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RESUMO:  

  

Fazendo uma releitura de fontes etnográficas tradicionais, o texto traz evidencias do culto 

de Orixá, em Ilè-Ifè, antes da invasão de Odùduwà e seu exército.   
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INTRODUÇÃO  

 

Em 1956 Ulli Beier publicou um artigo no jornal “Odu, Journal of Yoruba ans 

Related Studies”, cujo título é: Before Oduduwa (Antes de Oduduwa). O título em inglês 

utilizado por Beier foi sugestão para nosso título e inspirou-nos a escrever este texto, 

porém, na direção oposta à que seguiu Beier.  Assim escreveu Beier logo no início: 

  

“Existem muitos mitos de guerra e conquistas suficientes ligados à migração de Oduduwa para 

provar que antes, ali, haviam povos que viviam antes no país, e que foram expulsos, ou absorvidos, 

ou assimilados pelos iorubas.  

 

Qualquer tentativa de rastrear os aborígenes do país ioruba é extremamente difícil por duas 

circunstâncias: 

 

a) a cultura ioruba tem uma capacidade incomum de absorver e assimilar outras. 

 

b) o desejo de todos os chefes de provar a antiguidade de suas coroas, e a validade de seus 

direitos, faz com que exista um grande acordo de distorção deliberada da antiga história dos 

iorubas.  

 

Todas as concepções do culto de Orixá, assim como a filosofia e cultura conectada com ele, 

parecem, realmente, terem sido trazidos pelos invasores.”  

 

 

Como vimos, para Beier, a cultura e a religião dos orixás teriam início a partir do 

advento de Odùduwà, o que, até certo ponto ele tem razão, pois historicamente os reinos 

iorubas são posteriores a Odùduwà.  

Ainda que Beier reconheça que já existia povoação local anterior à chegada de 

Odùduwà em Ilè-Ifè, ele não considera a possibilidade destes povos já terem seus próprios 

cultos, e isto implica em não reconhecer a existência do um culto anterior, por exemplo, 

o de Obàtálá. Curiosamente, o próprio Ulli Beier (1957) se contradiz quando afirma que: 

  

“A terra foi objeto de culto dos Ogboni pelo povo estabelecida na terra iorubá antes da chegada de 

Oduduwa.” (Apud Verger, 1992, p. 31)  

 

Já Ajisafe 1933, p. 33, escrevia, vinte anos antes de Beier informava que:   

 

“Os primeiros objetos de adoração foram a terra e os ancestrais. Ile ogere afoko yeri (a terra, que 

se penteia com uma enxada)”. Apud Verger 1992, p. 31)  

 

O que pretendemos mostrar neste texto é que, embora toda a cultura ioruba 

propriamente dita tenha se desenvolvido após a conquista de Ilè-Ifè por Odùduwà, os 

registros mostram que antes de sua invasão e colonização, já existia em Ifè o culto de 

Òrìsà, em especial Obàtálá.   
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Portanto, é contestável a afirmação não só de Ulli Beier como também de 

historiadores atuais, que o culto de Òrìsà só veio a existir após o advento de Odùduwà. É 

o que mostraremos no andamento deste texto.  

  

O NOME “YORUBA”  

  

Vários autores registram que a palavra “yoruba” para designar um grupo étnico 

único não existia na época que Odùduwà invadiu e conquistou Ilè-Ifè. Klaus Woortmann 

considera que “iorubás” são uma abstração, isto é, não existem de fato, exceto em tese:  

 

“Os iorubás são, de certa forma, uma abstração; o que existe de fato são os reinos e os povos de 

Ifé, de Oyó, de Ilexa, de Ketu, etc.; todos eles produtos particulares de combinações socioculturais 

ao longo de suas histórias”.  (Woortmann 1978, p. 12)  

 

Adediran afirma que os iorubas possuem diferenças que permitem dizer que cada 

grupo é um grupo étnico a parte dos outros: 

  

“Realmente é comum, a maior parte dos subgrupos iorubás terem características distintivas que 

permitem qualificar cada um deles como um grupo étnico.” (Adediran, 1984, p. 58).  

 

Oliva diz que a filiação a Odùduwà pode ter sido o motivo de se tentar construir 

uma identidade única ioruba: 

  

“Aspectos como, os cosmológicos, a língua, a filiação à Odudua, as relações comerciais e outros 

padrões culturais levaram a uma tentativa de construir, principalmente a partir dos séculos XVIII 

ou XIX, a ideia de uma unidade e identidade iorubá, que se revelariam posteriormente não tão 

africanas como pensaram.” (Oliva 2005, p. 141).  

