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Resumo Introdutório 

 

Este texto visa a apresentar ao atual mundo yorùbá globalizado um novo 

conceito teológico para a religião dos òrìsà: o òrìsàísmo.  

A religião tradicional yorùbá, assim como todas as religiões dela descendentes 

na diáspora, não se enquadra nos atuais conceitos teológicos importados e impostos 

pelos colonizadores e/ou pesquisadores estrangeiros. Estes, por sua vez, não são 

cuidadosos com os conceitos tradicionais, principalmente os escritores yorùbá 

aculturados e não tradicionalistas quanto à religião.  

É urgente a necessidade de um novo conceito cujo fundamento apresente um 

entendimento que busca ser “tradicional”, porém atual sobre Olódùmarè, o Criador 

Supremo e os òrìsà.  

Essa nova identidade cultural religiosa é necessária a todos os seguidores e fiéis 

da agora globalizada e sempre milenar religião dos òrìsà. 

 

Tags: religião, Olódùmarè, òrìsà, òrìsàísmo e òrìsàístas. 

                                                 
1
 Temática proposta: Identidade Cultural e Globalização, para uma comunicação no 10º Congresso 

Internacional dos Òrìsà (Òrìsàworld) na Universidade Obáfêmi Awólôwo em Ilé-Ifè na Nigéria de 24 a 28 

de junho de 2013. Assim a comunicação apresentada deverá ser publicada nos anais do Congresso como 

“Òrìsàísmo: Um Novo Conceito de Identidade Religiosa Globalizada” aqui apresentada. Em forma de 

comunicação foi também apresentada em novembro, no XIV Alaiandê Xirê 2013 SP. 

2
 Escritor, pesquisador e professor da religião tradicional yorùbá e da afro-brasileira. Bàbálórìsà do 

candomblé Kétu (Bahia) reafricanizado Ilé Àse Ode Kitálesi (em São Paulo, Brasil) e Asojú Oba Alákétu 

(em Kétu no Benin). Odontólogo e presidente da Funaculty – “Fundação de Apoio ao Culto e Tradição 

Yorùbá no Brasil.” Mais detalhes em http://pt.wikipedia.org/wiki/Aulo_Barretti_Filho.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aulo_Barretti_Filho
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Grupo Yorùbá:  

O Surgimento do Agrupamento dos “Hoje” Chamados Subgrupos Yorùbá. 

  

A cidade de Ilé-Ifè, na Nigéria, é considerada pelos yorùbá como o local de 

origem do mundo, consequentemente, o lugar de origem dos primeiros e principais 

grupos. Trata-se do berço de toda religião tradicional yorùbá – a religião dos òrìsà, um 

lugar sagrado, “aonde os deuses chegaram e criaram a civilização, deixando os 

ensinamentos, aos mortais, de como os cultuarem.”
4
 

Os yorùbá são um grupo étnico que hoje em sua grande maioria, está 

concentrado na Nigéria, em menor parte no atual Benim (antigo Daomé), e em sua 

minoria no Togo e em Gana, todos países da África Negra Ocidental, globalizando-se 

por meio da diáspora. O grupo étnico yorùbá é subdividido em vários subgrupos com 

variações dialéticas tais como os: kétu, òyó, ìjèsà, ìfè, ìfòn, ègbá, èfòn etc. Estes deram 

origem, na diáspora, à religião dos òrìsà adaptadas às realidades sociopolíticas e 

econômicas regionais. Portanto, a religião tradicional yorùbá é a matriz da religião dos 

òrìsà, que a partir de agora chamaremos òrìsàísmo. 

Com o universo não tangível já constituído pelo preexistente Olódùmarè, é na 

cidade de Ilé-Ifè que o mundo tangível foi criado, onde, nos tempos imemoriais os òrìsà 

chegaram. Religiosamente falando, este é o berço de todos os povos do mundo.  

Tendo sido, portanto, o òrìsàísmo instituído durante o mito da criação (seja qual 

for o mito adotado
5
), e tendo a tradição semeada a religião tradicional dos òrìsà através 

do mundo, concluímos, que o òrìsàísmo, religião tradicional dos òrìsà é uma religião 

original, universal, possuindo seus próprios conceitos teológicos, no qual dificilmente 

cabem, sequer por analogias, os conceitos universais existentes. 

