẹ̀ )
Ọrẹ̀ era um dos orixás mais primordiais do povo de Ilé-Ifẹ̀ . Seu culto era tão repandido que o título
de seus sacerdotes virou um dos nomes genêricos para se referir a qualquer sacerdote dos diversos cultos
yorubanos que passam a ser chamados de abọrẹ̀ , ou seja, sacerdotes ou sacrificadores do culto de Ọrẹ̀ .
14
Ojúrábẹsá literalmete significa: o rosto que foge da lâmina de escarificação. Ou seja, é tabu para os
descendentes da linhagem real de Ilé-Ifẹ̀ (ìran Olúfẹ̀ ) portarem as marcas faciais que são características obrigatórias para muitas outras linhagens descendentes ou dependentes da casa real de Ò
̣ yọ̀. Ver Ayoh’OMIDIRE,
YoruBaianidade ...Capítulo 2.)
13
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viii. Adébù lọ̀ rọ̀ Ifẹ̀
(Os anciãos de Ifẹ̀ só falam suas verdades com meias palavras. Ou seja, só aos inteligentes
e iniciados é dada a total compreensão das sentenças divinas)
ix. E sẹ́ ni máa bímọ tiẹ̀ káa sọ́ l’Ó
̣ ọ̀ ni
(Na hora de escolher um nome próprio, ninguém terá a coragem de batizar seu filho recém-nascido com o nome de Ọọ̀ ni. Ou seja, todos devem respeitar os atributos e privilégios
exclusivos dos reis Ọọ̀ ni, pois o poder do soberano deriva dos orixás. Isso vale para dizer
que não se deve tentar fazer concorrência ou disputa de poder e prestígio com quem possui
atributos divinos)
x. Ẹ̀ ẹ̀ kàn nIfẹ̀ nsí lọ níle ẹni
(Os anciãos de Ifẹ̀ sempre resolvem situações por unanimidade. Ou seja, onde existem etiquetas bem fundadas e tradições bem vividas, haverá sempre um mundo bem organizado e
livre de qualquer caos ou sentimentos indevidos)

2.4 Girámà: “Ẹbámi” àti “Ẹjéká” – O imperativo suavizado

O imperativo se forma na base das expressões “ẹbámi” ou “ẹjẹ́ ka” + verbo de ação. Por ser
uma língua e cultura respeitosa, o imperativo em yorubá acaba parecendo mais um convite
do que uma ordem.
Vejamos as estruturas:
2.4.1	Ẹbámi
Ẹ = vós (2ª pessoa/marca de respeito)
bá = faça junto
mi + verbo de ação = comigo + verbo (ex. kálọ = ir para)
Exemplo:
Olùkọ́ :
Tóbá ri bẹ́ẹ̀ , ẹbami kálọ sínú orin Ifẹ̀ Oòyè ...
(Vamos comigo escutar o hino nacional de Ifẹ̀ Oòyè)
2.4.2	Ẹjẹ́ká
Observe também a estrutura da expressão “ẹjẹ́ ká”
Ẹ = vós (2ª pessoa/ marca de respeito)
jẹ́ ki = deixar que, permitir que,
á + verbo de ação = nós (fazer)
Exemplo:
Olùkọ́ :
Ẹjẹ́ ká tẹ̀ síwájú nipa ìtàn ìṣẹ̀dálẹ̀ ìran Káàárọ̀ -oò-jíire.
(deixem que continuemos com o assunto da história da origem dos povos yorubanos)
Desta forma, não se trata de um imperativo áspero, senão de um convite gentil que inclui a
própria pessoa que está dando a ordem. Assim podemos comparar o imperativo em língua
yorubá às expressões diversas do baianês “bora fazer...”! ou “vamos comigo”, expressões típicas
da brava gente baiana.
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Podemos dizer, portanto, que o “ẹjẹ́ ka” parece um imperativo mais democrático e mais brando
ainda do que o “ẹbámi”, uma vez que coloca todo mundo no mesmo pedestal.
ẹjẹ́ ká kọrin
ẹjẹ́ ká ṣeré
ẹjẹ́ ká kàwé		
ẹjẹ́ ká lọ 		

(bora gente!)

Um bom exemplo é o bairro Kajẹun (grafado em francês Cadjehoun) onde se localiza o aeroporto internacional da República do Benim em Cotonou. O nome é derivado da expressão “Wá
kájẹun”, expressão do yorubá-beninês que significa “ẹjẹ́ ka jẹun”, ou seja, venha comer comigo,
uma expressão usada para convidar uma pessoa a compartilhar a nossa refeição cada vez que
alguém chega enquanto estamos comendo.
Repare que o “ẹjẹ́ ká” ainda pode ser precedido de um “ẹ jọ̀ wọ́ ”, ou seja, “por favor” para
completar a polidez e a educação de quem usa tal imperativo.
Exemplos:
Ẹ jọ̀ wọ́ , ẹjẹ́ ká pada lọ síle wa (por favor, vamos voltar para casa)

2.5 Glossário das palavras e expressões encontradas na lição

1. tẹ̀ síwájú = continuar, dar prosseguimento a algo
2. ìpò tí ìlú Ilé-Ifẹ̀ wà = a condição de Ile-Ife como berço da civilização
3. láàárín àwọn ìlú yorùbá yókù = sua relação com outras cidades-estado yorubanas
4. ti a mẹ́nu lé = que já iniciamos, da qual vamos falando
5. lánàá = ontem, desde ontem
6. Tó bá ti yá yín, ó ti yáwa! = estamos prontos, vamos!
7 Tóbá ri bẹ́ẹ̀ = neste caso
8. ẹbami kálọ sínú orin Ifẹ̀ Oòyè = vamos comigo cantar o hino
9. ntọkasi = salientando
10. ìpò = a importância
11. tí ìlú Ilé-Ifẹ̀ wà láàárín àwọn ìlú = entre as outras cidades
12 ìlú aládé yorùbá = cidades-estados yorubanos cujos reis têm o direito de usar a coroa de
pérolas
13. (i) yókù = outros
14. jákè-jádo àgbàyé = no mundo interiro
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́ KARÙN
Ẹ̀ KỌ
ORÚKỌ ỌMỌ NI ÌJÁNU ỌMỌ15
Àjọwípọ̀ karùn ún: Ni yàrá ikàwé (diálogo em sala de aula)
Akẹ́ kọ̀ kinni ati akẹ́ kọ̀ kéjì:
Olùkọ:

Ẹ káalẹ́ o Olùkọ́ !
Ooo! Ẹ káalẹ́ o!
Ṣé dáadáa ni? Ilé nkọ́ o?
Akẹ́ kọ̀ kinni ati akẹ́ kọ̀ kéjì:
A dupẹ́ , dáadáa nile wa!
Akẹ́ kọ̀ kinni:
Ẹ dákun olúkọ́ , mo ni ìbéèrè kan o:
Olùkọ:
			Oyá saáwòó!
Akẹ́ kọ̀ kinni:
Ṣe orúkọ ẹ̀ yan ni Adékàmbí ni àbi ìbéèrè?
Olùkọ:
Ọọkú mọdé yì! Ìbéèrè tó nípọn ló béèrè,
					n ó sì dáhùn rẹ̀ lẹ́ kùnrẹ́ rẹ́ !
					Bẹ́ ẹ̀ ni o, orúkọ̀ ni Adékàmbí, kìí ṣe ìbéèrè rara o!
					Irúfẹ́ orúkọ bẹẹ́ pọ̀ jọjọ ni èdè yorùbá, àwọn bíi:
Ṣómọ̀ọ́rìn, Tanímọ̀ la, Bóobáyè, Kasìmáawòó, Ṣówọlé,
					Májẹ̀ kódùnmí, Omípídán16, abbl.

Sistematizando... o culto do ORÚKỌ na cultura yorubana
5.1 A filosofia do ORÚKỌ

O olùkọ́ inicia a aula testando com a turma a sonoridade dos nomes yorubanos que aparecem
no diálogo acima, demostrando como a mínima desatenção à fonética poderia criar uma ambiguidade e uma comicidade capaz de até provocar a raiva do dono do nome.
É importante que o olùkọ́ deixe claro para a turma a filosofia latente no processo da escolha,
configuração e divulgação do nome na cultura yorubana. Ou seja, que todo nome yorubano
procura explicitar, rememorar ou eternizar um sentimento que pode ser de gratidão, angústia,
esperança, autoafirmação etc.
Outra característica do nome yorubano é que ele é sempre composto a partir de uma frase
completa que deve passar por um processo de aglutinação para transformá-lo em um nome
próprio.
Essencialmente, observa-se que os nomes próprios yorubanos nascem de frases afirmativas,
mesmo quando expressam um sentimento de angústia como no caso de nomes de àbíkù
(crianças que nascem e depois morrem precocemente para nascer novamente no seio da
Este provérbio significa que, da mesma forma que o “ìjánu” (freio) serve para controlar a velocidade de
um carro de forma a não deixá-lo desgovernado, o nome serve para controlar o comportamento e a postura
de uma pessoa yorubana, pois se ela tiver comportamento reprovável, a vergonha vai recair sobre a família
de quem ele herdou o nome, pois o nome de família (sobrenome) é a referência maior para qualquer sujeito
yorubano.
16
Todos esses nomes possuem um duplo sentido que pode atrapalhar os desavisados, alguns acabam
até apresentando um significado engraçado ou até picante, como é o caso de Ṣówọlé Majẹ́kódùnmi.
15
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mesma família dentro de um ciclo recorrente que acaba impedindo tais famílias de garantir
sua descendência). Por exemplo, quando os pais dão o nome “Bóobayè” a um filho àbíkú, eles
estão querendo comunicar à criança recém-nascida não somente a sua angústia e revolta pelo
comportamento impiedoso dela, mas ao mesmo tempo uma garantia ao filho de que, se resolver vingar, muita regalia lhe aguarda naquela família. Assim a frase completa é “Bóobàyè-wàá-rí-ikẹ́ 17-lọ́ pọ̀lọpọ̀ !” e não deve ser pensado como um áspero “Bóòbàyè-kóo-yè”! (Se você
quiser vingar, vingue! Ou seja, já estamos de saco cheio com seu ciclo de nasce-morre-nasce!).

5.2 Atividade Cultural - Àwọn èròjà ìṣọmọlórúkọ

Com ajuda do olùkọ́ , a turma faz uma lista dos elementos usados no ritual de Iṣọmọlórúkọ
conforme aparece na Figura 12 abaixo e procura descobrir a simbologia de cada elemento.
A turma se divide em 3 grupos, cada grupo precisa pesquisar a utilidade e a simbologia de
cada elemento do ritual.
Por exemplo:
Grupo A:
		

Oyin (mel);
àádùn (paçoka pulverizada);
ọti líle (gin)
		obì (cola)
Grupo B:
Omi (água)
		Iyọ̀ (sal)
		
Ìrèké (cana de açúcar)
		Owó (dinheiro)
Grupo C:
Epo (azeite de dendê)
		
Ataare (pimenta da costa)
		Orógbó (orobô)
Ẹja gbígbẹ (peixe seco)

Figura 12 -  Àwọn èròjà ìṣọmọlórúkọ
Fonte: Google images

5.2.1 Ìwúre Nibi Ìṣọmọlórúkọ – Modelo de oração com os elementos rituais
Cada turma pode pesquisar na internet algumas ìwúre (rezas) feitas durante o ritual de ìṣọmọlórúkọ evocando o axé de cada elemento.
Ìkẹ́ significa cuidados, e quando se aplica para crianças, torna-se uma promessa de paparicar tal criança. Essa raiz “kẹ́ ” é muito comum nos nome-oríkì para meninas – Àbíkẹ́ , Àríkẹ́ , Àdùkẹ́ , Àgbékẹ́ abbl.
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Modelo de ìwúre: Costuma-se rezar com a “omi” (água) da seguinte forma:
Ìwùre fún ọmọ tuntun pẹ̀lú Omi
O baálé (chefe da família extensa) carrega o recém-nascido em seus braços, pega uma
quantidade de água, joga um pouco no chão e reza da seguinte forma:
Baálé:

(Ò
̣ gàràmilálẹ̀ , foi o oluô que jogou Ifá 			
						para Omi)
Nígbàtí Omi nti ìkọ̀lé ọ̀ run bọ̀
(Quando esse vinha do orum)
Wá si ìkọ̀ lé ayé,				
(Para o ayê)
Ẹbọ ni wọ́n ní ki Omi ṣẹ
(Ifá recomendou que Omi fizesse um ebó)
Omi sì gbẹ́bọ lọ́pọ̀ lọpọ̀ , Omi rúbọ,
(Omi cumpriu as recomendações de Ifá)
Njẹ́ bí Omi ba balẹ̀ 			
(E desde aquele momento Ifá decretou que)
Omi a nípà!					
(cada vez que Omi cai no chão,
Kí ìwọ ọmọtuntun yìí
Omi há de encontrar seu caminho)
Lágbájá ọmọ Lamọrín
(Que você, - Nome do RN, filho de fulano
Kí o ni ipa rere láyé				
e fulana, não deixe de encontrar seu caminho
						na vida)

Ò
̣ gàràmilálẹ̀ babaláwo Omi ló dífá f’Ómi

Gbogbo ẹbí: Àṣẹ!

(Axé!)

Baálé:
Ò
(Nunca se ouviu falar que a água
̣ ná kìí dí títí kí Omi má lè kọjá
Ìwọ ọmọtuntun yìí
seja bloquada sem poder passar, que você
Lágbájá ọmọ Lamọrín
Nome do RN, filho de fulano com fulana,
Kí ọ̀nà máṣe dí mọ́ọ nílé ayé
nunca tenha obstáculos insumontáveis em toda a
						sua vida!)
Gbogbo ẹbí: Àṣẹ!

(Axé!)

5.3 Gírámà 1: Morfologia lexical do Orúkọ
(Raiz + verbo + substantivo + pronome de objeto direto)

Por outro lado, o Olùkọ́ deve deixar claro que, ao contrário do que poderia parecer em alguns casos, nenhum nome yorubano é derivado de uma pergunta. Ou seja, um nome como
Adékàḿbi não deve ser entendido como uma pergunta do tipo:
“Njẹ́ Adé kàn mí báyìí?”
(será que mereço a coroa? será que é minha vez de me tornar rei?)
    O sentido correto do nome na realidade é uma afirmativa:
“Adé-kàn-mí-bí”
(Nasci como um filho bem planejado e valorizado dentro da linhagem real, ou seja, nasci
como o príncipe-herdeiro mais desejado pela família real, portanto, terei direito a subir um
dia ao trono!)
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Da mesma forma, os nomes yorubanos não devem ser entendidos nem como solicitações
nem como imperativos como poderia parecer à primeira vista os nomes seguintes:
Fúnmilọ́ lá, Dámilare, Fọlárànmi, Gbémisọ́lá, abbl.
Isso porque o verdadeiro sentido de um nome só aparece dentro da frase completa que
expressa a totalidade dos sentimentos atribuídos à chegada de tal criança no seio da família.
Assim podemos ver que todo nome yorubano adquire seu verdadeiro significado dentro da
plena expressão de um sentimento vivido, uma esperança ou uma afirmação da fé. Isso faz
com que o nome seja composto de pelo menos quatro partes constituintes:
Raiz 		
		

que pode ser derivado de
(a) nome de orixá, egúngún ou outras entidades; (Ògún, Ifá, Orò, abbl);
(b) referência ao Deus supremo (Olú, Olúwa, Ẹlẹ́ (ẹ̀ dà) ou Ọlọ́rún);
(c) apelido de profissão (Àyàn, Ọdẹ, Awo, Ọnà, abbl);
		
(d). fenômenos naturais ou espirituais (Ayé, Ò
̣ rún, Ilé, Ilẹ̀ , Ìbí, abbl)
Verbo que reflita o sentimento vivido (esperança, afirmação, negação,
		
angústia, felicidade, tristeza etc.);
Substantivo - que concretiza o objeto do desejo, esperança, medo, gratidão etc.
POD que só pode ser derivado do pronome pessoais da 1ª pessoa do singular
		
(mí) ou o pronome de objeto direto da 1ª pessoa do plural (wa).
Assim fica formatado um nome típíco yorubano
Exemplo 1: Ayégbókìkí
Ayé		
(o mundo inteiro, o universo, forças cósmicas (as ìyàmi) etc.)
Gbọ́
(escutar, conhecer, ficar sabendo)
Òkìkì		
(fama, prestígio)
Mi		 (meu)
Significado: O-mundo-inteiro-vai-conhecer-a-minha-fama (Aye(á)gbókìkimi), formatado
no contexto de nome próprio para Ayégbókìkí.
Exemplo 2:
Ògún
fi		
Odowó
dá		
Òwò		
Fúnwa

Ogúnfídódò
(orixá da guerra, da metalurgia e da tecnologia)
(empregou, colocou)
(uma pequena quantia)
(fundou, iniciou, criou)
(um grande comércio, negócio, sociedade, empresa)
(para a nossa família)

Significado: Ògún-usou-apenas-uma-pequena-quantia-para-fundar-uma-grande-empresa-para nossa-família (Ògúnfiodoódówòfúnwa), formatado no contexto de nome próprio
para Ògúnfidódò. É óbvio que esse nome é uma metáfora para dizer que o filho assim nomeado representa a semente (sendo o primogênito) de um grande crescimento demográfico e representa uma promessa de prosperidade material daquela família.
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5.4 Gírámà 2 – Semântica, Morfologia e Modificações fonéticas de nomes
por influência dialetal

