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Não é para negar a razão. Ao contrário, pela superação das paixões tenebrosas, o 

mito simboliza nossa capacidade de controlar o selvagem irracional dentro de nós. 

(CAMPBELL, 1990, p. 173). 

 



RESUMO 

 

A presente pesquisa desenvolve um exercício analítico e teórico-conceitual da aproximação 

dialógica existente entre os mitos cosmogônicos grego e iorubá. Por meio de uma análise 

comparada que envolve a linguística, a antropologia e os estudos acerca dos mitos. A 

princípio busca-se demonstrar a comparação entre os mitos e a sua importância para o 

exercício linguístico textual. Em seguida, propõe-se verificar a procedência de outras 

investigações que atestam os textos, Mitologia dos Orixás e Teogonia de Hesíodo, como 

produções míticas cosmogônicas e finaliza-se com a demonstração das possíveis 

interpretações extraídas dos textos.  
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ABSTRACT 

 

The present research develops an analytical and theoretical-conceptual exercise of the 

dialogical approach existing between the Greek and Yoruba cosmogonic myths. Through a 

comparative analysis involving linguistics, anthropology, and studies of myths. At first it is 

tried to demonstrate the comparison between the myths and their importance for the textual 

linguistic exercise. Next, it is proposed to verify the origin of other investigations that attest 

the texts, Mythology of the Orixás and Theogony of Hesiod, as mythical cosmogonic 

productions and ends with the demonstration of the possible interpretations extracted from the 

texts. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

As pesquisas sobre o mundo ficcional, sobre uma obra literária, tem como objeto 

de análise da própria literatura sua materialidade, ou seja, o corpo textual em que se fixa o 

conteúdo no qual poderá emergir um mundo a ser interpretado. Partindo dessa premissa pode-

se distinguir no estudo literário três elementos essenciais à compreensão do objeto analisado: 

a materialidade, a Forma e o Conteúdo. Essas duas dimensões do objeto literário possuem 

fortes ligações, pois a forma não pode ser compreendida sem o conteúdo que carrega e vice-

versa. A percepção de que o mundo ficcional que cada obra manifesta possui duas dimensões, 

forma e conteúdo, que foram tratadas teoricamente por Aristóteles, na Antiguidade Clássica, e 

tem sido tematizada desde então em diferentes momentos da história da arte. Em séculos de 

estudos literários, uma ou outra dimensão ganha destaque, seja do crítico literário, seja do 

teórico ou do historiador da literatura. Há períodos em que a forma teve maior atenção, como 

se percebe nos estudos formalista e estruturalistas, e períodos em que o conteúdo recebe maior 

destaque, como ocorre com os estudos sociológicos ou culturais sobre as artes. Mas, apesar 

das diferentes ênfases que recebeu, não houve quem negasse que os dois, forma e conteúdo, 

são partes constitutivas da arte, em geral, e da literatura, em particular. Friedrich Nietzsche, 

em O nascimento da tragédia, destacou que as duas pulsões artísticas são naturalmente 

associadas e assim sempre foram desde a tragédia de Eurípedes. Contudo, foi a interferência 

humana, ao longo da história da arte, que tentou separar a plasticidade formadora de Apolo, 

da sensibilidade complexa de Dionísio.  

Lançar um olhar investigativo para um objeto é uma busca, inicialmente, por 

apreender dele o material ao qual é constituído. Seria ingênuo imaginar que o conteúdo de um 

determinado estudo literário, seja ele mítico ou não, se faz de simples experiência epifânica; 

se assim o fosse, não seria um estudo literário, visto que a literatura é materialidade por 

excelência, pois se apresenta sobre um conjunto de ordenamentos gramaticais registrados em 

um material específico como é o caso de um livro. Por isso, o estudo de mitos se principia 

pelo estudo da materialidade do objeto. Entender este primeiro elemento essencial é 

fundamental para que a forma e o conteúdo se apresentem, e o mito manifeste os plurais 

sentidos possíveis que resguarda. 

 É desta maneira que investigamos os objetos, Teogonia de Hesíodo e Mitologia 

dos Orixás, compreendendo suas materialidades no claro intuito de abstrair deles a forma e o 

conteúdo mítico que carregam. Seria ideal trabalhar com o material original, para o caso dos 

mitos, a sua versão arcaica-tradicional, tanto no grego quanto no africano. Entretanto, por 
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limitações linguísticas, econômicas, de localização das fontes, optou-se pelo uso dos objetos 

em língua portuguesa moderna do Brasil. Este material é problemático em si, mas também é 

instigante por sua natureza, pois se tratam de dois conteúdos produzidos por meio da 

tradução. 

