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Àwọn Òwe áti àṣàyàn ọ̀ rọ̀ tó jẹmọ́ ÌWÀ ...............................................................................22
(provérbios, adágios e aforismos relativos ao ÌWÀ) .............................................................22
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Ìwà Ọmọlúàbí .............................................................................................................................25
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Àyànmọ́ ò gbóògùn, Orí lẹlẹ̀jọ́ - A mitologia de ORÍ ..........................................................37

́ Ẹ̀KETA
Ẹ̀KỌ
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Orí Olokun: Logomarca da nação yorubana.

Fonte: Acervo particular do autor

ÌJÚBÀ

Ìbà làwá o f'ọjọ́ òni jú
Orin áwa d'ọ̀ la!
A ṣ’èbà Akọ́da,
Èyí tó dá tiẹ̀ sórí ewé
A ṣ’èbà Aṣẹ̀dá,
Èyí tó dá tiẹ̀ silẹ̀ pẹ̀pẹ̀!
Ìbà Olódùmarè,
Aṣohunribiti kárí ayé!
Ọba àná, ọba òni, ọba lọ́jọ́ gbogbo
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, na 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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ỌGBÓ
̣ N ỌLÓ
̣ GBÓ
̣ N NI KÌÍ JẸ́ KÍ A PE ÀGBÀ NÍ WÈRÈ1
ÌFÁÁRÀ FÚN ÌWÉ KẸTA (Prefácio ao Volume 3)
A coletânea Ẹ̀ KÓ
̣ DÁRA! – Curso de Língua e Cultura Yorùbá foi originalmente pensada
como uma série de seis volumes para uso no ensino de Yorubá, ou seja, dois volumes para
o nível básico, dois para o nível intermediário, e dois para o nível avançado. A proposta foi
abraçada no momento da aprovação dos cursos de línguas africanas oferecido pelo Núcleo
Permanente de Pesquisa e Extensão em Letras (NUPEL) do Instituto de Letras, Universidade
Federal da Bahia (ILUFBA). A ideia porém é que cada um dos volumes possa servir como
matéria didática para qualquer curso de yorubá, independentemente do nível ser iniciante,
intermediário ou avançado, haja vista que o conteúdo de cada volume foi particularmente selecionado para atender às necessidades de brasileiros desejosos de aprender, de forma sistemática e des-estereotipada a história, língua e cultura 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 assim como em diversos outros âmbitos.
O objetivo maior da série Ẹ̀ KÓ
̣ DÁRA! é servir de subsídio para uma aprendizagem bem
estruturada de Yorubá como língua de herança. O curso destina-se a todos aqueles que
desejem compreender o legado desse povo africano em solo brasileiro, ensinando de forma
explícita a sua língua e aspectos chaves da sua cultura, literatura e civilização. Objetiva priorizar o domínio da língua yorubana 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, além de 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, baluarte da brasilidade cultural, 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 yorubácêntrica, trazendo à tona os valores epistemológicos
transmitidos ao longo dos séculos pela oralidade e oralitura nagô-yorubanas, e embutidos
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 nem inocente.
1
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Provérbio yorubá: A vivência ancestral é o segredo da sabedoria dos mais velhos.

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 marcado não pela linearidade ocidental senão pelo espiral exuístico e suas
interferências transplanetárias.
Dentro dessa nossa visão pedagógica, consideramos o yorubá como uma língua ancestral e
de herança no Brasil e pensamos esta coleção Ẹ̀ kò
̣ Dára! como mais um passo decisivo na
re-aproximação do povo nagô-yorubá-brasileiro com seus irmãos do outro lado do Atlântico Yorubano e de outros cantos como Cuba e Trinidad onde grande parcelas da população também apreciam essa línguas dos irúnmọlẹ̀ , mais conhecidos como orixás. 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 chaves, os brasileiros de qualquer estado devem possuir um domínio real e uma
competência maior no manejo desse idioma que representa um ingrediente indispensável
na construção da sua identidade enquanto brasileir@s.
Este Volume 3 da coleção Ẹ̀ kò
̣ Dára! aborda de maneira sistemática o cerne da personalidade yorubana codificado na sua qualidade obrigatória de Ọmọlúàbí, 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 aos irê mais desejados e procurados pelo comum dos sujeitos yorubanos. Ou
seja, além dos conceitos chaves da cosmovisão e cosmogionia nagô-yorubana tais como o
culto ao Orí (destino), Orúkọ (nomes), ìgbà ati àkókò (a escatologia do tempo), Ìyá (a
genitora), Ọmọlúàbí, Ìwà, Ìdìlé, Ìgbeyàwó (instituições fundamentais), abbl. este Volume 3 traz uma discussão profunda da trilogia das ambições de vida de qualquer homem ou
mulher yorubano consagrado no imaginário coletivo como – ire owó (bênção de dinheiro,
recursos para uma vida digna), ire ọmọ (bênção de filhos, descendência), ire àìkú baálẹ̀
ọrò
̣ (bênção de imortalidade, viver feliz no mundo dos ancestrais).
Outro aspecto importante que traz este Volume 3 da coleção Ẹ̀ KÓ
̣ DÁRA! é investir pesado
na gramática yorubana de forma sistemática. Assim, a partir da Ẹ̀kọ́ Ẹ̀kẹfà (Lição 6) abordamos de forma sistemática a lexicografia yorubana no sentido de explicitar as classes gramaticais, a estrutura da oração e a riquíssima lexicologia que torna possível uma análise
minuciosa das aceitações e usos em todos os sentidos de verbos e expressões idiomáticas
na língua yorubana. Tal exercício, conjugado com a rúbica de Glossários que já vinha sendo
apresentado desde o Volume 1 vai reforçar e garantir um domínio paulatino e cada vez mais
seguro de verbos e substantivos que são os dois aspectos “mais complicados” a aprender
para usuários de outras tradições linguísticas.
Neste momento que comemoramos 3 anos da criação do curso de yorubá no Instituto de
Letras ofertado pelo NUPEL, achamos importante registrar aqui o nosso reconhecimento e
valorização dos esforços das gerações sucessivas de grandes olùkọ́ s e akẹ́ kọ̀ ọ́s desta língua
ancestral em terras diaspóricas. Saudamos neste respeito a todos que já tiveram protago15

nismo na confecção de livros didáticos para o ensino e aprendizado da língua yorubana na
diáspora latino-americana, principalmente no Brasil, onde o maior mérito pelo pioneirismo
vai para o nosso querido Mestre Didi, finado Alapinni nilé Axipá que foi quem abriu o caminho para todos nós a partir da sua cartilha de 1948 intitulada Iorubá tal qual se fala. Outros
grandes nomes já trilharam o mesmo caminho. É o momento de fazer o ìjúbà para grande
‘fazedores’ da gramática de yorubá tal como o professor Fernandez Portugal Filho, o próprio José Beniste, o baba Altair T’Ogum, o nosso conterrâneo baba Sikiru Salami, e muitos
outros autores e auitoras dessa categoria.
Claro que, sem quem aprende, os esforços de quem ensina serão perdidos, e seus investimentos se esfumaçariam como quem usasse uma cesta furada para catar água no rio!
Por isso saudamos com muito carinho as gerações de akẹ́kọ̀ọ́ que tiveram a paciência e a
humildade de sentar nas salas de aula para aprender a falar cada dia melhor essa língua de
herança. Desde aquela primeira turma histórica montada no CEAO entre 1962 e ‘65 sob o
comando do professor nigeriano Ebenezer Latundé Laṣebikan, às turmas ministradas pelo
professor e embaixador Ọlábíyi Babalọ́ la Yai no mesmo CEAO de 1975 a 76, e também as
sucessivas turmas que eu mesmo tive o prazer de ensinar no CEAO de 2002 a 2006, desde a
época do Terreiro de Jesus até a mudança para o 2 de Julho, sem faltar claro, de lembrar das
turmas do professor Ayanwale Ayo Olayanju, meu sucessor no CEAO, antes de chegarmos
nas presentes turmas do NUPEL. Com cada turma que se forma, estamos construindo cada
vez melhor este grande edíficio do idioma ancestral yorubano que tem servido de marco
primordial para a consciência negra e construção de identidade cultural de gerações e gerações de brasileiros e brasileiras de todas as colorações epidérmicas e orientações étnico-estéticos-sociais.
O nosso mais ardente desejo é sempre que cresça a cada dia está vontade de aprender o
yorubá no Brasil, e que nunca falte quem ensine esta língua dos nossos gloriosos ancestrais.
Ire o!
Ile-Ife, 08.11.2021.
Profº. Drº. Félix Ayoh’OMIDRE
Olùkọ́ Àgbà ati Olùdari
Professor Titular de Estudos Afro-Latino-Americanos & da Diáspora Yorubana, e
Diretor, 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 do NUPEL/UFBA

́ ÈKÌNNÍ
Ẹ̀ KỌ
ÌWÀ ỌMỌ NÍÍ MÚ ỌMỌ JẸ ÒKÚGBẸ́ !
Àjọwípọ̀ Èkínní: Ni yàrá ikàwé (diálogo em sala de aula)
Àkànjí ati Àyọ̀ká:			Ẹ káalẹ́ o Olùkọ́ !
Olùkọ́:				
Ooo! káalẹ́ o Àkànjí!
					Àyọ̀ ká ṣé dáadáa ni o? Ilé nkọ́ o?
Àkànjí ati Àyọ̀ká:			
A dupẹ́ , dáadáa nile wa!
Àkànjí:				Olúkọ́, ẹ wo owó ti mo ri he lẹ́nu ọ̀ nà àbàwọlé
Olùkọ́ :				Owó kẹ̀ ! èló ni? Níbo ló gbé ríi Àkànjí? taló ni?
Àkànjí:				Owó náà pọ̀ diẹ̀ o olùkọ̀ , irinwó reais ni àpapọ̀ rẹ̀
Olùkọ́:				
Ah, mo dáràn!, abí owó ti mo fi sápò loti bọ́ sọnù!
					
Mo di irinwó reais kan mọ́ wọ́ lati fi sanwó iná mi lẹ́hìn
					
ẹ̀ kọ́
Àkànjí:				Ẹ yára yẹ àpò yín wò dáadáa, o dámilójú pé tíyin ni
					
owó tó sọnú ọ̀hún.
Olùkọ́ :				Bẹ́ẹ̀ kúkú ni, owóò mi ni. O ṣeun jaré, Ọmọluàbí.
					Ìbáṣe ẹlòmíràn ní, ṣeni ìbá jẹ̀gúnmọ́ yán!
Àkànjí:				Emi kẹ̀ ! Ọlọ́run májẹ̀ẹ́ !