Finalmente, o Olùkọ̀ deve deixar claro à turma que a composição e configuração fonética
dos nomes yorubanos podem sofrer modificações de acordo com as variações dialetais das
diversas regiões yorubanas.
Por exemplo:
Fáṣínà (Ifá-abriu-o-caminho) é a versão Ò
̣ yọ́ , ou seja, da região ocidental yorubana, enquanto o mesmo nome para os povos da região oriental, inclusive os dialetos de Ifẹ̀ , Ijẹ̀ṣà e
Èkìtì podem virar “Fáṣíkù”, ou seja, Ifá-sí-èkùn (Ifá-abriu-a-porta).
Outro exemplo é o nome “Ọmọ́wùmí” (Adoro-ter-filhos) muito comum no yoruba padrão,
mas que no dialeto de Ile-Ifẹ̀ vira “Ọmọ́rèmí” ou sua versão aglutinada “Mọ́ rèmí”, que ficou
consagrada através da história de heroína Mọ́rèmí Àjàṣorò. O mesmo verbo “rè”, que é a
versão dialetal do verbo “wù”, aparece em nomes do povo Ifẹ̀ , tais como Awóreni, Omírefá,
Ifárèmí, abbl.
Idem para nomes regidos por outros verbos “dialetais” exclusivos aos povos de Ile-Ifẹ̀ , tais
como o verbo “múkò”18 e “lá”, usados no lugar dos verbos “fún” (dar algo a alguém) e “wá”
(chegou para fazer algo) respectivamente do yorubá àjùmọ̀lò: Isso aparece em nomes como:
Ò
̣ ṣúnmúkòmi – Oxum me deu de presente essa filha ou esse filho.
Ọmọ́lájáyé – esta criança veio curtir a vida.
Da mesma forma, os ìjẹ̀bu-yorubanos costumam substituir a consoante “l” pela nasal “n” na
maioria de seus nomes. Assim nomes como “Ò
̣ ṣúnlẹ́yẹ” do yoruba padrão vira “Ò
̣ ṣúnnẹ́ yẹ”
para os ìjẹ̀bú-yorubanos.
Isso tudo é para mostrar o quanto é importante e, de fato, sagrado o orúkọ para o povo
yorubano.

5.5 Àwọn Òwe tó jẹmọ Orúkọ (Provérbios relativos ao orúkọ)

O olùkọ́ pode analisar com a turma os seguintes provérbios e ditados ligados ao orúkọ para
salientar a filosofia e ajudar os akẹ́kọ̀ọ́ a entender o culto do “rúnkọ”.
1. Orúkọ ọmọ níí ro ọmọ
(O nome dado a uma pessoa no ritual do runkó é o que condiciona seu comportamento
pelo resto da vida. Ou seja, o nome de uma pessoa sempre influencia seu destino)
2. Orúkọ ọmọ ni ìjánu ọmọ
(O nome dado a uma pessoa lhe serve sempre de freio. Ou seja, o código Ọmọlúàbi obriga
uma pessoa yorubana a pensar duas vezes antes de cometer qualquer ato reprovável, pois
sabe que a repercução pode manchar o nome da sua família e condenar sua linhagem ao
opróbrio, ostracismo)
18
O mesmo verbo “múkò” aparece em nomes em dialeto Oñdó-yorùbá como “míkò”. Assim encontra-se
nesta cidade-estado um nome profundo como Ifámímíkòmí (Ifá me deu força, ou sopro da vida).
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3. Ẹniti yío bani lórúkọ jẹ́, ìpèkupè níí peni!
(Aqueles que querem sujar o nome duma pessoa não vão pronunciar-lhe o nome corretamente. Ou seja, quem quer caluniar alguém primeiro procura deturpar ou sujar seu nome)
4. Orúkọ táá sọmọ ẹni, inú ẹni níígbé
(O nome que uma família pretende dar ao seu filho no dia do batizado deve ser bem mantido em segredo absoluto até o momento certo de revelá-lo à comunidade no ritual do runkọ.
Ou seja, é preciso preservar o sigilo do nome íntimo para evitar que pessoas malvadas usem
tal nome indevidamente. Também significa que a gente precisa aguardar o momento oportuno para revelar algumas decisões, informações ou segredos importantes)19
5. Ilé làá wò, kátóó sọmọ lórúkọ
(Os pais do recém-nascido sempre estudam a condição da família na hora de escolher o
nome apropriado para o filho. Ou seja, a tradição yorubana recomenda que sejam escolhidos nomes que fazem sentido dentro da realidade da família. Também significa que uma
pessoa não deve tomar determinadas decisões por pura intuição ou espontaneidade. Em
outras palavras, uma pessoa sábia deve refletir bem antes de agir)
6. Orúkọ tó wuni làá jẹ́ lẹ́hìn odi
(Quando uma pessoa está longe da sua terra natal, pode adotar qualquer nome que queira.
Ou seja, o contato com outras realidades fora do seu ambiente costumeiro pode fazer com
que uma pessoa adote novas identidades e hábitos que aqueles recomendados pela sua
cultura de origem)
7. Àrùn tí nṣOgójì ní nṣÒ
̣ ọ́ dúnrún, oun tí nṣAbọ́ yàdé gbogbo Ọlọ́ya ní nṣe
(A doença que acometeu o senhor Ogójì (40) é a mesma que atormenta a senhora Ò
̣ ọ́ dúnrún
(300), daí qualquer problema que enfrenta o senhor Abọ́ yadé é sem dúvida um problema
para todos os membros do terreiro de Ọya. Ou seja, as pessoas que se identificam e possuem
uma consciência grupal sentem todas as mesmas necessidades e têm as mesmas obrigações)20
8. Orúkọ rere sàn jú wúrà òun fàdàkà lọ
(Um bom nome e uma boa reputação são mais valiosos do que qualquer ouro ou prata. Ou
seja, é melhor ser uma pessoa de boa índole do que uma pessoa de muita riqueza material)
9. Àyànmọ́ ò papọ̀ , ìbití Táyé ti yan orí yàtọ̀ si ti Kẹ́ hìndé
(O destino é individual, nem os irmãos gêmeos – Táyé e Kẹ́hìndé – compartilham o mesmo
destino. Ou seja, a gente não pode comparar sua vida ou sua fortuna com a de outras pessoas, pois cada um tem o seu próprio caminho na vida)
19
Até o dia do ritual do nome, a cultura yorubana não permite chamar o RN de um nome específico. Em
vez disso, costuma-se usar o termo genérico de “Ìkókó” (o ‘embrulho’), “Aròbó” (o incapaz), “Laróndó” (a minúscula) etc. Assim a mulher recém-parida é chamada de ìyá ìkókó, ìyá aròbó, abbl. Isso faz parte do processo
de proteção à criança que deve ser preservada de qualquer contato indevido com o mundo dos vivos sem ter
passado pelo ritual adequado, pois isso pode mexer com o processo de separação de tal criança do mundo dos
que hão de nascer, o que pode acarretar problemas de àbíkú. Por isso a gente tem que preservar a identidade
da criança desde a gestação até o dia do runkó, bulindo o mínimo possível com o destino da criança.
20
Isso equivale ao ditado popular que se costuma dizer na Bahia: “Pau que dá em Chico também dá em
Francisco”.
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10. Ẹnító sọ ọmọ ní Iléníkúwà, ó ti yọ ọ̀ ràn lọ́ rùn ara òde.
(A família que resolveu batizar seu filho com o nome Iléníkúwà (a-morte-está-dentro-da-família) já exonerou as pessoas de fora de qualquer acusação de feitiçaria se, por acaso,
tal filho sofrer morte precoce. Ou seja, quando uma pessoa escolhe o caminho errado, não
pode culpar outras pessoas pela sua eventual desgraça)