De um lado, vê-se uma obra consagrada aos estudos de literatura mitológica grega 

no Brasil, a Teogonia: a origem dos deuses, de Hesíodo na tradução de Jaa Torrano, em sua 

segunda edição e quinta reimpressão. O autor propõe a recepção de sua produção como uma 

tradução integral da obra de Hesíodo
1
. Além da tradução, o autor apresenta na obra um estudo 

do pensamento religioso arcaico grego.  

Um elemento que chama a atenção é a escolha do tradutor quanto ao objeto a ser 

traduzido. Dos 1020 versos apresentados em sua versão portuguesa, os 582-3 são da tradução 

francesa de Annie Bonnafé e Paul Mazon, e os versos 870 da versão inglesa de Martin 

Litchfield West. Os versos restantes são da versão alemã de Friedrich Solmsen.  

As escolhas de Torrano põem dúvidas com relação à forma e ao conteúdo do 

objeto, visto que sua ação de tradução não se centra em uma elaboração de transpor o 

entendimento da língua grega para a portuguesa, mas sim de segundas línguas que efetivaram 

esta ação. O que equivale a dizer que a obra de Torrano é uma tradução da tradução. 

Entende-se que a ausência de certos processos gramaticais na língua de uma 

língua no ato da tradução nunca impossibilita uma tradução literal da totalidade da informação 

conceitual contida no original, ou seja, nem sempre a língua da tradução terá os mecanismos 

gramaticais semelhantes ao do original. Assim é possível entender que Torrano, na ausência, 

em língua portuguesa, de alguma categoria gramatical não existente na língua traduzida, possa 

ter traduzido o sentido do conteúdo da informação contida no texto. Roman Jakobson auxilia 

no entendimento de que o objeto poético, ora analisado, não é o poema grego apreendido da 

tradição oral. O objeto poético traduzido é fruto de um conjunto de escolhas linguísticas, que 

ora é fiel ao sentido, ora é fiel à forma. Além do mais, como sinaliza Jakobson,  

 

a poesia, por definição, é intraduzível. Só é possível a transposição criativa: 

transposição intralingual - de uma forma poética a outra -, transposição interlingual 

ou, finalmente, transposição intersemiótica - de um sistema de signos para outro, por 

exemplo, da arte verbal para a música, a dança, o cinema ou a pintura (JAKOBSON, 

1995, p. 64).  

     

                                                 

1
 Os mais significativos tradutores da Teogonia de Hesíodo são: Annie Bonnafé e Paul Mazon (tradutores ao 

francês); Graziano Arrigheti (tradutor ao italiano); Martin Litchfield West (tradutor ao inglês); Friedrich 

Solmsen (tradutor ao alemão). 
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Assim, compreende-se que o objeto denominado de mitologia cosmogônica grega 

é na verdade uma produção literária, interlingual, da interpretação alemã do poema grego. Isto 

porque dos versos 115 aos 150, em que se encontra o mito cosmogônico, nosso recorte de 

análise: Os Deuses primordiais são da tradução de Friedrich Solmsen. Assim sendo, a análise 

da estrutura da tradução de Jaa Torrano é pertinente e necessária, pois esta forma sinaliza para 

a maneira como o tradutor realizou a tradução cultural do mito. Entende-se, portanto, para 

esta análise que a produção de Jaa Torrano é uma obra literária, articulada em uma 

combinação de elementos culturais que produzem uma narrativa sobre a mitologia de 

Hesíodo, ela é mais que uma produção interlingual.  

Por outro lado, observa-se que a narrativa sobre a mitologia iorubá é, igualmente, 

outra obra literária que também passa pela tradução interlingual. A obra Mitologia dos orixás, 

de Reginaldo Prandi, é um significativo trabalho literário, etnográfico e sociológico que busca 

compreender as influências mitológicas africanas no Brasil e na América Latina. Sua 

produção é composta de 301 mitos: 106 originários da África, 126 do Brasil e 69 de Cuba. Já 

no Prólogo, o autor aponta as fontes e o meticuloso trabalho de identificação e catalogação e 

transcrição dos mitos, o que facilita a localização das fontes utilizadas para compreender seu 

exercício de tradução. 

A semelhança que se observa no texto iorubá com a elaboração textual de Jaa 

Torrano já se revela na tradução, visto que Reginaldo Prandi não faz uso de um material em 

língua arcaica ou tradicional africana, mas de uma língua que primeiro traduziu o mito ou 

produziu o mito, o castelhano. Faz-se preciso apontar que há duas dificuldades em 

compreender a língua africana iorubá, que Prandi usou para classificar os mitos em seu 

trabalho. 