Sistematizando.... o conceito filosófico de Ìwà
1.1

Ìwà lọba àwúre! A filosofia do ìwà

O olúkọ́ apresenta à turma o conceito filosófico de Ìwà como o maior tesouro que possa
possuir uma pessoa, explicitando a fundamentação para esse conceito e os atributos a ele
ligados. De fato, o conceito filosófico de Ìwà pode ser definido tanto como virtude, bom
comportamento ou como boas relações. Pela sua raíz “wà”, Ìwà pode ser também definido
como existência, o existir. Por isso que os reis yorubanos são saudados como “Aláyélúwà”,
ou seja, o dono do aye (mundo, vida) e ìwà (existência).
Dentro dessa compreensão filosófica, se costuma pensar Ìwà numa dicotomia excludente:
“Ìwà rere”2 (o bom Ìwà) e “Ìwà búbúrú” (o ìwà ruim).
Acredita-se que esse Ìwà é personificada nas mulheres e nas mães. E é a virtude mais procurada numa mulher na hora de contrair um casamento. Por isso que se recomenda sobretudo
para os homens na hora de escolher uma esposa que procurem priorizar o ìwà sobre a ẹwà,
conforme afirma o aforismo “Ìwà lẹwà”, ou seja, o ìwà é a derradeira ẹwà, quando acaba
a ẹwà (beleza) o que permanece é o ìwà. Isso se comprova na seguinte cantiga Àpàlà que
afirma:
2
Observe que esse Ìwà rere é muitas vezes descrita também como “Inú rere” (generosidade, solidariedade). Assim, uma pessoa de bem é descrita como “Onínúnre”.
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Bóbìnrín bá dára tí kò níwà, 		
(se uma mulher é bonita mas não tem ìwà)
bóbá gba kọbọ kan àbọ̀ n ò lè fẹ!
(não me caso com ela nem que seus pais me
						pedissem apenas R$1.50 como dote)
Bóbìnrin bá dára tó tún níwà, 		
(mas se uma mulher é bonita e tem ìwà)
molé fi wántaosọ̀n fẹ!			
(pago qualquer dote, nem que fosse um milhão)

1.2

Ìwà là nwá, ìwà! - A mitologia de Ìwà

Na mitologia yorubana, os textos oraculares de Ifá apresentam Ìwà como uma entidade mística, ou uma divindade quase que foi desposada por Ò
̣ rúnmìlà. Essa mulher era dotada de
poderes místicos de agregar as pessoas em torno da casa do sábio. No volume de número
28 dos Odù Ifá intitulado Ogbé-Òtúrá, também conhecido como Ogbè-Alárá, Ifá conta
que essa Apẹ̀ tẹ̀ bí era bem-quista por todos pela sua maneira de receber as pessoas que
frequentavam a sua casa. E, de fato, enquanto ìyàwó na casa de Ò
̣ rúnmìlà, Ìwà epitomizava a
virtude da mulher hospedeira e acolhedora. Assim que as pessoas chegassem para consultar
Ifá junto ao seu marido, Ìwà recebia a todos com maior presteza, oferecendo água para elas
se desalterarem, esteira para se sentar, e todo tipo de conforto. Por isso, muita gente gostava de visitar a casa de Ò
̣ rúnmìlà, só para serem recebidos por Ìwà.
Porém, o Òdù Ifá conta que Ìwà tinha um defeito muito grave que seu marido Ò
̣ rùnmílà sabia, mas que Ifá lhe havia recomendado de aceitar e nunca usar como desculpa para brigar
com Ìwà. Qual é esse àbùkù de Ìwà? Ela tinha um problema de incontinência e isso fazia com
que ela defecasse em qualquer lugar a qualquer momento. Seu marido Ò
̣ rúnmìlá fazia de
tudo para conviver com esse “ẹ̀ gbin” da sua mulher, mas um dia, enquanto ele recebia um
cliente importante, Ìwà, após sua fabulosa recepção costumeira e enquanto recebia os agradecimentos dos hóspedes de seu marido a quem ela havia tratado tão bem, soltou sem querer fezes fedorentas, que empestiou toda a atmosfera. Ò
̣ rùnmílà quase morreu de vergonha,
e sem poder se controlar, gritou com sua àpẹ̀tẹ̀bi e, na sua raiva, mandou embora sua Ìwà.
Depois que Ìwà foi embora, as coisas começaram a andar mal para Ò
̣ rúnmìlà, os clientes abandonaram as suas consultas e a cabeça de seu Exu secou por falta de oferendas. Quando Ò
̣ rúnmìlà
consultou seu òkè ìpọ̀ nrì (Odù) para saber o porquê de uma reviravolta tão radical e repentina
nas fortunas dele, Ifá lhe revelou que a causa das desgraças deles foi a separação de Ìwà, sua
amável Apẹ̀tẹ̀ bí, que ele repidiou por causa de seu único defeito. O oráculo recomendou que
Ò
̣ rúnmìlà procurasse e se reconciliasse com sua Ìwà. Dito e feito. Ele saiu à procura da sua esposa
repudiada, mas não sabia por onde começar porque ela tinha ido embora sem deixar endereço.
Ò
̣ rúnmìlà foi o primeiro na terra de Olúgbó
̣ n, rei de Ilé Igbọ́n, mas Ìwà não se encontrava lá. Em
seguida, ele foi procurá-la na terra de Arẹ̀ sà Àjèjé Ojútìlálò
̣ , rei de Ìrẹsà, terra do dendê, mas
sua Apẹ̀tẹ̀bí tinha passado por lá sem fixar residência. No seu desespero, Ò
̣ rúnmìlà foi na terra de
Ọwáràngún Àga, soberano dos povos Ìgbómìnà-yorubá, mas lá também não achou nenhum
rastro de sua esposa Ìwá. Foi assim que Ò
̣ rúnmìlà percorria a casa de todos os reis, cantando o
tempo todo o seu lamento e profundo arrependimento por ter perdido a pessoa mais preciosa
da sua existência. Eis a cantiga que Ò
̣ rúnmìlà entoava o tempo todo:
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Ìwà, Ìwà làñwá Ìwà!		
Taló bámi ríwà ñmi?		
Ìwà, ìwà làñwá Ìwà		

(Ìwà, é ìwà que estou procurando recuperar)
(Alguém saberia me dizer onde ela está?)
(Ìwà, sinto tanta falta de Ìwà)

		
		
		
		
		
		
		

Alárá o ríwà ñmi?		
Ìwà, ìwà làñwá Ìwà!
Ajerò o ríwà ñmi?		
Ìwà, ìwà làñwá Ìwà!
Ọwáràngún o ríwà ñmi?
Ìwà, ìwà làñwá Ìwà!
Taló bámi ríwà ñmi?		
Ìwà, ìwà làñwá Ìwà		

(ô rei Alárá, saberia me dizer por onde anda Ìwà?)
(Ìwà, sem ela não sou ninguém, Iwà!)
(Ô rei Ajerò, viu minha esposa Ìwà?)
(Ìwà, sem ela não sou ninguém, Iwà!)
(E vós ọwáràngún, acaso viu minha Ìwá por aí?)
(Ìwà, sem ela não sou ninguém, Iwà!)
(Alguém saberia me dizer onde ela está?)
(Ìwà, sinto tanta falta de Ìwà)3

Foi a partir deste episódio que Ìwà se tornou o bem mais precioso para todos os seres
humanos, pois é ela que garante a verdadeira felicidade e prosperidade para todos os humanos em suas vivências. Assim, todo mundo tem que procurar Ìwà para garantir uma vida
boa. Ainda na mitologia yorùbá, foi Ọbàtálá (Oxalá) quem teria trazido Ìwà desde o orum
para o àyé, por isso que o Ìgbá Ìwá se localiza na casa de Oxalá, também conhecido como
Òrìṣà Ìgbò. Lembremos que um dos nomes-atributos (oríkì) do próprio Oxalá é Afùwàpẹ́
(Aquele-cujo-Ìwà-lhe-garante-a-longevidade). Por isso, se costuma pedir Ìwà a Oxalá com o
canto-oríkì: “Òrìṣà Ìgbò, mo tẹ́wọ́ o kówa fún mi, Òrìṣà-Ìgbò!).
O que esta mitologia ensina é que o ser humano precisa trabalhar constantemente seu Ìwà
para ter garantia de uma existência boa neste plano material e um àtubọ̀ tán (devir) prestigioso no além.
Ìwàpẹ̀ lẹ́ é considerado no conceito Ọmọluábì como um dos valores mais importantes do ser
humano porque é visto como o somativo de todas as virtudes tais como ìtẹríba (respeito),
ifẹ́ (amor, caridade), ìlàwọ́ (generosidade, solidariedade), ìfaradà (perseverânça), òtítọ́ (sinceridade), ifọkàntán (lealdade) etc.

1.3

Gírámà 1: Locução verbal “rí he” atí “bọ́ sọnù”:

A locução verbal “rí he” é composta de dois verbos cujos sentidos se complementam:
Verbo 1: “rí” (ver, enxergar, achar)
Exemplo:

èmi rí ìwọ (mo rí ọ) – eu te vejo, te enxergo.

Verbo 2: “he” (recolher)
Quando se juntam os dois verbos, temos uma locução verbal com o sentido de “achar ou
encontrar algo que alguém tinha perdido”.
Repare que a locução só se aplica a coisas leves, sem peso e fáceis de se perder.
Repare também que o uso dessa locução se limita apenas a coisas materiais tais como owó
(dinheiro), aṣọ (roupa, vestido), agogo (relógio de pulso), bàtà (sapatos) etc. Portanto, não
deve ser aplicado a seres humanos ou a animais:
3
Texto recitado por Babaláwo Awotóyé Ò
̣ jẹ́ rìndé, Agbọngbọ̀n Awo de Côte d’Ivoire no fórum Ìṣọ̀kan
Ò
̣ rúnmìlà (03.11.2020).
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Por exemplo, se pode dizer:
		Mas nunca:

1.4

Àkànjí rí owó hé
Àkànjí rí ọmọ he!4

Gírámà 2: “kẹ̀ ” e “wo”: interjeição com função de interrogativa retórica

Em yorubá, existem partículas gramaticais com funções de interjeição ou de interrogativo
retórica. Dois exemplos são “kẹ̀ ” e “wo”. Ambos significam “qual, quê, que qualidade” etc.
Porém, cada uma carrega uma nuance semântica capaz de revelar atitudes específicas por
parte de quem fala.
Observe que ambas são usadas como partículas interrogativas:
A partícula “kẹ̀ ” carrega uma atitude de incredulidade, ou mesmo de perplexidade.
Exemplos:
		

Owó kẹ̀ (que dinheiro, “só se for...”)
Èmi kẹ̀ (eu nunca!, eu heim?, quem me dera!, me deixe!, abbl.)

Repare que, quando usado com um sujeito humano (uma pessoa ou um pronome pessoal).
esse “kẹ̀ ” não permite o uso das respectivas versãoes coloquiais dos pronomes pessoais.
Ou seja, só funciona com os pronomes pessoais formais (èmi, ìwo, òun, àwa, èyin, àwon):
justamente porque o ‘kè”, não é verbo.
Exemplo:
Èmi kẹ̀
Ìwọ kẹ̀
Àwa kẹ̀ , abbl.
Por outro lado, a partícula “wo” revela muitas vezes uma certa ironia ou atitude de
revolta, inconformidade ou frustração:
Exemplo:
Owó wo ni ìjọba fẹ́ ki nfi san owó ori lásìkò COVID?
(com que raio de dinheiro o governo quer que as pessoas paguem impostos nesses
tempos de COVID)

1.5

Gírámà 3: mó dáràn (dá ọ̀ràn) = Aí meu paí!

Esta expressão de lamentação espontânea e desolação total é usada para demonstrar pavor
ou desespero diante de uma situação trágica ou quase trágica. Tipo: “meu Deus do céu, estou perdido!”, “estou encrencado, estou ferrado!”.
Muitas vezes, essa expressão é acompanhada de um gesto de desolação conhecido como
ìkáwọ́ lérí (lit. o ato de colocar as duas mãos na cabeça de forma desanimada). Existe até um
provérbio análogo usado para descrever as pessoas chorando quando ocorre uma morte:
Òkú nsunkún òkú, akáwọ́ lérí nsunkún ara wọ́ n
4
Infelizmente, a maioria das exceções só se aplicam a mulheres: Por exemplo, quando se quer falar
de uma moça, provavelmente, adolescente que se descobriu com uma gravidez não planejada, costuma-se
dizer: o rí oyún he! Será que isso denuncia um machismo na cultura yorubana?
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1.6

Gírámà 4: “yára” + verbo: imperativo suavizado

O emprego da partícula “yára” + verbo serve para aconselhar alguém a fazer espontaneamente alguma coisa em benefício próprio.
Trata-se de uma locução verbal composta que combina
o verbo
“yá” (apressar, fazer ligeiro)
com 		
o substantivo
“ara” (corpo)
		
“yára” portanto significa realizar uma tarefa com ligeireza, sem demora.
Exemplo:

Yára jókòó kí o jẹun (sente-se ligeiro para almoçar!)

