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Sobre a história…

Olá amiguinhos, esse livro conta com muito carinho como foi

criado o mundo, os animais e todos os seres humanos segundo o Mito

da Criação do povo Iorubá. Para que o momento da contação dessa

história fique ainda mais bonito, colocamos na página seguinte um QR

Code,  que ao  ser  acionado através do  seu celular  ou  do  celular  do

papai,  da  mamãe  ou  da  sua  professora,  apresentará  uma  canção

gravada  em  tecnologia  imersiva  8D,  fazendo  você  se  sentir

completamente  envolvido  pelo  universo  Iorubá  representado  pela

letra cantada. Para que a experiência de ouvir essa música fique ainda

melhor, sugerimos que você utilize o fone de ouvido.

Ahhh… e como não poderíamos esquecer, a história do mito,

nesse livro, é narrada e conta também com tradução em LIBRAS que é

a Língua  Brasileira  de Sinais.  Dessa  forma,  todos  poderão conhecer

essa maravilhosa história! 

 Se você quiser aprender ou apenas acompanhar essa versão,

basta acessar o QR Code correspondente.

Vamos juntos nessa deliciosa viagem ao início de tudo,

explorando o universo Iorubá?



Qr Code da música Qr Code da Tradução em Libras



O  meu  nome  é  Olujimi,  que  significa  “dado  por
Deus”,  e  meus  pais  me  deram  esse  nome  depois  de
consultarem nossos grandes guias espirituais, os orixás.
Eles me amam muito e sempre me contam que eu sou
realmente um presente que eles ganharam dos céus. 

Nasci  no Brasil,  por isso,  sou um afrodescendente,
mas meus ancestrais nasceram na África. Somos o povo
Iorubá.



Meu povo vivia em comunidades, nos arredores da
cidade de Ifé, partilhavam o que tinham e os mais velhos
ensinavam as crianças contando muitas histórias.

Somos  um  povo  alegre,  que  ama  tudo  que  é
colorido, nossas vestes, nossas ruas, nossas moradias, os
acessórios que usamos para ficarmos ainda mais bonitos.



A  palavra  é  considerada  um  elemento
sagrado  para  meu  povo,  e  os  maiores
ensinamentos encontram-se hoje descritos nos
Poemas Sagrados de Ifá.

Através  desses  versos  Sagrados  meu
povo  consegue  compreender  o  Cosmos,  a
cultura,  a  religião,  a  educação,  a  poesia,  a
dança, o legado musical, a estrutura política e
social, as interações sociais, a natureza e toda
nossa relação com os ancestrais.



E  uma  das  histórias  mais
importantes, que escuto de meus avós e
pais desde que nasci, é àquela que deu
início  a  tudo,  a  Origem  de  todo  o
Universo  ANTES  DO  MUNDO  SER
MUNDO!  Contam  que  muito
antigamente existiam dois mundos. Um
era o espelho do outro.

Um  se  chamava  Orún,  e  era  o
mundo  espiritual  ou  céu,  e  o  outro
chama-se  Aiye,  o  mundo  físico  ou  a
terra. Quem  comanda  esses  dois
mundos é nosso deus supremo, Olorún.
Em algumas regiões é conhecido como
Olorumaré,  que  quer  dizer  o  TODO
PODEROSO,  àquele  que  criou  o  céu  e
tudo que existe abaixo dele, inclusive a
humanidade.



Mas criar  o  mundo não é  uma tarefa  fácil,  e  para
ajudar Olorún em toda sua obra de criação, ele criou os
orixás. Oxalá ou Orixá Nla, foi o primeiro deles, o grande
deus conhecido como o Rei  do Pano Branco,  devido a
suas vestes.

Em todo ambiente que existia, não havia terra ainda.
Foi então que Olorún ordenou a Oxalá que trabalhasse
para que o pântano molhado que estava por toda parte
fosse substituído por terra.