5.6 Tipologias do ORÚKỌ

Uma análise epistemológico-cultural em torno da Identidade yorubana
O olùkọ́ faz uma pequena exposição sobre as diversas categorias e classes de orúkọ (nomes) e oríkì (apelidos), explicando seus usos e restrições na cultura yorubana
Ver ÀKÓ
̣ GBÁDÙN... (2003, p. 120 ss) e  YoruBaianidade (2020, capítulo IV )
1. Orúkọ àbísọ: nome próprio por excelência - àwọn orúkọ bíi: Ọlátúndé, Mosúnmọ́la,
Adékúnlé, Ọmọníyì, Ìyádùnúni, Bámidélé, Abímbọ́lá, Òkúnladé, Olúṣínà, Fágbéñlé, Ìfẹ́ pàdé,
Mojoyinọlá, Ẹyinadé, Àbáyọ̀ mí, Ò
̣ kánlàwọ́ n, Ọlọ́runnííṣọlá, Ṣànyàolú, Morẹ́ nikéjì, Ọlápàdé,
Kọ́láwọlé, Ìjàọlá, Ọláìfẹ́ , Adéìfẹ́ , Adébáyọ̀ , Ṣọládoyè, Ọpẹ́ yẹmi, Babalọlá, Oyèdùntán, Adébáñjọ, Moróunfólú, Ináọlájí, Ọlábọ̀ dé, Olábíyì, Adétúnjí, Ilélabáyọ̀ , Arámídé, Fọ́ lọ́ runṣọ́ , Tiwalayọ̀ , Adélékè, Gbọ́njúbọ́lá, Owólabí, Akíntíbúbọ̀ , Ọládèèbó, Adédígbá, Ò
̣ ládòkun, Olúrómbí,
Títílayọ̀ , Fọláṣadé, Ọlájííre, Olúfikáyọ̀, Oluyẹ́ misí, Tínúọlá, Olúrọ́ pò, Ipòọ̀ lá, Adérẹ̀ mí, Adébáñjọ, Oyíndàmọ́ lá, Ìbírónkẹ́, Olúwagbémiga, Oríyọmi, Abimbọ́lá, Ẹ̀bùnlọmọ, Olúwabùkọ́lá,
Ọmọ́ládún, Ọmọ́túndé, Ọlájùmọ̀ kẹ́, Bánkọ́lé, Tèmidire, Owólabí, Ọládùnjoyè, Ọlábimtán,
Omítipé, Sàtẹ́lẹ̀ , abbl.
2. Orúkọ àdápé: nome estilizado que pode ser derivado através do processo de:
a. ìgékúrú orúkọ: Ou seja, a prática de escolher um dos segmentos componentes de um
orúkọ àbísọ como forma abreviada. A preferência é muitas vezes dada ao componente do
nome no qual aparece o verbo. - àwọn orúkọ bíi: Ṣọlá, Fúnṣọ́ , Báyọ̀ , Rẹ̀mí, Túndé, Tọ́lá, Dọ̀ tun, Bọ́lá, Ṣadé, Fúnmi, Kẹ́mi, Rótìmí, Fẹlá, Pọ̀jù, Péjú, Dìran, Dayọ̀ , Délé, Bọ̀dé, Ṣaléwá, Túnjí,
Múbọ̀ , Káyọ̀ dé, Wálé, Wọlé, Kúnlé, Ṣíji, Tọ́ pẹ́ , Fẹmi, Títí, Nífẹ̀mi, Ronkẹ́ , Gbénga, Bùkọ́lá,
Rótifá, abbl.
Porém, essa forma abreviada pode ser escolhida também do segmento inicial, ou seja, a raiz
(prefixo familiar) quando o orukọ àbísọ́ não faz referência explícita a Ọlọ́run (Deus supremo) ou qualquer divindade (orixá, egúngún ou orí).21 Assim, temos nomes abreviados como:
Olá, Adé, Oyè, Olú, Ifẹ́ , Oyin, abbl.

Esta prática de usar as formas abreviadas dos nomes para apostrofar os filhos representa o grande
dilema que vivem as famílias evangélicas yorubanas contemporâneas que, na sua ânsia de “fugir” de nomes
tradicionais, sobretudo aqueles que homenageiam os orixás tutelares das suas linhagens, optaram por trocar o
prefixo dos nomes de orixá por nomes de Jesus, passando a trocar nomes como Orìsàgbẹ́bẹ̀ (Oxalá atendeu
às nossas preces) por “Jésùgbẹ́ bẹ̀ ”, ou “Ògúngbílé” (Ògum encheu a nossa casa) para “Jésùgbílé” etc. Quem
leva a pior são as famílias evangélicas que abusam da tradição de formação de nomes ao aproveitar o nome
de seus filhos para xingar ou tentar humilhar o “inimigo” de sua divindade, ou seja, o diabo. Como a falha original da tradução do missionário Àjáyí Crowder ao traduzir a Bíblia no século XIX tinha levado à colocação do
Satanás da tradição judeo-cristã como sendo equivalente ao orixá Exu da tradição yorubana, tais famílias na