                                                 
3
 Como este texto originou-se de uma comunicação, não pudemos nos deter em maiores minúcias e notas 

explicativas. 

4 
Aulo Barretti Filho,  IIé-Ifè - O Berço Religioso do Mundo, em http://aulobarretti.wordpress.com/ (2003) 

2012.
 

5
 Cf. Luiz L. Marins, Obàtálá e a Criação do Mundo Iorubá, São Paulo, Edição do Autor, 2013. 

 

http://aulobarretti.wordpress.com/
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Histórico 

 

Que fique registrado que o òrìsàísmo praticado em qualquer parte do mundo, 

independentemente do nome regional adotado, respeita, mas não reconhece a Bíblia, 

como uma de suas diretrizes sagradas, tampouco o Alcorão ou a Torá. Para os òrìsàístas 

tratam-se apenas de livros religiosos, assim como tantos outros.  

O òrìsàísmo oriundo da tradição oral, portanto ágrafa, apesar de já contar muitos 

escritos, reconhece apenas a “oralidade” dos Ìtàn-Odù, os Ìtàn-Mimó Òòsà (histórias 

sagradas dos òrìsà) como o único “livro ou fala sagrada” a serem adotados. 

 “Conceitos religiosos europeus e asiáticos não faziam parte das tradições 

yorùbá antes das colonizações, nem das religiões dela descendentes na diáspora, 

tampouco antes dos senhores de escravos imporem aos africanos o catolicismo, entre 

outras religiões. 

As formas deturpadas, aculturadas e sincréticas que impuseram e continuam a se 

impor à religião yorùbá, nos dias de hoje, foram e ainda o são, os maus frutos 

decorrentes do processo da escravatura nas Américas, e das colonizações europeias 

impostas aos povos africanos. 

Conceitos cristãos como os de alma, céu, inferno e purgatório, encontraram 

terreno fértil para se propagar nas já contaminadas tradições yorùbá e suas 

descendentes, seja por missionários, seja por agentes governamentais e seja por autores 

pertencentes a outras culturas e/ou crenças que registraram as tradições, os costumes e a 

religião dos yorùbá. Os registros decorrentes dessas interpretações criaram “falsas” 

tradições, que se tornaram “verdades literárias inquestionáveis” e vitimam a religião 

yorùbá até hoje. 

Um fato muito importante e que deveria ser totalmente condenável é que sempre 

que se “estuda” ou se faz “pesquisa” no campo das religiões comparadas, os parâmetros 

e referenciais são sempre os do cristianismo, do islamismo e de outras religiões para a 

religião tradicional dos yorùbá. A recíproca, infelizmente, nunca é verdadeira, pois se 

assim o fosse, com certeza teríamos inúmeras e novas variáveis a serem avaliadas, para 

o bem da religião tradicional yorùbá e de suas descendentes.”
 6

 

                                                 
6
 Aulo Barretti Filho. “Òsóòsì e Èsù, os Òrìsà Alákétu”. In: Dos Yorùbá ao Candomblé Kétu - Origens, 

Tradições e Continuidade. Aulo Barretti Filho (Org.) São Paulo, Edusp, 2010, pp. 132-134. 
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Esses referenciais, por vezes, impuseram conceitos teológicos fundamentais 

totalmente alheios aos conceitos tradicionais yorùbá, que se enraizaram como se fossem 

nativos. A visão cristã e muçulmana do monoteísmo não encontra fundamento na 

religião dos yorùbá, ainda atualmente mal compreendida. A rigor, nem mesmo o 

teísmo, como “hoje” conceituado, pode ser encontrado, no ainda “recente” conceito 

teológico òrìsàísta. 

A religião yorùbá globalizada na diáspora absorveu conceitos teológicos 

europeus e asiáticos que precisam ser expurgados do òrìsàísmo, como ainda veremos. 

 

Olódùmarè – O Preexistente 
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As tentativas de adaptação dos conceitos teológicos e filosóficos de outras 

culturas não cabem na concepção teológica yorùbá do Preexistente, Olódùmarè, o 

gerador de todos os poderes, inclusive o maior deles, o Àse, o grande e divino poder, a 

potente força com a qual Olódùmarè criou, através dos òrìsà, o complexo Òrun-Àiyé. 

