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RESUMO

Este artigo estuda a hipótese da geomancia ser uma das bases para a formação

do oráculo de Ifá, e fornece evidências de que o culto do orixá já existia e possuía seu

próprio oráculo antes da introdução da geomancia entre nagôs da África Ocidental. O

artigo é breve, indo direto ao ponto com embasamento de imagens.
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Não se sabe as origens da geomância,  se africana,  se asiática,  se árabe.  Seja

como for, difundiu-se em variantes na África e na Europa. Há vários livros sobre o

tema, sendo um deles este que aparece nesta imagem:

Na África,  a  geomancia  está  presente  em inúmeras  etnias.  Em cada  uma,  a

nomenclatura e a forma mudam, mantendo-se, porém os mesmos sinais divinatórios.

Uma fonte muito rica de informações, de como ela se desenvolveu em diversas

etnias africanas, é o texto “Analyse structurale des géomancies comoriennes malgaches

et africaines” de J. Hebert,  publicado no Journal de La Societe des Africaniste, 1931,

tomo 31, fasc. 2, p. 115-208. O artigo está disponível aqui (copie e cole):

https://docs.google.com/file/d/0B5sqoTNnIkiKcUhnODlDaWxyX2c/edit

Veja também esta interessante comunidade no Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/111862555691545/

A Geomância é um oráculo marcado na areia cujos resultados culminam com um

signo geomantico. Vemos abaixo algumas imagens tomadas da Internet, sem referências

de local ou etnia, mas que exemplificam bem o tema deste trabalho:
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http://vimeo.com/27200909
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Atualmente  usam-se marcações  com caneta  e  papel,  como pode ser  visto na

imagem  acima.  Não  há  mitologia  ligada  aos  signos  geomânticos,  limitando-se  o

vaticínio ao significado geral do signo divinatório. 

Forneceremos agora algumas imagens de outras obras que mostram os sinais

geomânticos como signos divinatórios, para melhor entendimento de nosso propósito:
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J.

Hebert, Analyse Structurale des Geomancies Comoriennes, malgaches et Africaines, in,  Journal de La Societe

des Africaniste, 1961, 31, 2, 115-208
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La divination Ches Le Noirs de l'Afrique Occidentale Française, Charles Monteil, in,  Bulletin du

Comité d'Etudes Historiques et Scientifiques de l'Afrique Occidentale Française, 1931, p. 80
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J. Hebert, Analyse Structurale des Geomancies Comoriennes, malgaches et Africaines, in, Journal de La
Societe des Africaniste, 1961, 31, 2, 115-208
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La divination Ches Le Noirs de l'Afrique Occidentale Française, Charles Monteil, in,  Bulletin du

Comité d'Etudes Historiques et Scientifiques de l'Afrique Occidentale Française, 1931, p. 80
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La divination Ches Le Noirs de l'Afrique Occidentale Française, Charles Monteil, in,  Bulletin du

Comité d'Etudes Historiques et Scientifiques de l'Afrique Occidentale Française, 1931, p. 87
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Entre os antigos nagôs a geomancia recebeu o nome de Ifá, tornando-se um culto

fitolátrico cujo símbolo e instrumento divinatórios são as sementes de palmeira, e o

opelê ifa, mantendo, porém o costume de marcar os riscos sagrados em um tabuleiro de

madeira onde se coloca um pó sagrado.

Oponifá
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Ikin Ifa
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Opelê-ifá
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Os 16 signos geomânticos, chamados em Ifá, de Odu.
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Ao contrário do que se pensa, o oráculo de Ifá enfrentou dificuldades para ser

aceito na Iorubalandia. Os Iorubás, a princípio recusaram-se a deixar de cultuar seus

Orixás locais, para cultuar sementes, talvez por causa de suas origens na geomancia.

Conforme Samuel Johnson, texto publicado no livro The History of the Yorubas

p. 158, vemos que o culto de Ifá foi rejeitado em Oió durante o reinado do rei Onigbogi,

aceito somente tempos depois.

“ONIGBOGI”

Onigbogi  era  um  dos  filhos  de  Oluaso  com  Aruigba-ia,  uma

mulher  de  Ota.  Ela  havia  deixado  Oyo durante  o  reinado  anterior

voltando para sua própria cidade, mas quando ela ouviu que seu filho

ascendeu  ao  trono,  ela  retornou  para  Oyo para  assisti-lo  em seu

governo com seus conselhos.

Ela  era  uma mulher  muito  supersticiosa.  Desejando  que  seu

filho  tivesse  um reinado  longo  e  próspero,  ela  o  aconselhou  para

introduzir o culto de Ifá em  Oyo como uma divindade nacional. Os

cidadãos de Oyo perguntaram ao rei e sua mãe que oferendas eram

necessárias para cultuar Ifá. Ela disse o que era necessário […]. As

pessoas de Oyo disseram que poderiam dar as oferendas, mas que

eles não poderiam cultuar sementes de palmeira. Então, o conselho

da mãe do rei foi rejeitado, e o culto de Ifá, cancelado.