A primeira dificuldade reside no fato de esta língua ser vítima do processo de 

apagamento do povo negro africano, processo de opressão registrado na história desse povo e 

na história dos povos colonizadores. Trata-se da tentativa de invisibilizar a cultura, a língua e 

a religião negro-africana. Esse apagamento causou a escassez de dados referente à cultura 

africana iorubá, seja por falta de interesse de investigação científica ou pela falta de 

compartilhamento de informações já investigadas, o que agrava e dificulta o acesso de dados 

linguísticos e outros. 

 

Durante muito tempo, mitos e preconceitos de toda espécie esconderam do mundo a 

real história da África. As sociedades africanas passavam por sociedades que não 

podiam ter história. Apesar de importantes trabalhos efetuados desde as primeiras 

décadas do século XX por pioneiros como Leo Frobenius, Maurice Delafosse e 

Arturo Labriola, um grande número de especialistas não africanos, ligados a certos 



 

20 

 

postulados, sustentavam que essas sociedades não podiam ser objeto de um estudo 

científico, notadamente por falta de fontes e documentos escritos (KI-ZERBO, 2010, 

p. XXI).  

 

M. Amadou Mahtar M‘Bow
2
 chama a atenção para o fato de  que a África, como 

um todo, foi vista pelo prisma europeu que a tratou como uma cultura não digna de 

investigação científica. O processo de invisibilidade do povo africano, que o desconsidera 

como produtor de culturas particulares e seculares, também causou prejuízo aos estudos 

literários. Os dados culturais, artísticos, literários negro-africanos são frequentemente 

traduzidos pelo prisma das sociedades eurocêntricas, o que dificulta a compreensão do 

pensamento arcaico e tradicional africano acerca de sua mitologia. Posto que toda a 

construção sobre este tema foi elaborada sob uma perspectiva eurocêntrica, não é difícil  

perceber que uma produção científica, artística e ou religiosa realizada pelo outro (europeu) 

sobre as línguas da África, pode apresentar limitações e entendimentos desvirtuantes dos 

sentidos empregados pelas línguas africanas, o que pode se refletir também nas traduções 

dessas produções.  

A segunda dificuldade quanto à pesquisa sobre a língua iorubá e a respeito de toda 

produção cultural que ela abarca tem a ver com a diáspora
3
 que a língua africana sofreu no 

período escravocrata. Há uma sobreposição da língua iorubá sobre as demais línguas africanas 

acarretando em um hibridismo linguístico, o que se observa na configuração discursiva sobre 

os mitos.  Essa sobreposição resultou na 

 

superioridade ―yorubafone‖ que é constatada na metodologia de pesquisas 

científicas, em produções culturais, na divulgação midiática, e sustentada por 

argumentos presentes em determinados contextos da ocupação negra (SANTOS; 

SILVA, 2014, p. 5).    

  

                                                 

2
 No prefácio de todos os nove volumes de História Geral da África, o Diretor Geral da UNESCO entre 1974-

1987, justifica a ação da produção da obra como uma tentativa de produzir um material que tenha como 

produtores pesquisadores e teóricos africanos, além de ―lograr êxito em um projeto de valor cientifico e cultural‖ 

(KI-ZERBO, 2010, p. XXIV). 
3
 O sentido de diáspora compreendido para este trabalho vai de encontro ao sentido produzido por Nei Lopes que 

afirma: A diáspora africana compreende dois momentos principais. O primeiro, gerado pelo comércio de 

escravo, ocasionou a dispersão de povos africanos tanto através do Atlântico quanto através do oceano Índico e 

do mar Vermelhos, caracterizando um verdadeiro genocídio, a partir do século XV – quando talvez mais de 10 

milhões de indivíduos foram levados, por traficantes europeus, principalmente para as Américas. O termo 

―diáspora‖ serve também para designar, por extensão de sentido, os descendentes de africanos nas Américas e na 

Europa e o rico patrimônio cultural que construíram (LOPES, 2004, p. 236). 

 



 

21 

 

Essa superioridade yorubafone tem sido justificada por alguns autores porque, no 

século XIX, houve um período de expansão da língua iorubá, que tinha significativo prestígio 

literário. No referido século, no Brasil, em especial no estado da Bahia, havia um número 

significativo de negros em situação de escravidão. Acrescenta-se que o idioma foi ensinado 

aos ―negros baianos por outros negros que aprenderam a ler e escrever em Lagos (Nigéria)‖ 

(CASTRO, 2016, p. 98). Não há como tratar da língua iorubá e sua produção artística acerca 

dos mitos excluindo que o período citado por autores e investigadores, como o momento de 

visibilidade da língua iorubana, situa-se no período moderno e não em um contexto histórico 

arcaico. Desta maneira, sua inserção no território brasileiro e em outros países das Américas 

teve relativa importância, especialmente em Cuba, pois os mitos cosmogônicos que aqui se 

analisam são provenientes da diáspora deste território e não são textos que podem ser 

afirmados como provenientes dos territórios tradicionais africanos iorubás. 