Porém, a expressão também pode ser usada para comunicar a urgência de alguém fazer algo em
benefício alheio. Neste caso, é preciso acrescentar a partícula verbal “bá” (junto, em apoio a...)
Exemplo:

Yára bámi ti ilẹ̀kùn yàráà mi o (feche ligeiro a porta do meu quarto! Me ajude!)

1.7

Gírámà 5: “kúkú” resforço adverbial duplo para respostas afirmativas

1.8

Gírámà 6: “járe” – reforço duplo para felicitar uma atitude positiva.

Como já vimos no Livro 1, “kúkú” é advérbio usado para reforçar uma afirmativa.
“Bẹ́ ẹ̀ kúkú ni” = é verdade mesmo!
A expressão “Jàre” é outra locução adverbal composta de
um verbo:			
“jẹ” (comer, ganhar)
e um substantivo abstrato: “àre” (direito, justiça)

Possui um significado figurado que se traduz em “estar no direito”, “ter razão”.
Porém, quando se emprega numa locução direta para apostrofar alguém, serve para expressar certa “gratidão” ou “alívio” para a atitude positiva que o locutor identifica/louva no
interlocutor, principalmente como forma de fazer desfeita a outras pessoas presentes que
aparentemente não tiveram a mesma atitude. Seria um tipo de “puxada de orelha” indireta
para as pessoas da mesma categoria do interlocutor que não tiveram a mesma distinção que
ele na estimação do locutor. Trata-se, portanto, de uma arma potente para excluir pessoas
que não te agradam de uma conversa.
Káàbọ̀ jàre (ọmọ dáadáa!)5
Por exemplo, se alguém (mais velho) cumprimenta uma pessoa mais jovem com a expressão
“pẹ̀lẹ́ jàre ọmọdé yìí!” (praticamente intraduzível), implica que ali presente tinha mais
outra(s) pessoa(s) que não são consideradas dignas de tal afeto ou demonstração de satisfação.

5
Em contextos de paquera, o jàre pode servir para “dar bandeira” a alguém que o interlocutor quer
paquerar.
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1.9

Gírámà 7: “Ìbàṣe/ìbáti) – pretérito do subjuntivo comparado
(se fosse..., teria)

Trata-se de um modo verbal condicional que precisa de duas partes subordinadas. Serve
para estabelecer uma comparação de igualdade não consumida entre dois elementos com
naturezas semelhantes, porém cujos comportamentos são diferentes.
Vejamos alguns exemplos:
Ìbáṣepé kanhin-kanhin lágbára bí ẹṣin, ìbáti tá ènìyàn pá!
(Se uma formiga preta tivesse a mesma força que um cavalo,
estaria matando as pessoas com uma mordida só!)
Ìbàṣepé bí ènìyàn ni Ọlọ́run rí ní, ìbàti pa ayé yìí rẹ́
(se Deus fosse igual aos homens, não sobraria ninguém neste mundo)

1.10 Àwọn Òwe áti àṣàyàn ọ̀rọ̀ tó jẹmọ́ ÌWÀ
(provérbios, adágios e aforismos relativos ao ÌWÀ)
Ìwà lọba àwúre
(Ìwà é o rei de todos os ‘trabalhos’ ou simpatias. Ou seja, não adianta gastar fortunas em
simpatias para conseguir o que é bom e melhor na vida. Se você não possui Ìwà e aplicar
essa virtude em suas relações, não existe talismã nem balangidã que te traga sorte).
Ẹni l’owo tíkò n’íwà, owó olówó lo ni
(A pessoa que tem muito dinheiro, mas não possui Ìwà, o dinheiro dele vai acabar nas mãos
de outras pessoas)
Ẹni bimo tíkò n’íwà, ọmọ ọlọ́ mọ̀ lo bi
(A pessoa que tem muitos filhos, mas não possui Ìwà, a riqueza de seus filhos vai acabar nas
mãos de outras pessoas. Ou seja, quando uma mãe ou um pai não sabe se relacionar bem
com seus próprios filhos, todos os benefícios e as obrigações que esses deveriam acordar
aos pais serão revertidos para outras pessoas)
Ẹni k’ólé tíkò n’iwa, ilé onílé lo kó
(A pessoa que constroi uma casa, mas não possui Ìwà nunca terá a felicidade de usufruir
plenamente de tal residência. Ou seja, não adianta ser proprietário de bens materiais, pois
sem a boa vizinhança, sua vida se tornará um inferno)
Ìwà rere lẹ̀ ṣọ́ ènìyàn
(O bom Ìwà é o maior tesouro de qualquer pessoa. Ou seja, não adianta ter a maior beleza
natural, não adianta combinar a maquiagem mais chique com as roupas mais caras e pérolas
mais bonitas, sem saber relacionar com as pessoas, você acabará sendo tratada como lixo)
Ìwà kò níí fi oníwà ṣilẹ̀
(O ìwà é como a segunda pele, nunca se separa do dono. Ou seja, o nosso Ìwà nos acompanha em qualquer momento da vida, não tem como fugir dele!)
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Èéfín nìwà, rírú níi rú!
(O Ìwà é como fumaça, não há como encobrir-la. Ou seja, uma pessoa pode tentar esconder
seu ìwà por algum tempo, mas mais dia menos dia, ele baixará a guarda e todos poderão
descobrir sua verdadeira natureza!)
Ìwà lẹwà ọmọ ènìyàn!
(Ìwà é a maior beleza do ser humano. Ou seja, as pessoas preferem lidar com uma pessoa
que possui Ìwà do que lidar com uma pessoa que possui a maior beleza, pois Ìwà, sendo a
beleza interior, tem mais valor).
Obìnrin tó dára tí kò níwà, asán ní!
(uma mulher bonita que não possui ìwà é apenas uma boneca. Ou seja, quando a mulher não sabe
dar prova de que possui um bom ìwà, ela vai acabar sendo preterida para outras mais sensatas)
Ìwà lẹ̀sìn
(Ìwà é a verdadeira e única religião do homem. Ou seja, não importa querer ser mais santo
do que o proprio papa, se um devoto ou líder religioso não possui ìwá, sua religião é nula)
Ìwà ọmọ níi mú ọmọ jẹ òkúgbẹ́
(É o ìwà de um jovem que o faz procurar um artefato capaz de cegar as láminas de facas e
fações. Ou seja, quando uma pessoa domina seu ìwà, não precisa procurar se precaver ou se
defender de ataques de inimigos reais ou imaginários)
Obìnrín sọ̀wà nùn, ó lóun ò lórí ọkọ
(Quando uma mulher não sabe cuidar de seu Ìwà, ela vai viver se lamentando de não ter sorte
com os homens. Ou seja, nenhum homem vai querer se casar com uma mulher que não possua
ìwàpẹ̀lẹ́, ou seja, que não reuna as virtudes prescritas pelo conceito do Ọmọlúàbí yorubano)6.
Òkú rorò kìí kó èyàn jọ
Pessoa chata não agrega vizinhos. Ou seja, ninguém quer se relacionar com uma pessoa chata.

1.11 Àwọn ọ̀ rọ̀ àti gbólóhùn tó ṣúyọ nínú ẹ̀ kọ (Glossário)

1 owó= dinheiro
2. ri owó he= achar dinheiro (perdido e achado)
3. ẹnu ọ̀ nà= porta
4. àbàwọle= entrada
5. Owó kè= que dinheiro?
6. Owó (tó) pọ̀ = muito dinheiro
7. Níbo ló gbé ríi= onde você o achou
8. papọ̀ (owo)= total (quantia total)
9. mo dáràn= Meus Deus! Estou fodido!
10 ápò= bolso
11. bọ́ ṣọnù= (se perdeu)
12. di (owó) mọ́ wọ̀ = segurar, guardar, separa (dinheiro)

6
É claro que o mesmo se aplica aos homens. Quando não fazem prova de Ìwàpẹ̀ lẹ́ , lamentam a felicidade de ter um lar e uma vida feliz.
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13. sanwó iná= pagar a conta da luz
14. lẹ́hìn ẹ̀ kọ́ = após a aula
15. yẹ àpò wò= procurar bem no bolso
16 dámilójú pé= tenho certeza que
17. owó tó sọnú= dinheiro que se perdeu
18. ọ̀ hún= aquele/a
19. Bẹ́ ẹ̀ kúkú ni= é verdade, tem razão
20. Ìbáṣe= se fosse
21. ẹlòmíràn= outra pessoa
22. ṣeni ìbá= teria
23. jẹ̀ gùnmọ́ yán!= expressão gráfica que significa aproveitar-se indevidamente de alguma
situação. Serve principalmente para avisar que tal atitude nunca fica impune. A expressão
literalmente significa “comer pirão de inhame (iyan) armado com espinhos (ẹ̀ gún)”. Repare
que “ẹ̀ gún” também significa “algo maldito”.
24. Emi kẹ̀!= Exp. Eu nunca! (não sou dessas)!
25. Ọlọ́ run majẹ́ ! = interjeição de livramento. Que Deus me livre!
26. Ò
̣ rúnmìlà= orixá patrono dos sistemas oraculares
27. Apẹ̀ tẹ̀ bí= nome/título dado a toda mulher que é esposa de um babaláwo,
sacedote de Ifá
28. Àbùkù= defeito
29. ẹgbin= coisa nojenta, nojo.
30. Olúgbọ́ n, rei de Ilé Igbọ́n = uma terra yorubana. Lit. terra dos sábios
31. Arẹ̀ sà Àjèjé Ojútìlálọ̀ , rei de Ìrẹsà = terra yorubana famosa para a produção 			
de dendê. O oríkì desse grupo yorubano (Àjèjé Ojútìlálọ̀ ) deu origem ao etnô		
nimo usado para o povo conhecido como “jeje” no Brasil.
32. kọbọ= unidade básica da moeda nigeriana chamada Naira e kọbọ.
33. ààbọ̀ = metade. Então “kọbọ kan ààbọ̀ ” seria um kọbọ e cinquenta.
34. Wáñtaosọ̀ n= corruptela de One thousand Naira (mil Naira) que era muito 		
dinheiro na época em que a moeda nigeriana não havia começado sua devaluação perene.
35. Òkúgbẹ́ = um artefato (oògùn) que não deixa nenhuma lámina penetrar o corpo duma
pessoa. Assim a pessoa não teme ataques de facas e facões.
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́ ÈKEJÌ
Ẹ̀ KỌ
ẸNI A ṢE LÓORE TÍ KÒ DÚPẸ́ 7
Àjọwípọ̀ èkejì: Ni yàrá ikàwé (diálogo em sala de aula)
Àbẹ̀bí òun Àkànjí:			Ẹ káalẹ́ o Olùkọ́ !
Olùkọ́ :				
Ooo! káalẹ́ o Àbẹ̀ bí!
					