A teologia yorùbá sobre Olódùmarè é completamente diferente de todos os 

conceitos existentes na teologia atual, e precisa ser reconsiderada pelos teólogos 

africanistas a partir de uma visão tradicional “africana”. Em vista disso, excluir deste 

estudo o clássico Olódùmarè, God in Yoruba Belief, livro do pastor evangélico Bolaji 

Idowu, pois, teologicamente falando, o Olódùmarè por ele apresentado, não é aquele 

dos yorùbá, e sim, o do preexistente dos cristãos. 

O fato de um texto estar escrito em idioma yorùbá, não significa que o conceito 

seja yorùbá. Um exemplo disso é o Alcorão e a Bíblia traduzidos para este idioma. 

 No teísmo
7
 cristão e muçulmano, seja ele monoteísta

8
 ou henoteísta

9
, o Ser 

Supremo interage com a humanidade, direta e indiretamente através de divindades 

mensageiras que fazem cumprir Sua vontade.  

No òrìsàísmo, o conceito teológico é completamente diferente. Olódùmarè não 

pode ser fixado, tampouco, controlado. Para Ele não há culto, nem rito direto. Somente 

há culto para seus outorgados, aos quais rogamos, suplicamos etc., em nome Dele.  

Isto não significa que Ele esteja distante do homem, mas apenas que não 

interage com ele, como nas outras religiões, pois está presente no homem através do 

poder (Àse) delegado aos òrìsà. Nesse conceito yorùbá de Ser Supremo, o poder de 

Olódùmarè é estendido e outorgado aos òrìsà com os quais também se comunica. 

Olódùmarè não apenas cria as divindades, como também delega-lhes poderes 

através do ìfé àtinúnwá (livre arbítrio)
10

 dando-lhes autonomia para criar e destruir, 

                                                 
7
 Conceito da existência de Deus, que interage com a humanidade. 

 

8
 Conceito teológico que admite a existência e o culto de um único Deus, que interage com a humanidade, 

sem culto de deuses ou divindades menores, criadas ou não por Ele. 

 

9
 Conceito teológico que admite a existência e o culto de um Deus Criador, que interage com a 

humanidade, mas admitindo o culto também a deuses ou divindades menores por Ele criadas,  mas que 

não possuem delegação de poder, ou seja, cumprem apenas a vontade do Deus Maior Criador. 

 

10
 Abraham R.C. Dictionary of Modern Yorùbá, 1962, p. 206, verbete fé A (7) (v). 
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absolver e condenar, curar e matar, unir e separar
11

, administrar a criação agindo de 

acordo com seus próprias anseios.  

Na religião yorùbá não há necessidade de uma divindade do mal absoluto, o 

diabo ou o satanás das religiões cristãs e muçulmanas, pois no òrìsàísmo, o bem e o mal 

são ambos elementos da justiça divina e tem origem em Olódùmarè. Estes poderes, do 

bem e do mal, são por Ele transmitidos aos òrìsà, para a manutenção, a ordem e a 

justiça do àiyé (nosso mundo). Isto é fundamentalmente diferente das religiões 

europeias e asiáticas, que superlativam no bem o seu Deus, mas, para explicar o mal, 

necessitam de uma entidade oposta, um opositor, cuja permissão para existir não 

conseguem explicar.  

 Assim, o mensageiro e justiceiro divino do òrìsàísmo, o olóòpá Èsù não é, 

nunca foi, e nunca será o diabo, nem o inimigo, seja dos homens ou dos òrìsà, que 

querem os colonizadores, e até mesmo alguns yorùbá evangélicos que maliciosamente 

manipulam textos
12

 para justificar em suas religiões essa correspondência impossível, 

mas que lhes convém, do lugar do òrìsà Èsù yorùbá em suas concepções. 

Essa forma teológica de ser da religião yorùbá é completamente diferente de 

todas as outras religiões, por isso, ela tem uma teologia própria, que ainda não foi 

compreendida pelos africanistas “não africanos”.  

Assim, nenhum dos conceitos teológicos e filosóficos “importados” não podem, 

sequer por analogia, ser considerados para se estudar a forma e o modo da religiosidade 

dos yorùbá, devendo ser completamente expurgados. 