Vale, ainda, elucidar que as línguas iorubás provenientes de etnias africanas que 

vieram para o Brasil e para Cuba encontram-se divididas entre os Sudaneses (África 

Ocidental) e os Bantos (África centro-meridional e oriental). Os Sudaneses abrangiam os 

territórios da Nigéria, Benin (ex-Daomé) e Togo. Organizam-se em vários grupos 

subdivididos em pequenas nações como: Iorubás ou Nagô provenientes dos territórios do 

Congo, Angola (subgrupos de caçanjes, benguelas, e outros), Moçambique (subdivididos em 

kêto, ijexá, egbá, etc.), Jeje (subdivididos em ewe ou fon) e Fanti-ashanti nações islamizadas 

(subdivididas em haussá, tapa, peul, fula e mandinga), conforme Ki-Zerbo (2010). Tais 

distinções expõem a grande teia de ligações territoriais e culturais que a própria língua iorubá 

possui, sendo um trabalho exaustivo e, às vezes, quase insustentável localizar o território 

proveniente do mito original ou primeiro à criação do mundo.  

Ainda acerca da diáspora africana, Castro (2016) aponta que ela conferiu à língua 

iorubá uma superioridade que se faz visível nos espaços como os centros acadêmicos, locais 

religiosos e congregações de simpatizantes à cultura africana, o que também nos faz inferir 

que o mesmo ocorre com a literatura. Os diversos dialetos
4
 com suas subdivisões levam o 

nome de iorubá como algo cristalizado em língua e cultura dominante. Essa superioridade 

sugere que se trata de uma estratégia de unificação que a diáspora impôs, no claro intuito de 

                                                 

4
 Compreende-se que o termo dialeto referente aos falares africanos reflete preconceito. Entretanto, situa-se o 

termo conforme Nei Lopes; ―Na África falam-se idiomas complexos, como o hauçá, o sauíle, o irobuá, o 

quicongo etc., com suas variantes regionais, algumas dessas, sim, caracterizadas como formas dialetais em 

relação à língua da qual se originaram‖.  
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não permitir a união dos povos africanos e controlar possíveis revoltas dos grupos 

escravizados, pois 

 

é importante ressaltar que a desqualificação dos não-europeus não recaiu, como se 

pensa, unicamente sobre pessoas e etnias. Bem mais do que isso, a estratégia de 

inferiorização do outro foi também estendida ao território habitado pelas populações 

não-europeias que sofreram a insurgência de adotar línguas diversas as suas, e 

quando não assumir dialetos africanos distintos dos praticados em seu território 

original (SERRANO; WALDMAN, 2007, p. 24).  

   

 Além das dificuldades de se obter um material africano recortado de um espaço 

geográfico específico e da diáspora produtora da superioridade yorubafone, que está envolta 

em uma série de elementos opressores a investigação acerca da língua africana, tem-se no 

objeto Mitologia dos Orixás outro elemento que nos conduz a dúvidas sobre o material e sua 

nomeação quanto iorubá, a própria materialidade do itan em Cuba.  

Vemos na tradução dos mitos cosmogônicos, feita por Reginaldo Prandi, que 

Iemanjá ajuda Olodumaré na criação do mundo e que Olocum mostra sua força destruidora; 

essas passagens foram extraídas da obra Los Orishas, publicada em Cuba (1990), por Natalia 

Bolívar Aróstegui. Trata-se de registros de mitos da cultura afrocubana produzidos por 

babalaôs em cadernos manuscritos. 

É visível o esforço de Prandi por criar um material que possa explicar a 

tradicional narrativa mítica afroamericana e os estágios que apresentam semelhanças formais 

com os elementos arcaicos. Entretanto, seu trabalho resulta na combinação de pesquisa 

histórica com pesquisa etnográfica e produção literária. A dúvida, de fato, recaiu na 

dificuldade em atestar a procedência destes mitos como iorubás, isto é, buscou-se determinar 

se eles teriam sido criados na América ou na África. Em se tratando de mitos da África e de 

coprodutores da cultura afrocubana é temerário apontar qualquer coisa sobre o modo como os 

mitos foram reproduzidos ou recriados, pois se trata de um universo de fontes escritas de 

múltiplas origens e naturezas diversas, e não somente de origem iorubá. Por isso, pondera-se 

que o material de tradução utilizado pelo autor é uma produção interlingual da interpretação 

da diáspora linguística cubana, e não de mitos especificamente provenientes do universo 

africano iorubá. 