 

Verger informa que a palavra “yoruba” só veio a existir etnograficamente no início 

do século XIX:  

 

“[…] o termo iorubá, efetivamente, chegou ao conhecimento do mundo ocidental em 1826, através 

de um livro do capitão Clapperton. Foi encontrado em um manuscrito em língua árabe, trazido por 

ele do ‘reino de Takroor (atual Sokoto), naquela época dominado pelo Sultão Mohamed Bello, de 

Haussa [...]” (Verger 1997, p. 11-14)  

 

Como vimos, segundo os historiadores, não existia de fato um grupo étnico yoruba 

desde os primórdios, visto que o uso desta palavra é relativamente recente. Assim, não 

faz sentido afirmar que a população nativa de Ilè-Ifè foi expulsa, absorvida ou assimilada 

pelos Iorubás, visto que não existia esta nomenclatura étnica nesta época.  Melhor seria 

dizer que foram colonizados pelos invasores comandados por Odùduwà que, de onde 

veio, não há consenso.   

O que houve foi o advento de Oduduwa quando conquistou, subjugou, expulsou, 

a população pré Oduduwà que vivia em Ilè-Ifè, como veremos a seguir.  
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O MITO DA CRIAÇÃO  

  

Segundo a mitologia ioruba, Ilè-Ifè é a origem do mundo e das civilizações. Falar 

de Ilè-Ifè é obrigatoriamente necessário falar um pouco da mitologia ioruba da criação do 

mundo. Há vários mitos, mas os dois mitos da criação mais importantes são: de Obàtálá, 

e de Odùduwà. 

 

Mito de Obàtálá 

 

No mito de Obàtálá, é ele o protagonista como criador da Terra e dos seres 

humanos. Ele recebe o Àse de Olódumàrè, faz o ebó prescrito, faz a primeira descida e 

cria a terra no lugar onde só haviam águas primordiais. Volta ao òrun, recebe novo Àse 

de Olódumàrè, faz uma segunda descida agora criar os seres humanos, as plantas e todos 

os seres vivos; porém, ao cria-los, embriaga-se com emu, o vinho da palma, produzindo 

seres humanos deficientes. Recupera-se, termina a criação, recebe culto, e volta ao òrun, 

sendo lembrado até hoje como Òrìsà Nlá, o grande criador do mundo e da humanidade. 

(Marins, 2013)  

 

Mito de Odùduwà 

 

Já no mito de Odùduwà, ainda que a narrativa começa com Obàtálá, não é ele o 

protagonista, mas sim, Odùduwà. Segundo o mito, Obàtálá recebe o Àse de Olódumàré, 

mas não realiza o ebo prescrito. No caminho, embriaga-se com emu e dorme. Odùduwà, 

que o acompanhava, toma-lhe os axés e cria o mundo em seu lugar. Quando Obàtálá 

acorda, vem para o mundo, mas este já está criado por Odùduwà. Cria-se então uma 

guerra entre os dois. Orúnmìlà, a divindade do oráculo ioruba, intervem, para que a paz 

seja restabelecida. Odùduwà torna-se o primeiro rei de Ile-Ife, e Obàtálá fica com a 

função da criação dos seres humanos. (Verger, 1997)   

 

ILÈ-IFÈ  

  

Da mesma forma que a atual Òyó não é a Òyó mitológica que aparece nos ìtàn, a 

atual Ilè-Ifè também não é. Uma breve explicação sobre este assunto foi publicada no site 

do próprio Òòni de Ifè, como veremos a seguir: 

  

“A primeiro Ifé era conhecida como Ifé Oodaye, Ileowuro, ibitioju ti mo, ou seja, “a terra dos dias 

mais antigos, do início da vida”. Acredita-se que os habitantes de Ifé Oodaye fossem gigantes 

poderosos com habilidades místicas. A tradição afirma que a vida desta comunidade chegou ao 

fim como resultado de inundações que corromperam toda a área ocupada pela comunidade. 