 

O porquê do Yorùbá: Origens, Tradições e Continuidade. 

 

A diáspora impôs aos negros uma “vida” escrava nas Américas recém-

descobertas. Através do processo da escravatura, as religiões africanas enraizaram-se e 

tomaram as mais diferentes formas de como cultuar suas divindades, no nosso caso, 

os òrìsà. 

                                                 
11

 Todas essas situações são facilmente encontradas e corroboradas no corpo da mitologia yorùbá dos 

òrìsà. 

12
 Luiz L. Marins, “Èsù Òtà Òrìsà, um Estudo de Oríkì”. In: Dos Yorùbá ao Candomblé Kétu - Origens, 

Tradições e Continuidade. Aulo Barretti Filho (org.), pp. 25-74. São Paulo, Edusp, 2010. 
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Tomando como exemplo o Brasil, tradicionalmente, os yorùbá, durante e após a 

escravatura por inúmeros motivos históricos, se autoagruparam, nascendo assim as 

religiões chamadas de matriz africana yorùbá, a religião dos òrìsà. O òrìsàísmo tem, 

portanto, sua origem na religião tradicional yorùbá; são as chamadas religiões 

afrodescendentes do Ser Supremo Olódùmarè e do culto aos òrìsà. 

Em qualquer lugar do mundo, onde há culto de Òrúnmìlà, Orí, Èsù, 

Ògún, Òsóòsì, Òsanyìn, Erinlè, Ìrókò, Sàngó, Oya, Obà, Obalúàyé/Sànpònná, Nàná, 

Òsùmàrè, Yemoja, Yewá, Òsun, Lógunède, Òsàgiyán, Òsàlúfón etc. há òrìsàísmo, pois 

estes são todos nomes de òrìsà da religião de matriz africana yorùbá.  

Serão sempre òrìsàístas sejam de quais segmentos forem, dos mais diferentes 

nomes e ritos. Se cultuarem òrìsà, ainda que com cultos e ritos parciais de 

origem yorùbá, seguramente pertencem ao òrìsàísmo. 

Assim, conceituamos teologicamente “nesta data”, que somos seguidores da 

religião òrìsàísmo: o conjunto das religiões ou a religião dos que cultuam òrìsà. 

Somos então, òrìsàístas. 

 

 

Adendo – Algumas Justificativas 

 

O “Sagrado” e o Duvidoso na Etnografia
13

: Os Clérigos Nativos Yorùbá. 

 

 São inúmeros os yorùbá que se aculturaram com as religiões dos colonizadores, 

e que utilizaram o conhecimento do idioma para impor as religiões estrangeiras. Vamos 

repassar rapidamente alguns deles, para mostrar quão duvidosos são seus “escritos 

sagrados” sobre o òrìsàísmo. 

O reverendo John Raban (CMC)
14

 auxiliado por Ajayi Crowther, em 1830, 

publicam o Vocabulário Eyo, em que declaravam que “Yorùbá” é a denominação geral 

de um grande país, com “cinco” regiões, para não fracionar as publicações da bíblia.
15

  

O real interesse, por parte dos missionários era grafar o yorùbá e, assim, traduzir 

                                                 
13

 O título é tema de uma aula curricular do curso da Funaculty – “Cultura e Teologia Yorùbá 

Comparada”, por nós ministrado desde 1979. Mais dados em http://funaculty.blogspot.com/. 

14
 Church Mission Society. 

15
 Pierre Fatumbí Verger. Orixás, Salvador, Ed. Corrupio, 1981, p.15. 

http://funaculty.blogspot.com/
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e publicar a bíblia, destinada a sustentar seus esforços de evangelização em todas as 

cinco regiões, as quais, na realidade eram muitas mais, cada uma com seus dialetos, 

unificada agora através do Koine, a moderna língua geral yorùbá.  

O bispo Samuel Ajayi Crowther
16

 (1809-1891) um ex-escravo adotado por um 

senhor de nome Crowther, tornou-se um linguista e foi o primeiro bispo anglicano de 

origem africana yorùbá, na Nigéria.  