Assim, os textos analisados nesta pesquisa sobre os mitos cosmogônicos grego e 

africano iorubá são, aqui, tomados como produções literárias interliguais que buscam 

transportar sentidos entre culturas, com todas as especificidades que os objetos literários 

podem apresentar. O espírito dessa abordagem segue a percepção de Lévi-Strauss que entende 
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que a produção mítica, quando se trata de uma tradução, é uma ―ação de solidariedade entre 

forma e conteúdo‖ (LÉVI-STRAUSS, 2004, p. 07). Isto porque a língua portadora do mito 

perde parte de seu sentido quando é transposta a suportes linguísticos diferentes, pois se trata 

de uma transferência de sentido cultural, já que a tradução, em sua raiz latina, tem como 

sentido primeiro a transferência.  

Neste sentido, Jaa Torrano e Reginaldo Prandi são tradutores que operam como 

transferidores de elementos culturais provenientes dos mitos grego e iorubá, e produtores de 

um material interlingual dos objetos em língua alemã e castelhana. Cabe observar que, 

 

todo mito é por natureza uma tradução, origina-se em outro mito proveniente de uma 

população vizinha mas estrangeira, ou num mito anterior da mesma população, ou 

ainda contemporâneo, mas pertencente a outra divisão social (LÉVI-STRAUSS, 

2011, p. 576-577).  

 

Por isso, não é um exagero dizer que Torrano e Prandi realizaram uma ação de 

solidariedade aos mitos grego e africano, mesmo ao tomarem como fonte as línguas alemã e 

castelhana. Assim sendo, a transposição interlingual que aqui se analisa apresenta, sim, 

vestígios dos mitos grego e africano, das línguas grega e iorubá. É preciso, portanto, 

atentarmos para as transformações nos discursos que são releituras e reinterpretações dos 

mitos, pois a ―passagem de um mito, de um povo para outro implica tradução; ancoragens 

diversas (e não exclusivamente linguísticas) obrigam os mitos a rearranjos, para que sua 

estrutura se mantenha‖ (LÉVI-STRAUSS, 2004, p. 07). 

Nessa perspectiva, buscou-se, nesta análise, a compreensão da forma e do 

desenvolvimento dos textos. Optou-se pelo modelo de análise proposto pelo estruturalista 

Vladmir Propp, uma vez que este modelo antes de ser uma ―camisa de força‖ para a análise 

textual é um modelo que faz, a partir do método comparativo, descortinar sentidos e estruturas 

não percebidas na leitura literal, ou superficial. Este método propõe uma forma de análise que 

permite observar as configurações semelhantes nas narrativas dos mitos. Não se trata de 

aplicação sine qua non do método, trata-se de tornar operacional uma metodologia, 

observando a especificidade do objeto analisado, o que apresenta outras configurações que 

não aquelas observadas por Propp nos contos russos. Parte do resultado obtivo no uso da 

metodologia de Propp decorre das planilhas elaboradas durante a pesquisa científica ―Itan 

iorubá e Mythos gregos: uma intertextualidade literária‖, realizada no ano de 2016, na 

UFVJM. Naquele momento, tratou-se de perceber e destacar as estruturas comparativas nos 
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textos produzidos por Torrano e Prandi a propósito dos mitos grego e iorubá, agora, trata-se 

da análise dessas tabelas.  

Uma vez que a investigação faz uso de textos que se intitulam como grego e 

iorubá, respeitou-se a nomenclatura durante a análise, mesmo compreendendo que estas 

nomeações são relativas à produção textual e à tradução. Outro elemento a ser citado para o 

entendimento da análise dos objetos é a utilização do termo itan junto ao termo mito, no que 

se refere às produções textuais. Diante da dificuldade de apresentar termos analíticos que 

respeitassem tanto os grupos grego quanto o iorubano, e a carência de pesquisas acerca do 

formalismo literário arcaico africano, optou-se por recordar sempre que solicitado de que se 

trata de textos nomeados como mito grego e como itan africano iorubá. 

O primeiro capítulo, ―A materialidade do objeto‖, trata do estudo da forma do 

mito, que é o ponto inicial desta investigação. Principia pelo entendimento do que o corpo 

textual, sua forma linguística e gramatical, é o elemento forte a ser considerado nesta análise. 

O comportamento da forma foi investigado de maneira a elucidar o enquadramento das 

escolhas dos autores e sua utilização quanto ao gênero literário ―mito cosmogônico‖. 