21
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b. Oríkì àbísọ: são apelidos de carinho que foram transformados em nome próprio - Àwọn
orúkọ bíi: Àlàkẹ́ , Àwẹ̀ ró, Àkànbí, Àkànjí, Àṣàbí, Àdìró, Àrẹ̀ mú, Àdìgún, Àyọ̀ ká, abbl.
c. Orúkọ àpọ́nlé (obìnrin-ilé): A esta categoria pertencem nomes de respeito inventados
pelas esposas da família para apostrofar aqueles parentes mais novos do seu marido (irmãos, primos, primas, sobrinhas etc.) que a cultura yorubana lhes proibe de tratar pelo
nome de nascença22. Àwọn orúkọ bíi: Báalé (chefe de família), Àkọ̀ wé (intelectual), Ìdí-Ìlẹ̀ kẹ̀
(quadril-de-pérolas), Péléwúrà (marcas-de-ouro-no-rosto), Òreñté (Lindega, bem-formada),
Ìbàdí-Àrán (bunda-de-veludos)23, Ojúloge (Rosto-maqueado), Apọ́nbéporẹ́ (pele clara que
nem azeite de dendê), abbl.
3. Orúkọ ìnagijẹ (também conhecido como oríkì ìnagijẹ): nomes-alcunhas escolhidos por
uma pessoa ou colados em tais indivíduos pelas pessoas do seu entorno - àwọn orúkọ bíi:
Dẹ̀dẹìgbò, Àpátá, Ògèdèngbé, Elégbèdè, Agbólúajé, Wọ̀kìlúmọ̀ , Àfífílàperin, Kékéré-Ẹ̀kùn,
Akéréle, Apẹ́ lẹ́ gàn, Apèròjà, Anímáṣahun, abbl.
Observa-se que essa categoria de nomes é de natureza descritiva, por isso, o prefixo não
segue a regra exposta em segmento anterior, mas usa simplesmente o pronome impessoal
personificado “A” (aquele ou aquela que...)
Podemos incluir na mesma categoria de nomes-alcunhas outros nomes próprios derivados
de nomes de animais simbólicos da fauna yorubana, principalmente nomes de pássaros e
animais, tais como:
Ò
̣ kín (Pavão), Àlùkò (Turaco vermelho), Igún (Abutre)24, Agbe (Turaco azul), Ògìdán (Leopardo), Àjànàkú (Elefante), Erínfọlámí (Elefante), Àkókó (pica-pau), abbl.
Esta prática de usar nomes de animais considerados nobres é muito comum entre o povo
Èkìtì-yorubano.
sua ousadia colocam em seus filhos nomes como Èṣúpòfo (Satanás perdeu a aposta). O dilema agora é saber
qual dos segmentos do nome será escolhido como abreviatura de carinho para apostrofar tanto o filho assim
nomeado como os próprios pais sem cair no ridículo. A sociedade yorubana não costuma perdoar tais afrontas,
passando sempre a pirraçar os pais de tais filhos, insistindo em aplicar a regra do nome abreviado, conforme
manda a tradição. Aí vocês podem imaginar o embaraço e constrangimento de tais evangélicos zelosos quando são tratados de “bàbá Èṣù” (Pai do Satanás) ou “Ìyá a Pòfo”! (Mãe do perdedor)!
22
Na cultura yorubana, essa categoria de parentes do marido é considerada e deve ser tratada como
“mais velhos” para qualquer esposa que entre naquela família após seu nascimento. Assim, por mais velha
que possa ser a esposa, um irmão, irmã, primo ou prima do marido que havia nascido antes do casamento
dela deve ser tratado com este tipo de nome de fantasia. Caso contrário, ela será multada. Foi essa a tradição
herdada pelas famílias de santo no Brasil ao adotar os apelidos “ebome” como tratamento de respeito para
qualquer pessoa com maior idade de iniciação independentemente da idade biológica de tais indivíduos.
23
Cuidado para não imaginar significados ou insinuações maliciosas em tais apelidos. Isso não existe no
pensamento de quem dá tais apelidos ou quem é assim tratado!
24
O abutre é considerado um pássaro nobre e misterioso na cultura yorubana devido ao seu papel central
no processo de “aceitação” de oferendas feitas na intenção das entidades orixás, irunmolè ou ìyàmi. A mitologia
yorubana explica que as pessoas precisam da “generosidade” do abutre em aceitar comer as partes sagradas
do ẹbó (oferenda, sacrifício) para garantir sua eficácia. Por isso, se canta num dos textos de Ifá: “Báò r’ígún o, àò
ṣẹbọ, báò ràkálàmàgbò, aò ṣorò...” Ou seja, sem a participação do abutre, nenhum sacrifício será bem sucedido.
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4. Orúkọ àbíkú: - são nomes dados àquela categoria de crianças que nascem sadias, mas
morrem de maneira inexplicável e em idade precoce. O mesmo filho volta a nascer no seio
da mesma família para de novo morrer, criando desta feita um ciclo de nasce-morre sem
fim. Acredita-se que essas crianças pertencem ao ẹgbẹ́ emèrè, uma poderosíssima confraria mística na qual os membros, antes de deixar o mundo das crianças que vão nascer
para o mundo-ayé, já se comprometem a morrer de maneira precoce para castigar os pais
naturais e deixá-los em constante angústia. Só os mais competentes babaláwos (sacerdotes
de Ifá) e oníṣègùn (sacerdotes de Ò
̣ sanyìn) conseguem quebrar esse ciclo mediante fortes
25
trabalhos e medidas invasivas . A escolha de nomes ínsólitos para essa categoria de crianças faz parte da terapia invasiva para romper o seu ciclo mortal. Pertencem a essa categoria
nomes como: Dúrójáyé, Ẹkúnsúmi, Ajá, Kòṣọ́kọ́ , Tanimọ̀ọ́wò, Ọkọ́ya, Ìgbẹ̀kọ̀ yí, Dúróoríkẹ̀ ,
Kásìmáawòo, Málọmọ́ , abbl.
5. Orúkọ àmútọ̀ runwá: Nomes que o filho já “trouxe” ao mundo na hora de nascer.
Àwọn orúkọ bíi: Táyéwò (Táíwò), Kẹ́hìndé, Ẹ̀ ta-Òkò, Ìdòwú, Àlàbá, Babátúndé, Yétúndé, Ìyábọ̀dé, Òjó, Àìná, Olúgbódì, Abídèmí, Àbíṣọ́nà, Ò
̣ kẹ́ , Ìgè (Àdùbí), Àjàyí, Ọmọ́pẹ́ , Bábáwálé,
Yéwáñdé, Olúgbódi, Bábátúnjí, Babádẹ̀hìndé, Bábárímísá, Òní, Ò
̣ la, Ò
̣ túnla, Kíèséni, Dàda,
Ìlọ̀ rí, abbl.
6. Orúkọ ìdìlé: - Essa é a categoria de sobrenomes ou nomes de família. Tais sobrenomes
são passados de geração em geração e podem derivar de várias origens, tais como:
a. Orúkọ òyè: títulos de oyè (cargos) atribuídos àquela família na corte do rei ou no conselho de outras instituições político-jurídico-religiosas:  àwọn orúkọ bíi: Badà, Alapini, Balogun, Akọgun, Apènà, Ìkọ́ làbà, Aṣípa, Baṣọ̀run, Pàràkòyí, Àràbà, Ṣàrùmí, Ṣọ́ balójú, Gbọ́ baníyì,
Tọbalàṣẹ, Ò
̣ tún, Ò
̣ dọ̀ fin, abbl  
b. Orúkọ òrìṣà ìdìlé: nomes derivados da raiz do nome do orixá tutelar da família. Àwọn
orúkọ bíi: Abórìṣàdé, Ògúngbèmí, Abọyadé, Ifátúndé, Ò
̣ sanyìntúyì, Òòṣatúnbẹ̀ rù, Ò
̣ ṣúnwùmí, Ìwínlékè, Ò
̣ rátúnjì, Akinọ̀ ṣun, Ògúnbọ́dẹdẹ́ , Oṣónúgà, Ṣóyínká, Ṣónáiyà, Tàlàbí,Ò
̣ pádókún,
Odùgbèmi, Ṣàngótólú, Amósùn, Ọlọ́pàdé, Ọyáfẹ́ mi, Ewégbèmí, Elufidódò, Ẹfúnṣetán, Akínjógbìn, Eégúnníkẹ̀ ẹ́ , Okùsànyà, Ọrẹ̀ tádé,  Ìjíwọyè,  Ajéwọlé, Ọbásànyà,  Òrìṣàṣọnà, Ẹgbẹ́ kúnlé,
Ò
̣ jẹ́ péjú, Akíntíbúbọ̀ , Odùnẹ́ yẹ, Ṣàngówándé, Ọyákúnlé, Èṣùgbàyí, Ògúntúàṣe, Agbójúléfá,  
Ifátóóyángàn, Ifámóríyọ̀ , abbl.
c. Orúkọ iṣẹ ìdìlé: nomes derivados das profissões das linhagens - àwọn orúkọ bíi:
Awópọ́ nmílé, Ọdẹ́gbọlá, Ọnàwálé, Àyándìran, Ò
̣ ṣọ́ kúnlé, Aláwodé, Ọlọ́ jẹ̀ dé, Amúsàn, Asíndẹmádé, Alátẹẹ̀lẹ̀ kẹ̀, Awósánmi, Awókáyọ̀ dé, Agbẹ́ túyì, Ò
̣ pẹ̀ gbèmí, Àgbẹ̀ dẹ, abbl.