Este  texto  mostra  claramente  que  Ifá  não pertencia  à  cultura  tradicional  dos

nagôs. Digo nagôs, porque nesta época não se conhecia o nome Iorubá, que é recente

(Verger, Orixas). 
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A se provar que a geomancia é uma das origens de Ifá, como ela não possui

poemas oraculares, era necessário que, ou fossem criados, ou fossem importados.

Isto significa que o culto de Orixá já existia antes da introdução de Ifá, e a lógica

nos faz pensar que, se já existia Orixá, já existia oráculo próprio, e também já existia

mitologia de Orixá, antes que o Ifá fosse aceito como oráculo.

Em nossa hipótese, foram os nomes dos signos divinatorios do culto de Orixá e

sua mitologia, agregados ao Odu Corpus de Ifá, então em formação. Sabemos que isto

contraria o conceito atual de que os búzios teriam nascido de Ifá, mas é justamente para

isto que desejamos chamar a atenção da sociedade religiosa afro-descente.

Teologicamente falando, odu Ifá é um livro oral de registro da oralitura, e não
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uma divindade que faz “nascer” outra, no sentido exato da palavra.

Moisés e Maomé não nasceram da Bíblia e Alcorão, respectivamente, mas estes

livros sagrados registram o nascimentos deles, e se não existissem, Moisés e Maomé

também não existiriam. 

As frases: “tal odu deu nascimento a tal orixá”, ou, “tal orixa nasce em tal odu”

são expressões idiomáticas que significam: “está registrado em tal odu que tal orixa...”,

ou, “tal orixá está registrado em tal odu que ...” 

Este  conceito  mal  explicado  tem  confundido  muito  a  diáspora,  passando  a

impressão  que  o  babalaô  é  superior  ao  babalorixá,  pois  segundo  tal  conceito  mal

explicado, o Orixá do babalorixá “nasceria”, no verdadeiro sentido do termo, do odu-ifa

do babalaô.

Em nosso entendimento, é importante que odu Ifá registre a cultura iorubá, pois

sem eles, tudo se perde, não há Orixá, náo há nem mesmo a Cultura Iorubá. Mas Ifá tem

que ser o que ele é:  um oráculo para orientar e ajudar a todos,  não fazer dele uma

divindade criadora.

Ifá é a junção dos sinais divinatórios da geomancia que não possuem mitologia

própria,  com o oráculo  e  mitologia  dos  Orixas,  que  já  existiam,  além de mitologia

própria que foi, e ainda é criada, conforme a evolução e transformação da sociedade

iorubá, segundo nossa hipótese de trabalho. 

Se  a  geomancia  forneceu  ao  Ifá  os  sinais  divinatórios,  entretanto  perdeu  a

nomenclatura original, e a lógica nos diz que foi o culto dos Orixas já existente que

contribuiu, não apenas com a mitologia, mas também com os nomes dos odus.

Entretanto, atualmente, na contra-mão do nosso pensamento, Ifá é confundido

com a própria religião iorubá, arrogando para si a origem do oráculo méréèrìndínlógún,

que teria sido dado aos babalorixás, pelos babalaôs, numa inversão da ordem histórica,

segundo  acreditamos,  embasada  na  mitologia  de  Ifá  atualizada  para  corroborar  tal

afirmação. 

Porém,  não é  o  que  mostra  a  direção  dos  estudos  e  as  pesquisas,  conforam
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mostram as  imagens.  Corroborando também com nosso pensamento,  a  Comunidade

Portuguesa  de  Candomblé publica  que  “a  tradição  religiosa  conhecida  como  Ifá,

erradamente  concebida  como a  religião  iorubá,  é  herdeira  da  geomancia  dos  povos

islamizados do norte da Nigéria”.

Um extrato da mitologia oracular do oráculo dos búzios, coletado por William

Bascom do  babalorixá  Salako,  em Oió,  publicado  no  livro  Sixteen  Cowries,  p.  18,

informa sobre a existência do oráculo anterior ao Ifá.

Como vimos,  ainda  que  alguns  possam rotular  esta  linha  de  pesquisa  como

“especulação”,  há  evidências  e  possibilidades  nas  hipóteses  aqui  levantadas.  Um

trabalho mais profundo nesta direção seria importante para resgatar o conceito de uma

forma oracular dos Orixás, anterior ao Ifá.
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Para que aqueles que julgarão absurdo o propósito deste texto, apenas porque

fere-lhes a vaidade da supremacia, quero lembrar-lhes os nomes de Giordano Bruno,

Nicolau Copérnico, e Galileu Galilei, perseguidos pela Igreja Católica nos séculos XVI

e XVII, por afirmarem que Terra girava em torno do sol.
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