No segundo capítulo, ―Oralidade e mito/itan cosmogônico‖, busca-se averiguar a 

importância da oralidade em relação ao texto escrito. Perfazer as instâncias da constituição 

formalista da oralidade arcaica e sua participação no texto escrito foram os elementos 

reveladores desta análise. Uma vez compreendido o comportamento da forma e sua atuação 

como constituinte do gênero, identificou-se que tipo de mito o texto trata. Além disso, foram 

considerados os elementos estéticos que configuram os dois textos analisados.  

Já o terceiro capítulo, elaborado a partir das análises feitas sobre a forma, busca 

problematizar os temas que os textos apontavam como temáticas configurantes dos textos 

cosmogônicos: as temáticas de violência, a formação dos casais e o sexo, além do incesto 

materno. Buscou-se sempre articular a estrutura formal-temática com o contexto atual das 

discussões sobre a produção literária-cultural e seus desdobramentos na compreensão de uma 

sociedade multicultural.  

Finalmente, há ―Conclusão‖ percebe-se que outros elementos ainda suscitam 

análises, como a dimensão religiosa dos mitos.  Entretanto, no que diz respeito ao objetivo 

principal, que é a proximidade dialógica entre cosmogonias, acredita-se que se cumpriu com a 

análise comparativa, o que nos possibilitou verificar os elementos mais significativos acerca 

de interpretação. 
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2 A MATERIALIDADE DO OBJETO LITERÁRIO  

 

Compreende-se que, considerando os dois processos de tradução, do grego para o 

alemão e do iorubá para castelhano, os mitos sofreram apropriações culturais, que os tornam 

interpretáveis no novo contexto social. Há, no mito, uma dimensão semântica, passível de ser 

interpretada. Trata-se da sua materialidade, ou seja, o material que é sujeito à tradução. Mas, 

por outro lado, há a dimensão não-semântica do mito, o que não pode ser traduzido. Essa 

parte não semântica é a que resiste a ser completamente determinada pelo contexto histórico 

que o ressignifica. É graças a essa dimensão não semântica que o mito pode ser 

descontextualizado e recontextualizado indefinidamente, necessitando somente que haja um 

intérprete que coloque em ação o trabalho de interpretação do mito. O mito tem essa 

característica comum com os símbolos, eles exigem um trabalho de interpretação. Este 

trabalho se inicia pelo contato com a materialidade do mito, mas não se limita a este primeiro 

e necessário procedimento. Ele exige que se vá além, que se realize a conexão entre o 

significante, que é a materialidade, e o significado, que exige um contexto cultural, social e 

histórico. 

Neste ponto, se observa a importância dos mitos, que funcionam, via de regra, 

como operadores interculturais, eles carregam em si o espírito de seu primeiro povo e também 

o espírito dos povos que o traduziram, sendo o mito uma chave, um operador de leitura das 

diferentes Eras em que se encontra.  

As ações da tradução se solidificam na escrita, e consigo atraem as limitações e 

distorções que a isto implica, haja visto que o texto escrito não se comporta exclusivamente 

como uma estrutura de pensamento única e tão pouco como um utensílio científico neutro. 

Isto sugere que a tradução no texto escrito carregará consigo as percepções pessoais do 

tradutor, e será moldado conforme o gênero que corresponderá. Este pressuposto é 

compartilhado com o que acredita Jérôme Souty acerca da produção mítica de Pierre Verger, 

posto que a escrita é ―mais que um suporte, é um gênero, com estilo e figuras próprias, capaz 

de veicular a memória de trabalhos anteriores, gerar uma lógica, operar com processos 

cognitivos próprios‖ (SOUTY, 2011, p. 152). 

O autor propõe que a etnográfica de Pierre Verger é antes de tudo uma 

transformação cultural, pois busca demonstrar a ação da diáspora africana por meio da 

religiosidade afro-brasileira. Com Veger há uma transformação da cultura oral para um texto 

etnológico que marca a passagem de um saber para outro, pois o etnógrafo colheu relatos 

orais e os reproduziu na escrita. Já para Prandi e Torrano, a transformação ocorre no sentido 
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de uma cultura escrita para outra cultura escrita, um embate de relações interpessoais e de 

interações verbais que se unem exclusivamente no saber escriturário. Por isso, o objeto é em 

sua constituição um conjunto de processos de criação e de reformulação de um corpo fechado, 

imutável e passível de ser aberto em suas significações mais ínfimas: as mínimas unidades 

textuais, como por exemplo, a gramática. 