Em 1852, ele escreve o Vocabulário Yorùbá, que era “então” sua língua, 

segundo a definição dos haussá. Começou a traduzir em 1840 a bíblia para a “língua 

yorùbá” e compilou um dicionário yorùbá.  

Dom Emmanuel Moisés Lijadu, evangelista anglicano, yorùbá de Abeokuta, 

autor, catequista, ativista franco e diácono em 1894, era evangelista ardente e foi o 

criador da Banda Evangelística que percorreu o país. Em 1898, publicou um livro sobre 

o oráculo yorùbá de Ifá.
17

 

O reverendo pastor anglicano de Òyó Samuel Jonhson publicou em 1921, The 

History of the Yorubas
18

 (originalmente escrito em 1897), um clássico dos mais 

importantes sobre os yorùbá, especialmente os de Òyó. 

Em 1931 em Lagos, o reverendo cristão David Onadele Epega publicou The 

Mystery of the Yoruba Gods. Seu filho, o também “reverendo” conhecido como o 

“Patriarca”, Daniel Olarimwa Epega e seu filho Afolabi A. Epega (neto de David) 

foram igualmente escritores. 

J. Olumide Lucas escreveu The Religion of the Yoruba
19

. Era arcediago, pastor 

da Igreja de São Paulo de Lagos, Nigéria.  

E. Bolají Idowu, um famoso religioso e ativista cristão, por sua vez, escreveu 

Olódùmarè, God in Yoruba Belief
20

, um clássico na área, pioneiro nos estudos da 

religião yorùbá. Sua interpretação de Olódùmarè foi e tem sido criticada e revisada, por 

expressar um viés cristão. 

                                                 
16

 Samuel Ajayi Crowther. A Dictionary of the Yoruba language, Ibadan, CMS, Oxford University Press, 

1980 (1843, 1852) (1937, 1950) [1913-1950].  

17
 E. M. Lijadu, Ifá: Imole Re ti Ise Ipile Isin ni Ile Yorùbá, Ado-Ekiti (1898), Omolayo S. Press of 

Nigéria, 1972.  

18
 Routledge & Kegan Paul Ltda, London, 1973. 

19
 New York, Athelia H. Press, (1948) 2001. 

20
 Ibadan, Longman Group, 1977. 1ª Ed. 1962 (1960). 
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Chamado de “Sua Proeminência Bolaji” dentro dos círculos da Igreja Metodista 

foi o terceiro líder indígena desta, de 1972 a 1984. Arquiteto da constituição da igreja de 

1976, seu mandato é descrito por alguns como um dos mais agitadores na história da 

Igreja Metodista da Nigéria. 

J. Omosade Awolalu foi o autor de Yoruba Beliefs and Sacrificial Rites
21

, era 

colega, amigo e seguidor de Idowu (seu orientador). 

P. Ade Dopamu é autor do livro Exu: O Inimigo Invisível do Homem
22

. 

Conhecido cristão e ativista, nesse livro promove a apologia de que Èsù é o mesmo ou o 

próprio diabo cristão. Jamais o Òrìsà Èsù pode ser comparado à divindade do mal 

absoluto, ao diabo e/ou satã das religiões cristãs e/ou muçulmanas, É de se estranhar 

que uma editora de um sacerdote nativo da tradicional religião yorùbá no Brasil, tenha 

traduzido e publicado um livro dessa natureza. 

 Todos esses livros e autores aqui arrolados falam da religião tradicional dos 

òrìsà. Porém, há que se ter extremo cuidado nos conceitos e conclusões que chegarem, 

pois são todos ativistas de outras religiões que, mesmo sendo nativos yorùbá, não estão 

preocupados com a religião tradicional, e sim em criar meios e subterfúgios de 

compará-las às suas próprias religiões, criticando assim a religião dos òrìsà e induzindo 

o leitor a aceitar as religiões que usam como parâmetro como as únicas e verdadeiras 

religiões. 

Algo que também almejamos é inverter esses parâmetros, a partir da aceitação e 

promulgação do conceito universal do òrìsàísmo. 

 

                                                 
21

 Yoruba Beliefs and Sacrificial Rites, London, Logman Group, 1979. 

22
 Exu: O Inimigo Invisível do Homem, São Paulo, Editora Oduduwa, 1991(1986). 