Káre o Àkànjí, o ṣeun àná o!
Àkànjí:				
Oore wo ni mo ṣeyín lánà ná o olùkọ́ ?
Olùkọ́ :				
O ti yára gbàgbé niyẹn? Owó tí o bámi rí láná niì!
Àkànjí:				
ìyẹn lẹ wá ndúpẹ́ si olùkọ́ ?
Olùkọ́ :				
ṣé kòwáá yẹ kí ndúpẹ́ ni?
					Yorùbá bọ̀, wọ́ n ni:
					
“ẹni táa ṣẹ lóore tí kò dúpẹ́, o dàbí ọlọ̀sà kóni lẹ́rù lọ ni!”
Àbẹ̀bí òun Àkànjí:			Ìtumọ̀ o, olùkọ́ ?
Olùkọ́ :				
Òwe tí mo pa yẹ́n túmọ̀ ṣí wípé ọmọluàbí tòótọ́ ni Àkànjí
					tó ṣemi lóore, ọmọluàbí pàtàkì sìni èmi náà ti mo ñdúpẹ́ !
Gbogbo Akẹ́kọ̀ ọ́ :			
Àwa ìyókù wá nkọ́ o, Olùkọ̀ , ṣé àwa náà kìí ṣe ọmọluàbí ni?
Olùkọ́ :				Dájúdájú ọmọluàbí ni gbogbo yin!

Sistematizando.... o conceito filosófico de Ọmọlúàbí
2.1		

Ìwà Ọmọlúàbí

O olúkọ́ apresenta à turma o que significa o conceito filosófico de Ọmọlúàbí entre os yorubanos explicitando a fundamentação epistemológica para esse conceito e os atributos de
um Ọmọlúàbí.
É importante apontar para a estreita relação entre ìwá e Ọmọlúàbí. Por isso costuma-se
definir e explicar o conceito de Ọmọlúàbí como "Ọmọ-tí-olú-ìwà-bí”, ou seja, “o-filho-nascido-pelo-senhor-de-ìwà”. Há quem diga que esse Olú-Ìwà se refere ao Olódùmarè, o Deus
supremo yorubano que é o detentor de tudo o que é bom e correto. É esse Olú-ìwà que
teria se transformado em Olúwa usado como sinônimo de Deus hoje nas preces yorubanas.

2.2

Tani Ọmọlúàbí? - O Código Ọmọlúàbí

O código Ọmọlúàbí é um código não escrito, mas bastante difundido, que rege a vida e as
relações sociais, ambições econômicas, comportamento moral, crença religiosa e convicção
7
O provérbio completo diz: Ẹni tí a ṣe lóore tí kò dúpẹ́ , ó dàbi olósà kóni lẹ́rù lọ ni!. Ou seja, a pessoa que recebeu uma ajuda de outra pessoa sem mostrar sua gratidão é pior que o ladrão que nos rouba
o nosso patrimônio. Ou seja, quando a gente ajuda a outra pessoa e essa não faz questão de agradecer, a
pessoa que ajuda sente-se roubada daquela benfacejo. Outro provérbio ligado à importância de gratidão
para o Omoluabi yorubano é “bi ọmọ bá dúpẹ́ oore àná, a rí omiràn gbà”. Ou seja, quando uma criança sabe
agradecer os favores que recebeu ontem dos seus pais, terá direito a receber novos favores.
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política de cada cidadão yorubano. Trata-se daquilo que podemos chamar de etiquetas ou
mesmo dos mandamentos para os sujeitos yorubanos. Ọmọlúàbí é, portanto, aquele ou
aquela que consegu cumprir o maior número desses mandamentos. Reunimos a seguir 10
desses “mandamentos”, só para se ter uma ideia, mas é claro que o código tem muito mais.

2.3

Ọmọlúàbí kò gbọdọ̀ ... - Os 10 mandamentos do Ọmọlúàbí

Ọmọlúàbí kò gbọdọ̀ purọ́ (não deve mentir)
Esse código da ética que proíbe o Ọmọlúàbí de mentir deve ser levado muito a sério, pois
em yoruba costuma-se dizer que “ẹni tó bá purọ́ á jalè”, ou seja, quem vive de mentiras vai
acabar virando ladrão. Por isso, os pais devem ficar muito atentos para que os filhos não
pratiquem o que se chama de “irọ́ kéékèèkéé” (pequenas mentiras) porque correm o risco
de desenvolverem o hábito de virar grandes mentirosos na vida adulta.
Ọmọlúàbí kò gbọdọ̀ jalè (não deve furtar)
Olè jíjà (furto, roubo, usurpação de bens ou direitos alheios) é considerado um crime grave
na sociedade yorubana. Isso porque as comunidades tradicionais yorubanas eram marcadas
por total confiança entre os integrantes da sociedade. Mesmo quando não existe parentesco, as pessoas confiam instintivamente nos vizinhos e até nos transeuntes. Um bom exemplo disso de que ainda se fala muito hoje em dia é a prática de as pessoas colocarem seus
produtos agrícolas ou outros produtos para venda na beira da estrada ou dos caminhos.
O vendedor deixa o lado de cada produto o valor (em moeda ou cauri) que quer vender o
produto e vai embora. Cada pessoa interessada em comprar o produto chega lá, olha o valor
indicado, pega o produto e deposita o valor exato ali mesmo no chão. O dono, quando voltar, é só recolher seu dinheiro! Embora, não houvesse nenhum vigilante para evitar o roubo
nesse contexto, todo mundo sabe que furtar tal produto acarreterá graves consequências. O
grande Ejibẹ́ yẹri (apelido de Xangô) não perdoa tais ofensas e todo mundo sabe que ele não
demora em denunciar o “olè” (fi ojú olè hàn), o que para o yorubano é a maior prova de que
perdera seu Ọmọlúàbí, pois depois de as pessoas cantarem para ele a música denunciadora
de ladrão “ojú olè rèé, olè!”, a pessoa vai morrer de vergonha (ìtìjú). Como diz a cantiga de
Ọlakítìjan “ẹní bá jalè lẹ́ rẹ̀kan, tó bá dàrán borí, aṣọ olè ló dà bora, dà bora dà bolẹ̀ pẹ̀ pẹ̀ !”.
Ọmọlúàbí kò gbọdọ̀ ṣèké (não deve enganar quem confia nele)
Èké ṣiṣe (enganar as pessoas, espalhar boatos, prevaricar) é considerado um crime sério, pois
quem assim se comporta seria capaz de matar o outro ou causar-lhe danos incalculáveis. Èké
é como o fenômeno de fake news que pode induzir pessoas incautas em erros de grande
envergadura. Por isso, quando alguém tem fama de “èké”, ninguém confia nele ou nela.
Ọmọlúàbí kò gbọdọ̀ dalẹ̀ (não deve trair a confiança dos outros)
Ilẹ̀ dídà é o ato de traição que pode ocorrer de muitas formas a depender do contexto. Por
exemplo, revelar o segredo que alguém lhe confiou é considerado ilẹ̀ dídà. Também descumprir a palavra torna a pessoa ọ̀ dàlẹ̀ . Mas o pior ato de ilẹ̀ dídà é entregar um irmão ou
um correligionário. Ou seja, aquilo que o cantor Bezerra da Silva chamaria de “caguetar”.
Isso é porque, muitas vezes, quem assim fizer estaria enfraquecendo a luta coletiva e pondo
em perigo a vida dos colegas. Por isso que era algo comum entre as pessoas envolvida numa
empresa séria e de alto perigo entrar num pacto de sangue conhecido como “ìmùlẹ̀ ”, literal26

mente, o ato de beber juntos a terra (mú ilẹ́ ). Assim a pessoa que da ilẹ̀ (trair o ìmùlẹ̀ ) vai ter
uma morte violenta ou outro castigo grave. É bom lembrar que ilẹ̀ (a terra) é uma divindade
muito potente e nada se faz na cultura yorubana sem chamá-la para testemunhar. Ogum é
o orixá que mais preside sobre os rituais de ìmùlẹ̀ ou ìbúra. Por isso nenhum yorubano quer
dalẹ̀ pois todos sabem que Ogum não perdoa. Ele é um orixá conhecido como “a jà má mọ
àálà” (aquele cuja ira não respeita nenhum limite quando está zangado).
Ọmọlúàbí kò gbọdọ̀ ṣọ̀lẹ̀ (não deve ser preguiçoso ou ser tornar parasítico)
Ìwà ọ̀ lẹ (vida de malandro preguiçoso, parasítico) é considerada um defeito de personalidade tão grave quanto ao ìwà olè (ladrão, vagabundo). Na verdade, os dois formam componentes principais na trindade dos vícios quando se detecta tais atitudes numa só pessoa.
Quem possui o defeito dos três vícios da trindade é considerado irrecuperável. Aí tal indivíduo é descrito como: ọ̀lẹ, olè, abi ọ̀kan yókù lọ́ wọ́ !8
Ọmọlúàbí kò gbọdọ̀ ya ọ̀bùn (não deve descuidar da higiene pessoal/coletiva)
Ìwà ọ̀ bùn (pessoa imunda) é um defeito imperdoável para o ọmọlúàbìi yorubano. Acredita-se que quem descuida da sua própria saúde e higiene corre o risco de comprometer a saúde de toda a comunidade. Assim, desde criança, o indivíduo é socializado a cumprir sempre
os hábitos de higiene pessoal mediante o uso de cantigas como:
		
		
		
		
		

jí ko rórín!			
wẹ̀ kóomọ́ !			
Gé éékánná rẹ̀ !		
Jẹun tó dára lásìkò		
Má jẹun jù! 			

(escove os dentes assim que acordar)
(tome banho regularmente)
(evite manter suas unhas longas e sujas)
(coma bem e a intervalos corretos)
(coma e beba com moderação!)