Embora possamos afirmar que, ainda que não haja, como aponta Lévi-Strauss, 

―correlação total em todos os níveis entre língua e cultura‖ (LÉVI-STRAUSS, 2004, p. 192), 

compreendemos que ambos, tradutores, remetem a princípios comuns. Isto posto, pois além 

de um vocabulário próprio para o objeto mítico, o tradutor ainda lida com elementos que 

incluem cultura material, organização social, cosmologias, entre outros, que constituem o 

ambiente e os costumes de um povo. Com efeito, a aquisição e a transmissão do saber por 

meio da escrita definem a natureza desse saber, pois a escrita é ―uma ferramenta de 

transformação dos conhecimentos e das sociedades humanas, como demonstrou o antropólogo 

Jack Goody‖ (SOUTY, 2011, p. 152). Entende-se que o autor busca salientar que a escrita 

atua não apenas como um registo, mas também como uma reorganização das informações 

contidas no saber a ser transmitidos por meio de um distanciamento e de ordem gráfica, pois a 

escrita atua de maneira a construir o conhecimento de maneira sistemática. 

O que salta à compreensão é o ato de se eximir do contexto no qual o saber foi 

elaborado, que o autor indica. É certo que todas as circunstâncias que a transmissão oral, por 

exemplo, possua não sejam acessíveis ao texto escrito, mas a forma e as unidades linguísticas 

do texto buscarão apontar os contextos no qual o saber foi produzido, assim resguardando seu 

conteúdo. Sendo assim, a escrita é uma operação intelectual que opera por princípios e 

ordenações próprias. 

Acima de tudo a escrita impõe suas categorias, e o texto mítico congrega em si um 

enunciado, uma retórica de ―narrativas implícitas que levam o ‗real‘ a ser moldado de formas 

preestabelecidas‖ (SOUTY, 2011, p. 153), o que condiciona a ação dos tradutores, por agirem 

como transferidores culturais e produtores de material interlingual, por produzirem um 

material de categorização artificial e de certa forma reducionista. Primeiramente por que é 

impossível para o tradutor, que não detém uma maternidade na língua traduzida, transpor 

esses elementos como crenças, comportamentos, ritos, economia, sociedade e outros. 

Segundo, porque a ação da tradução operando como uma linguagem solitária busca uma 

forma de apresentar os elementos das sociedades arcaicas da melhor maneira a ser inteligível, 

por isso a concentração de elementos que constituem forma, de maneira a proteger o conteúdo 
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do mito e manter seu gênero serão de ordem dialógica e discursiva, ou seja, em primeira 

instância a forma protege o mito. 

A solidariedade da Forma que aponta Lévi-Strauss no ato da tradução está 

centralizada em seu estudo de texto mítico em línguas diversas do francês, por isso, tem forte 

apelo para este trabalho, pois demonstra a força do entendimento da tradução em primeira 

instância. O autor revela o tortuoso caminho para se chegar ao mito, visto que antes de 

conseguir abordar todas as temáticas que há no texto arcaico ou tradicional é preciso passar 

pelos aspectos da língua que configuram o texto. Por isso, entende-se que a literatura é antes 

de tudo uma escrita criativa e, portanto, congrega uma linguagem especial que moldará sua 

forma, entretanto questiona Strauss: ―Como configurar de outra forma o texto, sem afetar a 

mensagem?‖ (LÉVI-STRAUSS, 2004, p. 07). A reposta, se houver, mais próxima para tal 

pergunta é a própria forma. Isto porque o como se comunica, será o elemento que 

caracterizará a tipologia textual na qual a obra literária se fixa, e consecutivamente 

resguardará a mensagem por meio de como se comunica. De certo que a solidariedade que o 

ato da tradução impele não é com o grupo arcaico, ou com a cultura, ou com a língua ou até 

mesmo com o mito, mas com o próprio gênero literário, porque ―toda ampliação da 

linguagem literária à custa das diversas camadas extraliterárias da língua nacional está 

intimamente ligada à penetração da linguagem literária em todos os gêneros‖ (BAKHTIN, 

2016, p. 20-21). 

Por isso, faz-se necessário à apreensão do gênero literário mito para compreender 

o conteúdo, pois ele se ―trata de um tipo de texto que os especialistas definem com literário‖ 

(LÉVI-STRAUSS, 2004, p. 11). Entretanto, para se chegar ao gênero se faz preciso abrir o 

texto, esquartejar o corpo textual para que se possa entender a forma e identificar com 

precisão o gênero, e assim compreender até que certo grau ele foi capaz de proteger o mito em 

sua constituição arcaica. 

Igualmente, Torrano (2012) e Prandi (2001) antes de primar pelo sentido 

extraliterário dos grupos que os mitos representam, vale lembrar, prima pela linguagem que 

caracterizará a tipologia do mito cosmogônico como gênero literário. Isto porque a unidade da 

comunicação discursiva que os objetos propõem permite, de modo mais direto (sem 

suposições ou hipóteses), compreender a natureza das unidades linguísticas – as palavras e 

construções frasais – que fazem o enunciado ser um mito cosmogônico e, portanto, um gênero 

literário mito. 