De fato, as crianças dessa confraria são consideradas tão potentes que elas são classificadas e tratadas
com o mesmo medo reservado à poderosíssima confraria das ìyàmi (Oxoronga), pois não é qualquer Oníṣègùn que pode enfrentá-las. Por isso, se costuma dizer num adágio que: “Àbíkú sọ Olóògùn d’èké!” Ou seja, os
àbìkú acabam com os poderes de qualquer oníṣègún (médico) que não souber preparar as complicadíssimas
oferendas e obrigações que servem de medidas preventivas para quebrar o ciclo das crianças àbíkú. Hoje, o
fenômeno se torna cada vez mais raros nas sociedades yorubanas e outras sociedades vizinhas tais como os
povos Ìgbo que também têm um conceito idêntico chamada Ogbanjé (Ver a obra O mundo se despedaça de
Chinua Achebe).
25
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d. Orúkọ (ẹ̀ ṣìn) àtọ̀húnrìnwá: são nomes derivados das tradições político-religiosas
importadas, sobretudo islâmicas, ou corruptelas de nomes de inspiração cristã ou britânica: - Àwọn orúkọ bíi:
Alímì, Àmúsà, Gíwá, Bádírù, Búsàrí, Ṣéríkì, Ṣàrùnmí, Sàlámì, Gbàdàmọ́ sí, Bákàrè, Fasansi, Sàámú, Jèmíìsì, Mọ̀ ọ́ nú, Sóló, Súlè, Gébú, Mọ́ riamọ̀ , Dèbó(rà), Fẹlí, Ṣẹ̀rí, Fátímà, Yésúfú, Kúkù,
Lúkú, Coker, Mọ̀ làtò, Sàbírù, Bùrẹ́ mọ̀ , abbl.

5.7 Atividade Cultural 2 – Ẹ bámi ṣọmọlórúkọ!
Oríkì àbísọ (nomes e apelidos de carinho)
Masculino

Feminino

Àjànì (filho que todos aspiram para ter)

Ànikẹ́ (quem tem a honra de tê-la precisa saber
paparicá-la)

Àkànjí (filho nascido de escolha esperançosa)

Àdùbí (filho cujo nascimento é como ganhar na
loteria)

Àlàó (filho cuja chegada traz riqueza e felicidade)

Àlàní (filho cuja presença promete prosperidade)

Àkànó (escolhido para sustentar a linhagem)

Àkànní (o escolhido)

Àkànbí (nascido por determinação)
Àṣàmú (o preferido)

Àlàbí (aquele cujo nascimento torna ricos os pais)
Àdìgún (o completo, o autossuficiente)
Àjàgbé (o vencedor)

Àjàdí (o intrépido)