Observem que essa atitude de não descuidar do asseo pessoal é mais cobrada das mulheres
do que dos homens na sociedade yorubana. Isso porque a mulher sendo a personagem central do lar, ela que cuida da alimentação e demais cuidados da família. Por isso, os homens
yorubanos não querem se casar com mulher imunda. Até há músicas para ridiculizar tais
mulheres na sociedade.
Ọmọlúàbí kò gbọdọ̀ yájú sí àgbà (não deve desrespeitar aos mais velhos)
Ìwà àfojúdi ou desrespeito aos mais velhos é considerado uma atitude gravíssima. De fato,
muitas atitudes que aqui podem parecer inocentes e normais são passíveis de serem considerado como ìwà ò
̣ yájú ou àfojúdi. Por exemplo, o simples fato de uma pessoa chegar
e não dar bom dia é ìwà ọ̀ yájú ou àfojúdi. Também, o ato de interromper uma pessoa mais
velha enquanto essa está falando é considerado ìwà ọ̀ yájú; o não ajudar uma pessoa mais
velha a carregar o que tiver na mão, abbl. Agora, o flagrante maior de àfojúdi é tomar a palavra para falar em público sem realizar o ritual de ìjúbà. Por isso que poetas, cantores, artistas
e até os egúngún aláré (grupos de egunguns dançantes e teatrais que costuman fazer mágica nas feiras populares da yorubalândia) devem começar qualquer espectáculo com ìjúbà,
senão correm o risco de serem ‘castigados’ pelo crime de áfojúdi. Por isso o ritual de “ìjúbà”
8
O terceiro componente dessa trindade de vício pode ser qualquer outra atitude considerada igualmente grave. Por example, se a pessoa que está sendo classificada é uma mulher, o “ọ̀ kan yòkú” pode ser
que ela é ọ̀ dọ́ kọ (promíscua), mas em caso de homem, o “ọ̀ kan yòkú” pode ser “ìlara” (inveja dos outros) ou
“ìgbéraga” (arrogância)
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que é considerado um protocolo imprescindível para qualquer pessoa falar ou agir em público. Assim, ao fazer o ìjúbà, um orador em público já pede agô a todos os presentes e não
corre o risco de ninguém acusá-lo de àfojúdi. Porém, existem atitudes ainda mais graves de
àfojúdi tais como agredir física ou verbalmente a uma pessoa mais velha ou a atitude de rir
das incapacidades ou deficiência de uma pessoa idosa.
Observem que, como ninguém anda com certidão de nascimento ou RG para comprovar
seu status de idoso na sociedade yorubana, a maneira mais inteligente da gente não cometer uma infração desse mandamento do ọmọlúàbí é não desrespeitar a ninguém.
Ọmọlúàbí kò gbọdọ̀ jà àjàágbúlà (não se deve deixar dominar pela raiva)
O código da ética proíbe o ọmọlúábí de ficar brigando em público. Mesmo zangado, a pessoa
deve saber se controlar. Na verdade, o código valoriza muito o diálogo em situações de divergência e só permite a agressão em última instância. Lembrando que mesmo o ìjá (briga, agressão)
deve ser conduzido de forma responsável e moderada, sem ferir os princípios éticos do respeito
ao adversário. Um provérbio yorubano afirma que “ẹjọ́ làákọ́ , ẹnìkan kìí kọ́ ìjà” (é melhor saber
apresentar seu ponto de vista com argumento superior do que partir para a agressão).
Ọmọlúàbí kìí perí ọmọlàkejì níbi (não deve tramar a desgraça do seu próximo)
A perfídia e a inveja são consideradas defeitos de personalidade. Acredita-se que quem
gosta de pensar mal do próximo nunca vai prosperar na vida, pois o ori dos outros não vai
perdoar sua atitude. Tais pessoas são chamadas de àbínúori.
Observem que esse princípio reforça o papel do ori como o orixá mais presente e um defensor particular que é o mais potente em proteger e velar pelo bem-estar de cada pessoa. Por
isso que o indivíduo yorubano precisa alimentar com frequência seu orí para torná-lo cada
vez mais poderoso.
Ọmọlúàbí kò gbọdọ̀ ya aláìmoore (não deve ser ingrato)
A atitude de não saber agradecer o benfacejo dos outros é considerado um defeito grave.
Por mais insignificante que possa parecer o “bem” que o outro lhe faz, o ọmọlúàbí deve expressar sua gratidão. Lembrem-se do provérbio inicial desta lição “ẹni a ṣe lóore tí kò dúpẹ́ ,
o dàbi olósà kóni lẹ́ rù lọ ni!”. Por isso, um ọmọluabí não pode ter vergonha de mostrar sua
gratidão.
Observe que esse costume de agradecer e demostrar gratidão não tem nada a ver com a
vontade de retribuir. Você não precisa ‘pagar’ aquele benfacejo no sentido material fazendo
algo em troca para seu benfeitor, a paga mais importante exigida é sua gratidão.
Ọmọlúàbí kò gbọdọ̀ ṣe ìgbéraga (não deve ser arrogante)
A arrogância não combina com a ética do Ọmọlúàbí yorubano. Em se tratando de uma sociedade onde as pessoas devem ser altamente corteses para com todo mundo, inclusive com os
subordinados e desprivilegiados, qualquer atitude de arrogância é considerada uma ofensa.

2.4

Èké níi p’ẹrú, èpè níí p’olè... Seja Ọmọlúàbí, seja ético!

A moral de todo o código da ética ọmọlúàbí yorubana é que embora a transgressão de
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qualquer um dos “mandamentos” possa passar despercebido pelas autoridades terrestres –
polícia, a lei, as instituições etc., há uma força que não deixa escapar nem perdoa tais transgressões. Muitas vezes pode ser necessária a intervenção de processos oraculares para descobrir que na origem de determinadas situações ou adversidades que uma pessoa enfrenta,
existe o castigo para alguma transgressão à ética de ọmọlúàbí. Por isso, um ditado yorubano
avisa contra a ilusão de quem acha que poderia transgredir e sair ileso ao afirmar que:
Èké níí p’ẹrú
Èpè níí pa olè
Ilẹ̀ dídà níi p’ọ̀ rẹ́
Alájọbí níí pa ìyekan toba ṣebi
Ou seja:
O criado que praticar “èké” sem razão contra seus companheiros e/ou
			
contra seu superior, morre pelo seu ato.
			
O ladrão morre em decorrência do “èpè” (praga, maldição) acarretada
			pelo seu ato
O “amigo” que trai seu ìmùlẹ̀ morre pelo seu ato. Ou seja, a praga rogada pela pessoa roubada ou lesada vai desencadear a ira dos orixás que costumam intervir em situações semelhantes, sobretudo Ogum e Xangô, que vão fazer a justiça matando o culpado; e
o parente que praticar o mal é morto pelo poder do “alájọbí”9 que é responsável para proteger o interesse da família extensa.

2.5

Gírámà 1: káre (kú àre) – cf jàre

Trata-se de uma saudação da família “ẹ kú” + “àre”
Serve para parabenizar alguém quando faz as coisas bem-feitas.
Obs. A maioria desse tipo de “saudação” não tem equivalentes em línguas europeias.
Por exemplo, “káre” é muito usado como fragmento inicial dentro da recitação de oríkì para
pessoas ilustres ou até pessoas falecidas quando durante o velório, o defunto é apostrofado
com saudações e oriki para celebrar sua vida.
Exemplo:

2.6

Káre o, Ọọ̀ ni Adeyẹye Ògúnwùsí, Ò
̣ jájá fìdì ọ̀ tẹ̀ jálẹ̀ !
(fragmento do oriki do rei atual de Ile-Ife)

Gírámá 2: wá ndúpẹ́ (gerúndio urgente e supérfluo)

A partícula “wá” (do verbo “vir”), quando se usa como auxiliar para um gerúndio serve para
expressar a superficialidade do ato.
Observe que é mais um traço protocolar para marcar a modéstia e reciprocidade nas relações sociais. Seria um ‘por nada’ reforçado.
9
Alájọbí é um tipo de divindade coletivo que protege os membros da mesma família e linhagem. É
ele que castiga qualquer membro da família que tramar contra outros membros.

29

2.7

Girámà 3 – tòótọ́ e pàtàki - adjetivo/advérbio de importância

“Tòótọ́ ” é um advérbio derivado da locução adjetival “ti òtìtọ́ ” (de verdade).
Observe que essa locução adverbial costuma ser usado de forma metafórico em expressões
como:
Ò
̣ rẹ́ òtítọ = amigo de verdade
“Pàtàkì” por sua vez é adjetivo, e significa (importante). Costuma ser usado como adjetivo
direto.
Por exemplo: Ò
̣ rẹ́ pàtàkì = amigo importante
			
ènìyàn pàtàkì = pessoa importante, ilustre
			
àlejò pàtàkì = um hóspede de destaque, ilustre etc.

2.8

Gírámà 4: “Awa ìyókù” – locução pronominal da primeira pessoa do plural
Àwa = nós
Ìyókù = restante

Serve para denunciar uma exclusão

2.9

Gírámà 5 - Dájúdájú - advérbio reforçado

Trata-se de um adverbio reforçado formado pela duplicação da locução
Dá + ojú (de olhos claro, com “os olhos que a terra há de comer um dia”)
Assim tem o significado de ‘incontestavelmente verdade’, ‘sem dúvida alguma’.

2.10 “Yorùbá bọ̀ , wọ́ n ni”... fraseologia de abertura paremiológica
(protocolos formais para usar provérbios)

Àwón àgbá bò
̣ , wó
̣ n ní... ou Yorùbá bò
̣ wó
̣ n ní...
Trata-se de expressões protocolares usadas como introdução para fazer uso de provérbios em
contextos yorubanos. É uma maneira de uma pessoa pedir “àgò” antes de tomar emprestada
as palavras de sabedoria legadas pelos mais velhos. Trata-se de fazer “referência bibliográfica
oral” antes de citar aquilo que nasceu da sabedoria dos mais velhos, ou seja, os provérbios.
No caso de “Yorùbá bọ̀ , wọ́ n ni...”, o yorubá aqui é uma metonímia cuja referência são os
velhos fundadores da nação yorubana, os chamados “àgbà” ou “alálẹ̀ ” (donos da terra). A
função dessa fórmula protocolar é atestar pelo fato que o provérbio a ser proferido nasceu
da grande sabedoria dos “àgbà” ou “alálẹ̀ ”. Assim se garante a legitimidade do conteúdo
do provérbio yorubano.
Repare que além dessa fórmula de abertura paremiológica, após a pessoa usar o provérbio,
sobretudo quando está fazendo uso do provérbio diante de um público heterogêneo, ou
seja, um público diversificado em termos de gênero, idade, condição social etc.), a pessoa
tem que pronunciar ainda uma segunda fórmula protocolar para se proteger. Aí ele deve
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dizer “tótó! o ṣe bí òwe o...”10 É como quem se desculpasse da sua ousadia de usar palavras
tão sábias apesar de sua pouca idade. Essa segunda fraseologia é optativa, pois se a pessoa
tiver certeza de não estar diante de um público onde haveria um mais velho que ele, pode
dispensar o “totó, o ṣe bi òwe”.
Neste caso, o jogo de cumplicidade entre quem usa òwe e o seu público exige que os interlocutores, sobretudo os mais velhos no grupo lhe respondam dizendo “káre ọmọde yìí, wàá
pa òmíì”! Ou seja, esses mais velhos estão ao mesmo tempo parabenizando a pessoa pelo
seu domínio da arte sagaz de usar os provérbios, e ainda lhes fazem o voto de vida longa
para poder usar muito mais òwe no futuro (pa òwe míràn).

2.11 Àwọn Òwe áti àṣàyàn ọ̀ rọ̀ tó jẹmọ́ Ọmọlúàbí
(provérbios, adágios e aforismos relativos ao Ọmọlúàbí)
Ìjakùmọ̀ kíí rinde ọ̀ sán, ẹni a bíire kìí rìnde òru!.
(O leopardo não costuma passear durante o dia, uma pessoa de bem não deveria passear de
noite. Ou seja, um Ọmọlúàbí não deve fazer o que é julgado como sendo incorreto).
Ẹni tí a ṣe lóore tí kò dúpẹ́, ó dàbi olósà kóni lẹ́ rù lọ ni!
(A pessoa a quem se faz um benfazejo, mas que se recusa a nos agradecer deve ser considerado um ladrão que teria nos roubado aquele bem que lhe fizemos. Ou seja, a ingratidão
é uma das maiores deficiências de quem não é Ọmọlúàbí).
Ìdá ni yíó pera rẹ̀ lẹ́ rú11
(Uma pessoa sem boa índole não precisa de ninguém para denunciá-lhe os defeitos. Ou
seja, Fica muito fácil descobrir quando uma pessoa não é Ọmọlúàbí)
Ẹni tó sọ òyìnbò nílé àna náà ni yíò túmọ̀ ọrẹ́
(O noivo que abusar do seu domínio da língua de branco para ofender ou humiliar seus
sogros será obrigado a se explicar. Ou seja, é considerado falta de educação falar numa língua que seu interlocutor não domina só porque a pessoa quer se mostrar instruída ou bem
viajada. Isso é falta de Ọmọlúàbí).
10
Essa é mais uma expressão intraduzível para as línguas europeias. Porém pode ser entendido mediante a chave do ‘tótó’ que é uma expressão de respeito e sublimação usada para refenciar um orixá quente
como Obaluayé cujo nome a gente não deve pronunciar sem pedir agô (atotô baba!). Assim no contexto
paremiológico, a expressão “tótó, o ṣebí òwe” é como se a pessoa estivesse dizendo para o seu público “perdoem meu atrevimento em falar como um sábio na presença de vocês que são os verdadeiros sábios!”.
11
Esse adágio nasceu de um Odù Ifá que me foi revelado pelo sábio Àwìṣẹ Wándé Abimbọ́lá. O Odù
conta a história de um nobre que foi tão generoso ao ponto de elevar um certo criado dele chamado Ìdá, à
condição de seu companheiro mais próximo. Eles andavam sempre juntos, ambos bem-vestidos e o Ìdá tinha
direito às mesma regalias que seu nobre amigo. Um dia os dois foram visitar um outro nobre numa terra
distante. E quando chegaram, o anfitião recebeu os dois amigos com um banquete digno de sua condição.
Porém, depois do almoço, enquanto os dois nobres estavam conversando, o Ìdá saiu de fininho e foi se misturar com os criados do anfitrião para compartilhar de seu repasto pobre. Quando o anfitrião descobriu, ele
ficou envergonhado e perguntou por que o Ìdá não pediu mais comida da mesa farta em vez de ir comendo
os restos com os servos da casa. Foi aí que o hóspede nobre revelou a verdadeira condição de Ìdá, explicando que foi sua natureza que não quis calar e que acabou denunciando-lhe a falta de etiqueta. Daí nasceu o
ditado: “Ìdá ni yío pera rẹ̀ lẹ́rú!” Ou seja, ninguém precisa denuncuia a condição de Ìdá, sua gula vai acabar
entregando sua verdadeira personalidade.
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Ẹni a pè wáá jẹun kìí múni lọ́ wọ́ dání
(Um convidado ao repasto Olúbajé não deve impedir os comensais de levarem comida à
boca. Ou seja, quando um amigo lhe apresenta uma oportunidade para melhorar sua condição material, você não deveria trair a confiança de tal pessoa ou tentar se apropriar de todo
o lucro do negócio)