Oxalá é considerado o patrono da fecundidade e da
procriação, e é esposo de Yemanjá, a linda deusa do mar,
das ondas turbulentas, símbolo da maternidade fecunda.



Oxalá  prontamente  seguiu  as  ordens  de  Olorún  e
quando  estava  despedindo-se  para  começar  seu
trabalho,  ganhou  do  Deus  Supremo  uma  concha  de
caracol  com  um  pouco  de  terra,  uma  pomba  e  uma
galinha.



Seguindo  seu  caminho,  Oxalá  trabalhou  muito,
durante algum tempo,  organizou todo o caos,  jogou a
terra formando pequenos montes os quais a galinha e a
pomba  que  o  acompanhavam,  começaram  a  espalhar,
fazendo com o pântano fosse secando e ficando cada
vez mais sólido.

Achando que já estava tudo feito, Oxalá retornou a
Olorún  dizendo  que  havia  acabado  e  que  o  mundo
estaria criado.



Um  pouco  descrente,  Olorún enviou  então,  um
camaleão  para  inspecionar  o  trabalho  de  Oxalá.  O
camaleão foi  e percebeu que a terra ainda não estava
seca suficientemente. Contou a Olorún que enviou Oxalá
novamente ao trabalho.

Oxalá mais uma vez, e sem falar nenhuma palavra
retornou para melhorar os seus feitos.



O camaleão foi enviado pela segunda vez, para
inspecionar  seu  trabalho  e  dessa  vez,  voltou  a
Olorún com boas notícias: 

A terra havia secado, e estava ainda mais larga!

Olorún muito feliz  com o feito de seu filho,  o
orixá Oxalá, incumbiu-o da segunda fase da criação.
Deu  a  ele  mudas  de  palmeira  a  serem  plantadas,
para  fornecer  o  alimento,  a  bebida,  o  óleo  e  as
folhas para o abrigo da humanidade. 



Oxalá recebeu tudo isso e começou a plantar as
árvores na Terra e fez chover para que as sementes se
transformassem em uma grande floresta.



Com as florestas crescendo cada vez mais lindas e
verdinhas,  faltava então povoá-las.  Olorún pediu que
Oxalá moldasse a forma humana com o barro, assim
Oxalá o fez, mas as formas que Oxalá fazia não tinham
vida, apenas a estrutura de ser humano.

Ocasionalmente, Olorún vinha e respirava vida nos
humanos feitos por Oxalá, que não tinha esse poder,
pois a criação da vida era somente do conhecimento
do deus supremo.



Oxalá ficou curioso e perguntou a Olorún como ele
criava a vida, mas não obteve resposta. Um dia, quando
havia  terminado  de  moldar  os  humanos,  Oxalá  se
escondeu  perto  dos  moldes,  durante  a  noite,  para
descobrir  como  Olorún  lhes  dava  vida.  Mas,  Olorún
percebeu  e  fez  com  que  Oxalá  dormisse.  Quando  ele
acordou, Olorún já havia ido embora e os moldes haviam
adquirido vida.

O lugar sagrado onde a Terra foi  criada recebeu o
nome de Ile Ifé,  que significa Casa Larga. A criação da
Terra e de seus habitantes levou quatro dias.  Por isso,
para nosso povo, a semana tem quatro dias.



Essa  história  é  muito  linda,  e  é  a  base  para
entendimento de muitas outras histórias de nosso
povo, que moldam o nosso modo de viver.

E é importante que todas as crianças, bem como
eu, conheçam a história para que um dia, assim como
meu avô contou para meu pai,  e meu pai contou a
mim, eu possa também contar aos meus filhos.

FIM…



QUEM SÃO OS IORUBÁS?
O  continente  Africano  por  si  é  dividido  em  inúmeras  etnias,

entre esses subgrupos étnicos, muito antigamente, havia rivalidade e

disputas territoriais, causando grandes conflitos e até mesmo guerras. 