Aqueles que sobreviveram ao dilúvio formaram o núcleo da comunidade que fundo uma segunda 

era da história de Ifé.” (Oonirisa, 2017)  

 

“A segunda Ifé foi chamada Ifé Ooyelagbo, isto é, a cidade dos sobreviventes. A tradição sustenta 

que a segundo Ifé durou até a chegada de alguns estranhos que entraram na cidade de Ilé-Ifé, pelo 

"oriente". Uma tentativa feita pelos estranhos para conquistar o poder dos aborígenes na terra levou 
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a uma sangrenta luta entre os estranhos liderados por Oduduwa, por um lado, e os aborígenes 

liderados por Obatala, sendo que Oduduwa e seus grupos ganharam a guerra.” (Oonirisa, 2017)  

 

“A terceira Ifé é chamada Ilé-Ifé, fundada com a chegada de Oduduwa e seus grupos. Acredita-se 

que Oduduwa, o fundador da raça Yoruba, surgiu após o dilúvio. (Oduduwa) e seus seguidores 

desceram para a terra seca por meio de cordas de corrente, de seu barco (daí o provérbio Oduduwa 

afi ganhou ron). E depois ancorou em Oke-Ora (Oranfe Hill) entre Ilé-Ifé e Itagunmodi, na estrada 

Ifé-Ilesa, de onde eles chegaram em Moore, em Ile-Ife.” (Oonirisa, 2017)  

 

A maioria dos historiadores africanistas concordam que já existia uma civilização 

em Ilè-Ifè antes da chegada da Odùduwà, mas as informações não vão muito além disso, 

de forma que a validade da informação está na quantidade de autores que a corroboram.   

 

ANTES DE ODÙDUWÀ  

  

Elencaremos a seguir alguns extratos de outros  pesquisadores que corroboram a 

existência de habitantes e ritos religiosos em Ilè Ifè, antes da chegada de Òdudùwa.  

Samuel Johnson já registrava em 1921 que, quando Odùduwà chegou em Ilè Ifè 

já encontrou habitantes locais:  

 

“Um fato importante que precisa também lembrado é que o país não era totalmente despovoado 

quando Odùduwà e seus companheiros nele penetraram [...]” (Johnson 1921, p. 15).  

 

Odia Ofeimum nos fala que Odùduwà foi um estrangeiro que ao chegar em Ilè Ifè 

já encontrou uma linhagem de Obas:   

 

“[…] Oduduwa, o reconhecido fundador antepassado, progenitor da nacionalidade yoruba, foi um 

estrangeiro que encontrou uma linha histórica de obas em Ile Ife, o qual a última foi Obatala, o 

líder do Igbo, os autóctones, depois deificado como deus da criatividade ou criação […] (Ofeimun, 

2016).  

 

Alberto da Costa e Silva, membro da Acadêmica Brasileira de Letras, mensura 

uma data para a existência de Ilè Ifè antes da chegada de Odùduwà: 

  

“Ilê Ifé era habitada possivelmente desde o século VI, a data mais antiga fornecida até agora pelo 

método de rádio carbono [...] por muito tempo, naquela religião, haveria apenas pequeninas aldeias 

dedicadas à agricultura de subsistência [...]  ali já existia um reino, os nomes de seus soberanos 

persistem, com efeito, nas tradições e nos ritos, e que um grupo de guerreiros bem organizados e 

bem armados dele tomou posse, mas, após a vitória, teve que acertar-se com os seguidores de 

Obatala e lhes conceder papéis relevantes no governo.  

 

A história de Oduduwa não seria, assim, um mito da criação do mundo ou do estado, mas contaria 

como terminou um período e começou outro [...]  

 

Se Odudua foi realmente um personagem histórico, de quem a tradição guardou o nome, deve ter 

sido apenas o líder de um grupo que impôs sobre Ilê Ifé um novo regime político, de chefia 

centralizada e dinástica.” (Costa e Silva 2006, p. 450, 451)  
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Bolaji Idowu, no livro: Olódùmarè, god in yoruba belief, p. 23, relata que antes 

de Odùduwà já existia cultura religiosa e que ele dela se utilizou para curar sua filha: 

  

“Nós aprendemos da tradição oral que quando Odùduwà chegou em Ilè-Ifè, ali já existia uma 

comunidade de povos nativos chefiados por Orèlúéré. A tradição diz que Odùduwà não respeitou 

e não reconheceu sua liderança. Ele foi arrogante e prepotente.   

 

Por causa disto, Orèlúéré procurou uma forma de dar-lhe uma lição, enfeitiçando uma de suas 

filhas, que veio a ficar doente.  

 

Odùduwà tentou tudo para curar sua filha, mas nada adiantou. Ele foi informado que Orèlúéré era 

um grande doutor, que somente ele poderia cura-la; por isso, ele foi pedir sua ajuda, e deu a 

Orèlúéré a oportunidade de repreendê-lo por sua arrogância e falta de respeito. Então Odùduwà 

realizou os sacrifícios prescritos, após os quais, sua filha se curou.  