2.12 Gírámá: Kò gbọdọ̀ – O imperativo formal

O imperativo “...kò gbọdọ̀” é empregado um situações formais para explicitar aquilo que é
terminantemente proibido. A sua estrutura é bastante simples. Basta conjugar o segmento
imperativo com os pronomes pessoais apropriados e colocar por último o verbo de ação:
Exemplos:
* èmi kò gbọdọ̀ sùn ásùngbàgbé
(eu não devo dormir além da hora)
* ìwọ kò gbọdọ̀ páriwo			
(você não deve fazer barulho)
* ẹnikẹni kò gbọdọ̀ rìnde lorú		
(ninguém deve se adornar às farras
							noturnas)
* àwa kò gbọdọ̀ ba ara wa jà		
(não deve haver brigas entre nós)
* ẹ̀ yin kò gbọdọ̀ fìyà jẹ aláìlẹ́nìkan
(vocês não devem maltratar o indefeso)
* àwọ́ n obìnrìn kò gbọdọ̀ gba ọkọ ara wọn (As mulheres não devem roubar marido
							de outras)12

2.13 Ẹ̀tọ́ Ọmọluábi àti ètò ìjọba – A ética Ọmọlúàbí e as aspirações da cidadania

É interessante trazer para dentro das discussões do conceito ético do Ọmọluabí yorubano a
relevância desse código para a plena realização das aspirações étnicas pela cidadania. Isso
se aplica em todos os contextos em que os povos yorubanos se organizam em comunidade, seja dentro das tradicionais sociedades yorubana que sempre funcionavam e continuam funcionando em torno da figura dos reis (Ọba/Ọlọ́jà), seja mesmo nas adversidades de
vida em comunidades dominadas pela escravidão e/ou colonização, como aconteceu nas
diásporas americanas e caribenhas. Ser Ọmọlúàbí também implica saber defender seus direitos à vida e à cidadania. Podemos dizer que os protagonistas e agentes responsáveis pela
implantação dos valores étnicos e estéticos nagô-yorubanos tanto no Brasil como em outros pontos das Américas demonstravam uma alta compreensão de suas responsabilidades
12
É bom deixar claro aqui que isso não quer dizer que uma mulher Ọmọlúàbì não pode se envolver
em relações polígamas desde que ela não tenha a intenção de roubar o marido só para sí sem deixar que tal
marido cumpra seus devere para com a(s) outra(s) esposa(s). O mesmo se aplica aos homens.
De fato, a prática de se envolver com mulheres casadas é considerada não somente como uma falta
de Ọmọlúàbí, mas também um èèwò
̣ (taboo) muito grave quando se trata da esposa de um correligionário
ou confrade. Por exemplo, na confraria dos babáláwo, é proíbido para um awo se sentar na mesma cadeira
de onde acabou de se levantar a esposa de seu compadre babaláwo. Também entre os caçadores, se um ọdẹ
encontra a esposa de outro caçador no campo e a ajuda a levantar seu fardo de produtos agrícolas ou lenhas
que ela precisa levar para casa, o código da confraria recomenda que ele coloque uma folha especial no fardo sem o conhecimento da mulher assistida. Isso é um àrókò (código) para ‘explicar’ ao marido que, embora
ele estivesse sozinho no mato com a esposa dele, ele não teve nenhuma relação íntima ou indevida com a
mulher.
O que importa saber é que o código Ọmọ́lúàbí prescreve para o homem yorubano não descuidar
das mulheres porque elas são central para o sustento da sociedade e a felicidade delas é garantia da harmonia da sociedade. Por isso, a maior utilidade da prática da poligamia é não deixar as mulheres na solidão,
e o homem polígamo deve garantir o tratamento igual a todas as mulheres que ele escolher ou que lhe
escolheram sem preterir nenhuma delas. De fato um homem polígamo que descumprir essa regra de ouro é
tratado como “aríyàwó kọ̀ yáálé” (aquele que abandona a primeira esposa porque acabou de desposar uma
nova mulher), é isso é considerado uma falta grave.
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cívicas enquanto Ọmọlúàbí. Assim podemos pensar nos lendários tios e tias africanos, nos
iyàlorixás e babalorixás, nos sacerdotes, adoxu, iaôs, ebomes e equedes como indivíduos
conscientes de seu papel de continuadores e preservadores dos códigos da ética Ọmọlúàbi
nas diásporas. Hoje, no contexto das Ações Afirmativas que começaram a se consolidar no
caso do Brasil a partir do início dos anos 2000, fica muito evidente comemorar nessas conquistas o empenho de personalidades Ọmọlúàbi nagô-brasileiros como Abdias Nascimento,
Mestre Didi Alapinni, Mãe Beata de Yemonjá, Mãe Stella de Oxossi, e milhares de seguidores
das tradições culturais yorubá-africanas que levam o conceito de Ọmọlúàbí nos encontros
diários do povo com as demandas da cidadania.
Hoje, sem dúvida alguma, a Bahia pode sempre identificar seus Ọmọlúàbí nos diversos ramos da vida pública que cotidianamente se entregam na luta da conquista da cidadania plena para o povo. Podemos dizer que as grandes escolas e grupos afro-carnavalescos como Ilê
Aiyê, Olodum, Muzenza, Filhos de Ghandhy, Didá, Filhas de Orunmila, Pai Burokô, Gueledês,
Malê Debalê, Bankoma, assim como as escolas profissionalisantes e, sobretudo, as escolas
de terreiro fundadas dentro do propósito de garantir uma formação digna para os segmentos mais humildes da sociedade. São todas essas aglomerações verdadeiras academias ou
fábricas de Ọmọlúàbi em solo brasileiro.
Mesmo na contemporaneidade da Yorubalândia continental, a ligação direta entre os códigos da ética Ọmọlúàbí continua imperando na vida das nossas comunidades. Lembrando de
passagem aqui que o estado federal de Ò
̣ ṣun, um dos nove estados yorubanos na federação nigeriana, escolheu como seu lema “Ìpínlẹ̀ Ọmọlúàbí” (Estado dos Ọmọlúàbí) e, para
afirmar esse nexo entre ser Omolúàbi e preservar os direitos da cidadania, o estado adotou
aquilo que viria a se tornar hoje o hino nacional dos povos yorubanos.

2.14 Iṣẹ́ wa fún lẹ wa – Hino nacional Ọmọlúàbí

O professor pode analizar com a turma o hino Ọmọlúàbí que hoje virou o hino nacional
dos descendentes de Oduduwa na sua busca pela plena cidadania e direito a uma verdadeira nação diante das monumentais incoerências da nacionalidade moderna imposta pela
herança colonial. É importante sinalizar que esse hino elenca os atributos positivos da ética
Ọmọlúàbí. O hino esté disponível no link:
https://www.youtube.com/watch?v=JHi1n_Kq-28
						

						

Figura 7: Brasão do Estado de Ò
̣ ṣun (Ìpínlẹ̀ Ọmọlúàbí)
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Vale a pena analisar os valores positivos elencados no hino como sendo prerogativos
do Ọmọlúàbí conforme aparece nas letras:
Iṣẹ́ wa fún lẹ wa – Hino nacional Ọmọlúàbí
Iṣẹ́ wa fùn ilẹ wá 			
(Nosso dever para com nossa nação)
Fùn ilẹ ìbi wá 			
(A terra de nossos ancestrais)
Ka gbégá! Ka gbégá! 		
(Precisamos promovê-la, e defendê-la)
Ka gbégá fáye rí. 			
(De modo a torná-la valorizada globalmente)
Igbágbọ wà nipé 			
Bati bẹ́ rú là bọmọ́ 			
Ka ṣíṣẹ́ ! ka ṣíṣẹ́ ! 			
Ka ṣíṣẹ́ ká jọlá			

(Nossa crença e nossa fé)
(É que não deve haver discriminação entre as pessoas)
(Vamos todos trabalhar, e nos empenhar)
(para tornar próspera a nossa nação)

Ìṣọkán at’òminirá 			
Ni kẹjẹ́ kámà lepá			
Tẹsiwájú, fọ̀pọ̀ íré 			
Atóhún tó dará! 			

(A união e a independência)
(são nossas conquistas obrigatórias)
(progresso, trabalho e muita bênção)
(e tudo o que há de bom e de belo)

Ọmọ Óodùa didé! 			
Bọsi ípó ẹ̀ tọ́ ọ̀ rẹ́ 			
Iwọ́ ní imọ́ lẹ̀ 			
Ògo adúlawọ̀ !			

(Descendentes de Odùduwà, erguei-vos)
(Venham ocupar seu lugar no mundo)
(Vocês que são, a luz e a glória)
(de todos os povos negros do mundo inteiro)

2.15 Àwọn ọ̀rọ̀ àti gbólóhùn tó ṣúyọ nínú ẹ̀ kọ (Glossário)

1. Káre= salve! Tudo bem?
2. Oore= ajuda
3. Oore wo ni mo ṣeyín lánà ná?= Qual foi o bem que lhe fiz ontem?
4. O ti yára gbàgbé niyẹn?= Não acredito que você já se esqueceu!
5. Owó tí o bámi ríhé láná= Foi aquele dinheiro que voce achou e me devolveu
6. ìyẹn lẹ wá ndúpẹ́ si= É por uma coisa tão insignificante que me agradece?
7. ṣé kòwáá yẹ kí ndúpẹ́ ni?= Você que acha. É minha obrigação te agradecer.
8. Yorùbá bọ̀ wọ́ n ni= Expressão clássica que precede um provérbio.
9. Ìtumọ̀ o, olùkọ́ ?= O que significa (esse provérbio)
10. Òwe= provérbio
11. pá òwe= dizer um provérbio
12 tòótọ́ = de verdade
13. ṣemi lóore= me fez um favor
14. pàtàkì= verdadeiro
15. sìni= é também
16. ìyókù= o restante
17. àwa náà= nós também
18. kìí ṣe = não é (não somos ọmọluàbí)?
19. Dájúdájú= sem dúvida algum.
20. kò gbọdọ̀= imp. Não deve (fazer algo)
21. sùn ásùngbàgbé= passar o tempo a dormir quando deveria estar trabalhando
34

22. pariwo (pa ariwo)= fazer barulho, perturbar a paz dos outros		
23. rìndè orú (rìn òde lóru)= ter o hábito de abusar das diversões noturnas
24. ba ara jà= provocar rixas desnecessárias
25. fìyà jẹ (fi ìyà jẹ)= maltratar (alguém)
26. aláìlẹ́ nìkan= pessoa indefesa, o desprivilegiado, o subalterno
27. gba ọkọ= confiscar o marido alheio
Figura 8: Brasão do rei Ọọ̀ni de Ilé-Ifẹ̀
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́ Ẹ̀ KETA
Ẹ̀ KỌ
ORÍ ẸJA LẸJA FI NLA IBÚ JÁ!13
Àjọwípọ̀ Kẹta : Ni yàrá ikàwé (diálogo em sala de aula)
Àjọkẹ́ òun Àbẹ̀ ní: 		Ẹ káalẹ́ o Olùkọ́ wa!
Olùkọ́ :				
Ooo! káalẹ́ o Àbẹ̀ní!
					