Dentre  esses  subgrupos  há  a  etnia  sudanesa,  ou  nagôs,  ou

ainda, iorubás, habitantes da África ocidental, da costa setentrional do

Golfo da Guiné, de Benin, Nigéria e do Sudão (fronteira com o sul do

Egito), que têm grandes raízes de heranças no Brasil. Trata-se de um

povo que valoriza a palavra, repassam seus conhecimentos através da

oralidade e vivem conforme os ditos pelas suas divindades através dos

mitos. 

Os  africanos  eram  trazidos  como  escravos  para  o  território

nacional,  em grande parte devido aos conhecimentos que possuíam

sobre  agricultura,  o  que  acabou  por  despertar  o  interesse  dos

europeus que aqui estavam explorando as terras.

Assim  como  os  indígenas,  os  africanos  utilizavam  a  ciência

astronômica  para  formar  seu  calendário  lunissolar,  determinando

épocas propícias ao plantio e a colheita, determinar as fases da Lua

com  a  biodiversidade  local,  conseguindo  melhorar  o  controle  de

pragas e otimizar a produção. Além do conhecimento astronômico, os

iorubás pautavam sua vida através da religiosidade, sendo essa a base

social, econômica e política.

Mesmo  com  as  diferenças  entre  os  subgrupos  étnicos,  um

elemento era comum a todo povo, e os unia, apesar de apresentarem

algumas particularidades: a religião e os ensinamentos ancestrais que

asseguraram as relações sociais. 

Entende-se que o povo, a terra e todos os recursos naturais que

permitem  a  sobrevivência,  são  oriundos  das  divindades,  e  o

governante ou Obá de cada cidade-estado, era o ser mais próximo a

essas divindades.

Os  valores  e  os  princípios  retirados  dos  mitos,  e  repassados

como  uma  linguagem  religiosa  para  a  população  estabelece  uma

relação entre o aiye ou universo físico, concreto, e o orun, ou universo

espiritual, o sobrenatural, mundo paralelo onde moram as divindades. 

Na  busca  por  conhecimento,  o  povo iorubá  em um  primeiro

momento,  utiliza-se  dos  itáns, que são  “mitos” que estabelecem as

tradições e as mantém vivas em todas as gerações. É através dos mitos

que se conhece o destino.

Os mitos ou itans, consultados através do “opelé de Ifá”, que é

um instrumento,  em forma de colar,  serve para a interpretação dos

oráculos, usados para adivinhações e interpretações, e que expõe as

fraquezas,  as  principais  forças,  qualidades  e  defeitos  seja  de  uma

entidade, de um povo ou até mesmos dos orixás ou divindades. 

Para esse povo, os princípios e os poderes que atuam sobre o

universo, se complementam. Desta forma, os itans (mitos) constituem



umas das principais formas do saber do mundo iorubá, estabelecendo

hierarquias e as funções sociais postas. 

 Os mitos ditos sagrados, são incorporados na rotina, nas ações

diárias desses seres humanos que creem em um Deus maior, o Criador

do céu e da terra, a quem chamam de Olorun ou Olorumaré, possuidor

do infinito e dos céus, ou de tudo que existe no mundo e também,

além dele.

Com  a  chegada  dos  iorubás  no  Brasil,  muitos  dos  rituais

africanos  foram  adaptados  e  modificados,  sendo  que  dois  ficaram

sendo  os  mais  conhecidos  e  de  grande  relevância.  São  os  ritos  de

passagem e os ritos de iniciação, há também os ritos que representam

a passagem dos adolescentes para a vida adulta.

Muito  embora  com  as  adaptações  que  se  passaram  desde  a

vinda  dos  ritos  da  África  para  o  Brasil,  a  consulta  ao  Ifá  (oráculo)

permanece imutável, seja qual for o ritual que se sucede. Mesmo não

sendo  possível  preservar  as  mesmas  estruturas  que  ocorriam  no

continente  africano,  houve  um  imenso  e  complexo  sistema  de

negociações  simbólicas,  ocorrida  entre  os  próprios  orixás  e  os

cultuadores das divindades, surgindo no Brasil, uma das religiões afro-

brasileiras que é o candomblé.