 

Assim, Odùduwà colocou-se temporariamente debaixo da proteção da divindade original da terra, 

que era Òrìsà-nlá, divindade tutelar de Orèlúéré.” (Idowu 1994, p. 23)  

 

Corroborando as falas anteriores, Henry Drewal & John Pemberton registram que 

os próprios seguidores de Odùduwà confirmam que já existia uma civilização anterior 

que cultuava Obàtálá:  

 

“Cultuadores de Oduduwa o apresentam como um poderoso rei guerreiro e deus, que veio de 

algum lugar, conquistou, e então se adaptou aos povos indígenas em Ifé que originalmente 

cultuavam Obatala.” (Henry Drewal& John Pemberton 1989, p. 43)  

  

Sobre Òrìsà-Nlá, escreve Pierre Verger no livro “Orixás” (p. 252-4):   

 

“Òrìsà-nlá, ou Obàtálá foi o primeiro a ser criado por Olódùmarè, é também chamado de Òrìsà, 

ou Oba Igbó [...] Teria sido o rei dos Igbôs, uma população instalada perto lugar que se tornou 

mais tarde a cidade de Ifé.  

A referência a esse fato não se perdeu nas tradições orais no Brasil, onde Orixalá é frequentemente 

mencionado nos cantos como Orixá Igbô, ou Babá Igbô [...] Durante as festas anuais celebradas 

em Ifé para Òrìsànlá, os sacerdotes desse deus fazem alusão à perda da coroa de Oba Igbó.  

 

Os deuses da família Òrìsàálá-Obàtálá deveriam ser, sem dúvidas os únicos a serem chamados de 

Òrìsà, sendo os outros deuses chamados por seus próprios nomes.” 

 

Também, alguns blogs e jornais on line fornecem informações a respeito da 

existência de uma civilização pré-Odùduwà. Veremos alguns extratos: 

O editorial do jornal on line The Nation informa que “historicamente, diz-se que 

Oduduwa levou 16 anos para ser aceito em Ikedu, que na época fala tinha sua própria 

língua aborígene”. 

Oloolutof, urbanologista, geógrafo, tradicionalista e historiador da Universidade 

de Ile Ife, em seu interessante blog Yoruba Tradicional Cultural Renaissence, revela 

dados importantes sobre as comunidades anteriores da chegada de Odùduwà: 
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“A tradição oral de Ile Ife nos diz que muitas comunidades existiram anteriormente, cada uma com 

seu próprio Oba, e cada Oba tinha seus chefes. A pesquisa arqueológico revelou treze dessas 

comunidades anteriores. Esses assentamentos que eram grandes e pequenos em tamanhos incluem, 

entre outros, os seguintes: 

 

1.   Ideta, governado por Obatala, atualmente ao longo da estrada Mokuro. 

2.   Parakin, governado por Obalufe. 

3.  Imojubi, governado por Apata. Ao longo da estrada de Ondo-Ife,  

4.  Odin, governado por Olokore Obameri. Ao longo da estrada de Ifewara. 

5.  Oke Oja, governado por Obajio, atualmente Modakeke. 

6.  Iloran, governado por Obaloran. 

7.  Oke Awo, regido por Owa Fegun. 

8.  Omologun, governado por Obadio, o local atual da OUA. 

9.  Ijugbe, governado por Obalejugbe. Dia atual Modakeke 

10.  Iraye, governado por Obalaye. Dia atual Modakeke 

11.  Iddo, governado por Onipetu 

12. Iloromu, governado por Obaluru. Ao longo, Ife -Ilesa, estrada 

13.  Iwinrin, governado por Obawirin, com os bairros de Koiwo e Oronna. 

 

Haviam outros assentamentos que surgiram um pouco depois dos principais assentamentos: 

 

1. Ita yemoo 

2. Orun Oba Ado 

3. Idio 

 

Em Idita, e em várias outras comunidades aborígenes em Ile-Ife, ninguém ousaria chamá-los de 

Omo Oduduwa (filhos de Oduduwa).”   

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como vimos, são muitos os autores que concordam e confirmam a existência de 

uma civilização anterior à chegada e conquista de Ilè-Ifè por Odùduwà, e que citam o 

culto de Obàtálá como sendo anterior. 

Pelo exposto, é inquestionável a existência de um culto à Terra, aos ancestrais, à 

Obàtálá, e uma religião nativa em Ilè-Ifè, anteriores à invasão de Odùduwà. 

Portanto, consideramos finalmente que a afirmação de Beier, que o culto de Òrìsà 

só veio a existir após a conquista de Ilè-Ifè por Odùduwà, não procede.  
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