Pẹ̀ lẹ́ o Àjọkẹ́ ! Ṣé dáadáa ni? Ilé nkọ́ o?
Àjọkẹ́ òun Àbẹ̀ ní: 		
A dupẹ́ , dáadáa nile wa!
Olùkọ́ :				Irun orí rẹ yìí tún gbayì o Àbẹ̀ni,
					
Ṣé kíkó ní ka pe èyí ní, àbí dídì?
Àbẹ̀ni:				Rárá o olùkọ́ , kìí ṣe irun kíkó bẹ́ ẹ̀ ni kìí sìí ṣe dídì!
					Irun lílọ́ ni. Irun àwa aláwọ̀ dúdú nìkan lo ṣeé lọ́ bẹ́ ẹ̀ !
Olùkọ́ :				
Ah, ó ti yémi! O wúni lórí púpọ̀ ! irúfẹ́ irun bẹ́ẹ̀ ni 		
					Mariene de Castro fẹ́ ran láti máa dì sóri tóbá nkọrin lori
					ìtàgé.
Àjọkẹ́ :				Bẹ́ẹ̀ni o ọ̀ga, èmi páapáa fẹ́ ràn rẹ̀ ! Òun ni mo máa ṣe 		
					
fún ayẹyẹ ọjọ́ ìbí mi ni osù tó mbọ̀ .
Olùkọ́:				O dára bẹ́ẹ̀ lóòtọ́ , o yẹ kí o tún ẹlẹ́da rẹ ṣe fún ọjọ́ ìbí rẹ
					
jàre, tóri orí ẹni ni ẹlẹ́ dà ẹni!

Sistematizando.... o conceito epistêmico de ORÌ
3.1

Ohun gbogbo lọ́ wọ́ Orí ní – a filosofia de Orí

O olúkọ́ apresenta à turma o conceito epistêmico yorubano que fundamenta o culto ao ORÍ,
explicitando tanto o seu determinismo como seu poder enquanto o orixá mais primordial e
por isso, o mais potente, para cada indivíduo yorubano conforme deixa claro o adágio que
apresenta essa rúbrica: “Ohun gbogbo lówọ́ orí ni”, ou seja, tudo aquilo que uma pessoa vai
conquistar ou se tornar na vida, depende da vontade e do apoio de seu ori.
Isso fundamenta uma expressão comum em contextos das religiões yorubanas que afirma:
“ko sí òòṣà tíí dáni í gbè lẹ́hìn orí ẹni”, ou seja, nenhum orixá tem a capacidade de apoiar ou
de proteger uma pessoa cujo ori já o abandonou.
Por isso que na prática, cada indivíduo precisa alimentar com muita frequência seu orí, para
que esse não lhe abandone. Quando o orí abandona uma pessoa, a gente costuma dizer que
o orí dela “recebeu propina” contra ela (o ti gbàbọ̀dè), ou seja, tal orí está comprometido e
não vai poder mais apoiar nem proteger seu dono.
13
Lit. É com a cabeça que o peixe abre o caminho na água. A nível metafórica esse provérbio significa
que o peixe só consegue sobreviver nas profundezas das águas graças ao apoio de seu ori.
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Outra analogia ligada a isso é quando se descreve uma pessoa que padece de distúrbio
mental como alguém cujo orí não está mais completo (orí ẹ̀ ò pé!). Por isso que a gente precisa alimentar a dupla de orí inu (a cabeça da barriga/cabeça de dentro) e o orí òdé (cabeça
de fora) para que o orí inú não comprometa o orí ode. A reza sempre é:
Orí inú mi má ba ti òde jẹ́ !
Ainda outra analogia pertinente aqui é a conceito de orí rere (cabeça boa) que é o conceito yorubano para traduzir a “sorte”, e seu contrário que é “orí burúkú” (cabeça ruim), ou seja, o azar.
Vale a pena evocar a mitologia e os Odù Ifá que explicitam esse importantíssimo aspecto da
personalidade yorubana.

3.2

Àyànmọ́ ò gbóògùn, Orí lẹlẹ̀jọ́ 14 - A mitologia de ORÍ

No corpus oracular (Odù-Ifá), em seu 25° volume intitulado Ogbè-Ò
̣ sá (Ògbèsá), Ò
̣ rúnmìlà
nos aponta a centralidade de Orí conforme o ẹsẹ-Ifá (texto) apresentado abaixo, que foi
recitado por um babalãwo no Fórum Ìṣọ̀kan Ò
̣ rúnmìlà, no dia 28 de outubro de 2020. Eis o
texto oracular:
		
Àtíòro Ibíní, 				
(O pássaró Atioro – garça de Ibíni)
		Ẹ̀ fúùfù lẹ̀gẹ̀ -lẹ̀ gẹ̀ ọ̀nà Ìjámọ̀
(A ventania suave da estrada que
							leva a Ìjamò)
		
Ibí Orí gbé ñsáwó, 			
(O local onde Ori foi adquerir seu poder)
		Ẹ̀ fúùfù lẹ̀lẹ̀ gbáwo débẹ̀ 		
(que a ventania suave me leve até lá)
		
A dífá fún Orisànmí			
(Foram quem jogaram Ifá para Orísanmí)
		
Èyí tí nṣe ẹru Ọṣọ̀ run Àkókó
(Que foi criado do Ọṣọ̀run Àkókó)
		
Èyí tí yio jẹ ọba Òdògbòninarè
(que acabou sendo coroado rei de Òdò		
							
gbòninarè)
		
Gbógbó Ìwòrò ìṣ’Ò
̣ pẹ̀ 		
(Ô meus confrades do Awo Ifá)
		Ẹni orí san lóyè níí jọba!		
(saibam que só a pessoa cujo Orí
							apoia é quem acaba se tornando rei)
Figura 9: Ilé Ori
Fonte: Google Images

14
Outro provérbio yorubano que afirma a imutabilidade da vontade do orí na vida de seu dono. Quer
dizer que não existe como remediar uma situação que o orí determina para seu dono. Literalmente, isso
significa que o orí é o juiz supremo na vida do indivíduo.
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3.2.1 A relação entre ORÍ e ÒRÌSÀ
A este estágio, torna-se impresecindível salientar a relação delicada e complementar que
existe entre ORÍ e ÒRÌṢÀ:
Em primeiro lugar, é mister deixar claro que o próprio termo “Oriṣà” é derivado de “ẹni-orí-ṣà-dá”. Ou seja, aquele/a a quem o ori deu um destino extraordinário. Daí podemos deduzir que:
* O ori é orixá
* O orixá tutela de cada pessoa sempre depende de seu orí para trabalhar a favor dela.
* Orí é intimamente ligado ao ìwà (personalidade, existência)
Vejamos uma orin (cantiga) que fundamenta a relação entre orí e ìwà:
ìwà nìkàn lo ṣoro, 		
ìwà nìkàn ló ṣòro, 		
orí kìí bùrú lálè ìfè, 		
ìwà nìkàn ló sòro!		

-

É só a falta de Ìwà que pode criar problema
A falta de Ìwà é que torna uma pessoa Olóri búrúkú
Pois na origem todos tinham Orí rere em Ile-Ifẹ̀
É a ausência e ìwà que traz a perda do Orí rere

Isso mostra que o ìwà é a única entidade capaz de negociar com orí para melhorar a situação
de uma pessoa. É claro que esse ìwà é na verdade aquilo a que já nos referimos acima como
orí inú. Isso porque, enquanto o ori òde está ligado ao àyànmọ́ (o predestino), o orí inú está
ligado à vontade, paixão, desejos, e claro, vícios do indivíduo.

3.3

Orin Orí loniṣe ẹ̀ dá làyànmọ́!

O olùkọ́ analisa com a turma a CANTIGA a seguir que aponta pela centralidade do Orí na
configuração da pessoa yorubana. (Ver maiores explicações em ÀKÓ
̣ GBÁDÙN... página 127),
explicando a conexão entre os acontecimentos nos três planos místicos da existência yorubana quando um novo ser está se preparando para vir ao mundo. Esse processo envolve a
escolha do orí já no outro mundo (ọ̀ run) pelo indivíduo que vai nascer. Esse é na verdade o
primeiro rito de passagem e deve ser realizado na casa de Àjàlámọ̀ que é o guardião dos
orí no plano ante-mundo. Esse rito só era presenciado por Ò
̣ rúnmìlà baba Ifá. Por isso que
Ifá é tão central na vida dos indivíduos yorubanos pois só o Ò
̣ rúnmìlà, na sua qualidade de
ẹlẹ́ rí ìpin (testemunha do destino), que pode desvendar o segredo do orí de cada indivíduo e
até ajudar a remediar o orí daqueles que escolheram o orí burukú (a tórí ẹnití ò sunwọ̀ n ṣe!).
É bom acrescentar ainda que o segundo rito de passagem do indivíduo yorubano conhecido
como Ẹṣẹ̀ ntayé (literalmente: o pé que pisa no mundo) é realizado dentro dos sete primeiros
dias de vida na tentativa de desvendar um pouco desse destino selado no outro mundo.
Assim, pelo resto da vida, o devir do indivíduo é determinado pelo seu orí.
Vejamos então a cantiga do devir predeterminado:
		Orí loniṣe ẹ̀ dá làyànmọ́ ò!
Orí loniṣe ẹ̀dá làyànmọ́ o!
		
Ọba òkè tógbéwa níyí, ló gbéwa ga!
		
Ọba òkè tógbéwa níyí, ló gbéwa ga!
		
Orí loniṣe, yé o!
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Orí loniṣe ẹ̀ dá làyànmọ́ ò!
		
Lílé: ẹ̀ dá làyànmọ́ ò!
		Ègbè: ẹ̀ dá làyànmọ́ o!
		
Gbogbo: Orí loniṣe, yé o!
		
Orí loniṣe ẹ̀ dá làyànmọ́ ò!