VOCÊ SABIA?

 As  cidades  e  vilas  iorubás,  na  África,  formavam  um
conglomerado de reinos,  e  cada  cidade tinha  o seu  rei,  ou
Obá, considerado o soberano supremo.

 No  Brasil,  os  iorubás  foram  escravizados,  e  quando
conseguiam liberdade, normalmente através das fugas, eram
nos quilombos, locais de difícil acesso, geralmente no meio da
mata, que se refugiavam, e desta forma facilitavam o contato
e convívio com os indígenas, criando um intercâmbio cultural
e resistência à escravidão.

 Com a miscigenação entre indígenas e iorubás, entrelaçaram-
se culturas, religiões, composições biológicas, e deu-se origem
a  uma  nova  denominação  no  território  brasileiro:  os
afrodescendentes.

 Axé é uma expressão utilizada para expressar a ideia de forças
que circulam no universo, capazes de criar e expandir a vida
em todas as suas formas e direções.

 Quando um iorubá morre,  ele passa do  Aiye (mundo físico)
para  o  Orun (mundo  espiritual),  e  essa  transição  ocorre
através de uma cerimônia denominada  axexé que é o nome
dado  ao  rito  funerário  iorubá,  que  significa  “a  origem  da
origem”,  acreditam  que  quando  um  iorubá  passa  para  o
mundo de Orun (mundo espiritual), permite que outro venha
em seu lugar, no mundo de Aiye (mundo físico), através do
nascimento das crianças.



 O sentido de vida e de morte é caracterizado como forças do
destino, no entanto, a preferência pela vida é sempre maior, e
por isso, acreditam também que através dos Ebós, ou oferendas
aos deuses,  podem abrir seus caminhos, potencializar seu  axé
(energia), e retardar a morte.

 No sincretismo religioso Olorun para os cristãos é Deus, e para
os  muçulmanos  é  Allah;  Sant'Ana,  a  avó  de  Jesus  é  Nanã
Buruku, um dos orixás mais antigos da tradição ioruba; Nossa
Senhora  Aparecida,  a  padroeira  do  Brasil,  cuja  imagem  foi
encontrada num rio, foi associada a Oxum, senhora das águas
doces;  Santa  Bárbara  é  Oya,  senhora  dos  ventos  e
tempestades  e  São  Jorge,  vencedor  do  dragão  é  Ogum,
guerreiro, senhor dos metais.

 Não existem templos ou santuários em homenagem a Olorun,
pois este não possui um culto especial como os demais, por
ele não se fazem sacrifícios,  por isso,  para interligar Olorun
aos seres humanos, foram criados os orixás.

 Consta nos itans (mitos) que foi o Orixá Oduduwa que enviou
seus  descendentes  diretos  para  criarem aldeias  em regiões
afastadas  de  Ifé  (cidade-estado  da  África),  espalhando  por
grandes  extensões  do  território,  a  língua,  os  costumes  e
cultura iorubá.

 As  divindades  eram  divididas  em  locais  ou  étnicas,  que
representam  cada  subgrupo étnico,  ou  nacionais  que  eram
adoradas, em todo território nacional. As divindades étnicas
detinham a função de educação das comunidades, utilizando
como instrumento de ensino, os mitos.



Este  livro de  autoria  da mestranda  Thiana  Maria  Becker,  sob

orientação do professor Doutor Germano Bruno Afonso, é um produto

oriundo da dissertação intitulada “Cosmogenia Grega, Guarani e Iorubá

em  Realidade  Virtual  Imersiva  na  Educação”,  do  programa  de

Mestrado em Educação e Novas Tecnologias do Centro Universitário

Internacional UNINTER, no ano de 2020. 
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