Àdùfẹ́ (aquele que todos brigam para amar)
Àlàmú (o enriquecedor)

Àkàngbé (O sonhado, o desejado)
Àdìsá (o campeão)

Àyìndé (o lisonjeado)
Àjàmú (o troféu)
Àmọ̀ ó (aquele cuja chegada traz segurança)

Àdìó (preparado para sustentar a família)
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Àwẹ̀ ro (filha esperada com muito entusiasmo)

Àṣakẹ́ (escolhida para ser mimada)

Àbíkẹ̀ (nascida para ser paparicada)

Àbákẹ́ (aquela que todos colaboram para paparicar)
Àbẹ̀ ní (rogada para permanecer na família)

Àdùkẹ́ (todos disputam para mimá-la)

Àmọ̀ kẹ́ (todos querem conhecê-la para poder lhe
paparicar)
Àmọ̀ pe (aquela cuja presença traz a plenitude)

Àyìnkẹ́ (aquela que recompensa quem souber
mimá-la)

Àṣàbí (escolhida para nascer e receber atenção de
todos)
Àwẹ̀ni (deusa da higiene e cosmetologia)
Àsàní (a cobiçada, a escolhida)

Àsùnlé (aquela cujo nascimento atrai novas gestações)
Àjíkẹ́ (aquele que é paparicada desde o berço)

Àjọkẹ́ (nascida para receber o amor e carinho de
todos) Àpẹ̀kẹ́ (aquela que é convidada para receber
honras e carinho
Àyọ̀ kà (aquela cuja felicidade contagia)

Àgbékẹ́ (a predileta, aquele que todos carregam
para paparicar)

Àyọ̀ lé (fonte de alegria generalizada) Àtọ́ kẹ́ (aquela
que é criada com muitos mimos e carinho)
Àlàkẹ́ (aquela que é paparicada ao nascer)

Àbẹ̀ bí (aquela que só nasceu porque foi muito
rogada)

O olùkọ́ convida cada aluno a estudar o quadro dos Oríkì-orúkọ apresentado acima e, baseado na sua sonoridade e/ou significado, a cada aluno/a é dado o raro privilégio de escolher
para si um novo nome com o qual ele/a gostaria de ser chamado a partir de agora dentro
do mundo yorubano.
Após a escolha, cada aluno anuncia seu novo nome escolhido precedido da expressão:
Ẹ bámi ṣọmọlórúkọ! Àlàdé!
A turma inteira repete o nome três vezes seguidas para “consagrar” essa nova identidade,
respondendo à chamada dentro do modelo seguinte:
A.

Jorge:
Turma:
Jorge:
Turma:
Jorge:
Turma:

Ẹ bámi ṣọmọlórúkọ!
Àlàdé!
Ẹ bámi ṣọmọlórúkọ!
Àlàdé!
Ẹ bámi ṣọmọlórúkọ!
Àlàdé!

B.

Júlia:
Turma:
Júlia:
Turma:
Júlia:
Turma:

Ẹ bámi ṣọmọlórúkọ!
Àdùnni!
Ẹ bámi ṣọmọlórúkọ!
Àdùnni!
Ẹ bámi ṣọmọlórúkọ!
Àdùnni!

5.8.

Dánrawò: Exercício da fonética

Ṣe àtúpalẹ́ àwọn orúkọ ìṣàlẹ̀ wọ̀ nyí kí o sì sọ gbolóhùn tí a fi gbé ọ̀kọ̀ọ̀kan kalẹ̀
(Faça uma análise de cada um dos nomes seguintes e procure descobrir a frase embutida
no nome)
i. Ọlápọ̀ si
ii. Motúnráyọ̀
vi. Ò
̣ ṣọ́ wùsì vii. Ṣónariwo

5.9.

iii.  Fèyíṣará     iv.Olówópọ̀rọ̀ kú
viii. Iwíntádé     ix. Òòṣàrẹ̀mí

v. Olufẹ́mi
x. Bámgbádé

Awọn ọ̀rọ̀ tuntun tó ṣúyọ (glossário)

1. Oyá saáwòó! = lit. “manda ver” (faça sua pergunta)
2.  orúkọ èèyan = nome de gente
3. Irúfẹ́ = tipos
4. pọ̀ jọjọ = tem muitos
5. Ọọkú = versão dialetal de “o káre!”  (parabéns!, boa pergunta)
6. mọdé yì! = versão abreviada de “ọmọdé yì!” = meu rapaz!
7.  Ìbéèrè tó nípọn = pergunta sensata, pergunta importante
8. N ó sì dáhùn = e eu vou te responder
9. lẹ́ kùnrẹ́ rẹ́ ! = em cheio, com detalhe

39

REFERÊNCIAS

ADEWOYIN S.Y. Simplified Yorùbá L1 for JS 1. Lagos: Corpromutt Publishers Nigeria Limited.
1998.
AYOH’OMIDIRE, Félix. Àkọ́ gbádùn: ABC da língua, cultura e civilização iorubanas. Salvador:
EDUFBA, 2003.
__________. Pèrègún e outras fabulações da minha terra: contos c@ntados iorubá-africanos.
Salvador/Brasília: EDUFBA/MEC SeSU, 2006.
__________. Ẹ̀kọ́ Dára! curso básico de língua e cultura yorùbá 1. (Coleção Yorubantu). Salvador: Segundo Selo, 2020.
__________. YoruBaianidade: oralitura e matriz epistêmica nagô na construção de uma identidade afro-cultural nas Américas. Salvador: Segundo Selo, 2020.
FÁLOLÁ, Toyin, AKÍNYEMÌ Akíntúndé (ed). Encyclopedia of the yorùbá. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press. 2016
_________. Culture and custom of the yorubá. Austin Texas: Pan-African University Press. 2017.
JÉBÒDÁ, Fémi. Yorùbá gbayì: Ìwé kíkà èkeji. Ibadan: African Universities Press, 1988.
ODUJÌNRÌN, J.S.A. ABD Àsìkò fún àwon omode ati awon àgbà. Ijebu-Ode: Ipese-Olu Press,
1951.
ODUNJO, J.F. Alawíyé (Iwe kìn-ín-ní de ìkéfà). London: Heinemann. 1973.