3.4 Àwọn Òwe áti àṣàyàn ọ̀rọ̀ tó jẹmọ́ ORÍ
(Provérbios relativos ao conceito de ORÍ)
Orí ẹni làwúre ẹni
(O orí de uma pessoa é o seu maior talismã para lhe trazer a sorte na vida. Ou seja, não
adianta investir em rezas, ebós, ètùtù ou similares, se o seu ori não estiver de acordo, nada
vai lhe surtir o efeito desejado)
Orí làbá bọ ká fi òrìṣà ṣílẹ̀
(É melhor cultuar o ori antes de cultuar qualquer orixá. Ou seja, quem cultua orixá sem cultuar seu orí está perdendo seu tempo)
Kò sóòsá tíí dáni gbè lẹ̀ yin orí ẹni
(Nenhum orixá é capaz de acudir a uma pessoa na ausência do orí de tal pessoa. Ou seja, o
orí da gente tem que dar sua aprovação para o orixá poder entrar e ajudar)
Ori kan soso ni ejò ni, tíí fíi tú igba oríí ká!
(Com uma cabeça só que a cobra tem, ela consegue semear o medo e a confusão em duzentas cabeças de pessoas. Ou seja, desde que o ori da gente esteja do nosso lado, nem
duzentos inimigos conseguirão derrotar a gente)
Orí ti yío gbeni, níí gbé aláwo rere e koni!
(É quando o ori duma pessoa está prestes a resolver definitivamente os problemas dela, o
orí dela faz com que essa pessoa descubra um bom babalawo. Ou seja, só a vontade do orí
pode possibilitar um encontro fortuito com as pessoas que vão ajudar a gente)
Orí to máa dádé, bópẹ̀ bóyá o níláti dádé!
(A cabeça que foi predestinada a se tornar rei, dure o tempo que durar, um dia será coroado.
Ou seja, nada ou ninguém poderá bloquear a destino que o ori escolheu desde o orum)
Awòràwọ̀ kò kan tìṣẹ́ , ibi orí ẹni bá pé ka lọ, a kòníí ṣàìlọ dandan!
(Para o orí não existe caminho fechado, pois o que o ori predestina nunca deixará de acontecer. Ou seja, nem a miséria impede o ori de cumprir para seu dono o que lhe foi predestinado)
Orí jà joògùn!
(O orí é mais eficaz do que qualquer dispositivo invasivo, remédios, sortilégios ou outras
categorias de armas. Ou seja, nenhuma arma é capaz de enfrentar a ira do orí)
Ibití Táyé tí yan orí, Kẹ́ hìndé ko yan tiẹ̀ nibẹ̀ !
(Nem os irmãos gêmeos idênticos possuem a mesma qualidade de orí. Ou seja, não adianta
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ter inveja de uma pessoa com um bom ori, porque não tem como ser igual a ela. Em bom
baianês, isso significa que o destino de Chico não é de Francisco)
Orí yèyé ẹni kìí gbeni í tì
(Por mais complicado que possa ser a situação duma pessoa, quando invoca o orí da sua
mãe tudo se soluciona. Ou seja, o ori da mãe duma pessoa é o único orixá superior ao seu
próprio orí)
A kìí fárí lẹ́ hìn olórí
(Não se pode raspar a cabeça dumas pessoas em sua ausência. Ou seja, nem o bem pode
ser feito para alguém que não é merecedor. Não se deve fazer um benfazejo quando o beneficiado não se coloca a disposição).
Observe ainda esta reza que as pessoas costumam fazer diante de Ifá
“Ifá jẹ́ un lórí ire, kí nsì lẹ́sẹ̀ ire!”
Ou seja, que Ifá me propocione não somente um bom orí (cabeça/destino), mas também
bons ẹsẹ̀ (pernas) para eu poder chegar ao meu destino.

3.5

Gíràmà 1: Ṣé... ní, àbí ...?

Já encontramos a partícula interrogativa “ṣé” nas saudações por extenso em yorubá (exemplo: ṣé dáadáa ni ilé wà?, ṣ’álàáfíà ni? abbl). Agora o olùkọ́ explica outro emprego da partícula que aparece em perguntas de múltiplas escolhas.
Esse emprego de “ṣé” aparece em orações subordinadas com o “ṣé” ficando na parte principal:
Ṣé (irun) kíkó ní ka pe èyí ní, àbí (irun) dídì?
(Esse seu penteado é trançado ou amarrado?)
Normalmente, esse tipo de oração apresenta dois objetos ou ideias em aposição de forma
a permitir que as pessoas possam fazer um tipo de justaposição para afirmar sua posição.
Exemplo:

3.6

Ṣé ebi ni èyí àbi ayo? (fome/barriga cheia)

Os pares antônimos (ṣé.... àbí....)

Eis portanto uma oportunidade de aprender as palavras, conceitos ou ideias antônimas em
yorubá. O olùkọ́ pode convidar os alunos da turma a formar uma oração “ṣé.... àbí...” com
os seguintes pares antônimos:
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Exemplo:		
				

ṣé òtitọ́ ní ọ̀ rọ̀ Àlàkẹ́ àbi irọ́ ? (Aquilo que Alakẹ́ falou é verdade
ou mentira?)

Ọmọdé / àgbà 		
Ọkùnrin / obìnrin		
Akọ / abo			
Dúdú / pupa			

(criança / adulto)
(homem / mulher)
(macho / fêmea)
(preto / vermelho)

Arúgbó / ọ̀dọ́ 		
(idoso / jovem)
Ènìyàn / eranko		
(gente / animal)
Ọlọgbọ́n / òmùgọ̀ , àsiwèrè (sábio, inteligente / ignorante, burro)
Observe que será preciso colocar o complemento da oração para dar o sentido desejado.
Exemplo (pronome de objeto direto ou indireto)
Assim fica a fórmula analítica da oração:
Ṣé + 1º. par + verbo “ni” + complemento + àbí + 2º. par
Ṣé ọmọdé ni Àṣàbí àbi àgbà? (Àṣàbí é criança ou adulta?)
*
*
*

Repare que o “ṣé” é sempre regido pelo verbo “ser” no pretérito perfeito (ni)
Repare também que é obrigatório o uso da conjunção alternativa (àbí)
para colocar o 2º par
Repare ainda que, para responder a esse tipo de pergunta, deve-se priorizar o 1º 		
par, por isso a resposta que corresponde ao 1º par começa com “bẹ́ ẹ̀ ni” (sim, é ver
dade) enquanto a resposta que priorize o 2º. par começa com “rárá/bẹ́ẹ̀kọ́” (não)

Exemplos:
		
		

Pergunta: Ṣé ọmọdé ni Àṣàbí àbi àgbà? (Àṣàbí é criança ou adulta?)
Resposta 1: Bẹ́ ẹ̀ ni, ọmọdé ni Àṣàbí.
Resposta 2: Rárá (bẹ́ ẹ̀ kọ́ ), Àṣàbí kìí ṣe ọmọdé, àgbà(lagbà) ni. 			

3.6.1 Exercício 1: Os pares antônimos do cotidiano
Agora veja se consegue descobrir o par antônimo das seguintes palavras, conceitos etc.
ọkọ
Ayé
Òní
Ò
̣ sán
Epo
Aṣọ
Alẹ́

(marido)			
(mundo, terra)
(hoje)
(de dia)
(dendê)
(anoitecer)

Repare que há alguns pares antônimos cujo sentido já adquiriu a qualidade de linguagem
cifrada no cotidiano yorubano, por exemplo: ẹja/akàn (peixe/caranguejo)
Esse par já virou metáfora usada na linguagem cifrada para falar de “positivo” ou “negativo”.
Assim quando se pergunta (ẹja mbákàn?) a alguém sobre um assunto delicado que ele/ela
foi tratar, a resposta “ẹja” significa que foi negativo, enquanto “akàn” significa que “deu certo”.

3.7

“Kìí ṣe + substantivo” – Negação do particípio do verbo “Ser”

15

Não se deve confundir com “àtijẹ” (ganha pão)

Lembrando que o verbo “ser” (àtijẹ́ )15 é um verbo irregular também em yorubá. Essa irregularidade se verifica em todas as suas modalidades verbais:
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jẹ́ (presente do indicativo);
ni (pretérito perfeito)
íṣe (predicativo do sujeito)
Exemplos:
Àjàlá jẹ́ akẹ́ kọ̀ọ́ èdè yorùbá 		
(Àjàlá é aluno do curso de yorubá)
Àjàlá ni o kọ́kọ́ dé ilé ẹ̀kọ́ lónìí 		
(Àjàlá foi o primeiro a chegar na aula hoje)
Ọlọ́pọlọ pípé akẹ́kọ̀ọ́ ní Àjàlá íṣe! (Àjàlá é um estudante inteligente)
Agora repare como esse verbo fica ainda mais irregular numa oração negada:
Kò + iṣe = kìíṣe
Exemplo:
Àjàlà kìíṣe akẹ́kọ̀ èdè yorùbá		
Kìíṣe Àjàlá ni ó kọ́kọ́ dé ilé ẹ̀ kọ́ lónìí
Àjàlá kìíṣe ọlọ́pọlọ pípé akẹ́kọ̀ 		

3.8

(Àjàlá não é aluno do curso de yorubá)
(Não foi Àjàlá quem chegou primeiro hoje)
(Àjàlá não é um aluno inteligente)

Gíràmà 3: kìí ṣe... bẹ́ ẹ̀ ni kìí ṣe... (nem... nem)
Ex: kìí ṣe (irun) kíkó, bẹ́ ẹ̀ ni kìí ṣe (irun) dìdì

Essa oração subordinada é usada no sentido de “nem.... nem...”
			

3.9

Girama 5: A preposição “ní + temporalidade”

A preposição ‘ní’ se usa de forma direta para formar adverbial de tempo:
“ní” (em) + adverbio de tempo
Exemplos:
Ní òní			
Ní òwúrọ̀ yí		
Ní alẹ́ ọ̀ la... 		

(em hoje) 			
(em esta manhã)		
(em a noite de amanhã)

=
=
=

hoje
nesta manhã
amanhã à noite

Observe que, conforme reza a regra de aglutinação vocálica da gramática yorubá, sobretudo na versão
coloquial (língua falada), é comum o componente preposicional “ní” ser fusionado ao adverbio de tempo para formar um elemento só. Neste caso, o “ní” transforma-se em “l” + a vogal initial do advérbio:
Ní òní		
=
Ní àná		
=
Ni òwúrọ̀ yí =
Ni alẹ́ ọ̀ la =

lónìí
lánà
lówùrọ̀ yì
lálẹ́ ọ̀la

3.10 Gírámà 6: Àwa aláwọ̀ dúdú - Pronome pessoal coletivo + 2 adjetivos
(identidade coletiva)

Na língua yorubana, costuma-se marcar a alteridade mediante o uso dos pronomes pessoais
coletivos da primeira, segunda e terceira pessoas do plural respectivamente para sinalizar
identidade e alteridade (Nós / os outros)
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Ex:
Àwa olùkọ́ 			
		Àwa okùnrin
		Àwa obinrin...

ẹ̀ yin olùkọ́ 		

àwọn olùkọ́

3.11 Àwọn ọ̀ rọ̀ àti gbólóhùn tó ṣúyọ nínú ẹ̀ kọ (Glossário)

1. Pẹ̀ lẹ́ = Salve, tudo bem?
2. irun= cabelos (penteado)
3. gbayì= está chique
4. (irún) kíkó= cabelos trançados em pé
5. (irún) dídì= tranças diretas (deitado)
6. (Irun) lílọ́ = penteado de cabelo cacheado			
7. Rárá o= não senhor
8. kìí ṣe= não é
9. aláwọ̀ dúdú= raça negra
10. ó ti yémi!= entendi
11. O wúni lórí púpọ̀ != é muito chique
12. fẹ́ ran láti máa dì sóri= costuma usar
13. tóbá nkọrin = quando se apresenta
14. lori ìtàgẹ́ = no palco
15. èmi páapáa fẹ́ràn rẹ̀!= eu também gosto (do estilo)
16. Òun ni mo máa ṣe (fún) = é o penteado que escolhi (para)
17. ayẹyẹ ọjọ́ ìbí mi= meu aniversario
18. ni osù tó mbọ̀ = no mês que vem
19. lóòtọ́ (ní òtítọ́ )= na verdade
20. o yẹ kí= é bom (fazer algo)
21. tún ẹlẹ́da ṣe= cuidar do Orí (pentear o cabelo)
22. jàre= (locução adjectival) de verdade
23. tóri (nítorípé)= porque
24. orí ẹni ni ẹlẹ́ dàá ẹni!= aforismo: o Orí da gente é o ẹlẹ́dàá da gente
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