 

 



 

29 

 

 

 

2.1 Substantivo: o ser dos deuses/orixás 

 

Nos seguintes capítulos, Os deuses primordiais, Olocum mostra sua força 

destruidora e Iemanjá ajuda Olodumare na criação do mundo se observa a forma por meio de 

duas instâncias – língua e gênero textual – sendo possível analisá-los separadamente, mas será 

totalmente desrespeitoso com a totalidade da obra literária e do próprio mito dissociá-las da 

compreensão temática. Entretanto, para se atingir essa unidade, faz-se necessária a 

dissociação. 

Principiemos por entender as unidades linguísticas básicas dos objetos. Optou-se 

pelo recorte de atenção aos substantivos e verbos. Para tanto, do mito grego temos a partir dos 

versos iniciais (116-122) a apresentação de Os deuses primordiais: 

 

Sim bem primeiro nasceu Caos, depois também  

Terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre,  

dos imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado,  

e Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias,  

e Eros: o mais belo entre Deuses imortais, solta-membros,  

dos Deuses todos e dos homens todos  

ele doma no peito o espírito e a prudente vontade. 

Do Caos Érebos e Noite negra nasceram. 

Da Noite aliás Éter e Dia nasceram, 

gerou-os fecundada unida a Érebos em amor. 

Terra primeiro pariu igual a si mesma 

Céu constelado, para cercá-la toda ao redor 

e ser aos Deuses venturosos sede irresvalável sempre 

(...) (HESÍODO, 2012, p. 109). 

     

A partir do excerto acima se identificam as principais denominações dos deuses 

da criação do mundo: Caos, Terra, Tártaro, Eros e Céu.  

―Como unidade linguística aponta-se a identificação da classe gramatical lexema, 

ou seja, a que caracteriza o que denominamos de objetos substantivos. Dar-se que são tanto da 

ordem dos substantivos concretos quanto dos substantivos próprios‖ (BECHARA, 2009, p. 

127-128). O primeiro atribui que os deuses possuem existência independente, sendo possível 

seu entendimento como personagem que detém uma ação de independência das ações de 

outros deuses. Já na normatização dos substantivos próprios aplica-se ao sentido de ser do 

objeto. Isto implica que o sentido próprio, intransferível, situa a personagem considerando-a 

indivíduo e dotada de particularidades que o faz ser, pois o substantivo próprio age como 

antropônimo (BECHARA, 2009), ou seja, denomina pessoas. Na narrativa não se trata de 
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pessoas que o objeto revela, mas de deuses. Entretanto, as significações acima são 

importantes no auxílio da conceituação do gênero literário, visto que, para os deuses, os 

nomes próprios são essenciais para compreender tanto a criação quanto sua origem (ser), e 

servem também como um elemento de distinção entre outras personagens. Além disso, a 

utilização nominativa por si leva à interpretação textual de que um ser, próprio e por si, se fez 

no plano terrestre ou produziu outro ser, ou até mesmo o próprio plano terrestre onde se fará 

este ser e outros, por fim, sua nominação implica que este ser é um importante elemento 

(personagem) para a narrativa. Este é o caso das personagens Caos e Terra, pois ambos agem 

como agentes, como deuses criadores. 

Outro detalhe importante na estrutura da frase está relacionada ao gênero. Em 

língua portuguesa tem-se dois gêneros: o masculino e o feminino. Aparentemente, pelo 

processo de flexão, é possível identificar o gênero ao qual o deus se comporta (Caos/homem, 

macho, masculino; Terra/mulher, fêmea, feminino) significando a distinção opositiva de 

gênero entre eles. Há ainda os substantivos que denominam Tártaro e Eros, ambos do sexo 

masculino, e dotados dos sentidos que os substantivos próprios e concretos possuem junto à 

ação de antropônimo, designando no caso do primeiro como um deus e uma localidade, e o 

segundo como o que possui maior qualificação dentre os deuses criadores, visto que ―Eros: o 

mais belo entre Deuses imortais, solta-membros‖ / ―dos Deuses todos e dos homens todos‖ / 

―ele doma no peito o espírito e a prudente vontade‖. Ambos, independente de suas 

qualificações, são apresentados como seres dotados de particularidades próprias e concretas 

que os distingue dos outros deuses, apresentados anteriores a eles e os que estão por vir. 

A divindade Céu é uma exceção, visto que ele não se fez, ele foi gerado pela 

Terra: ―Terra primeiro pariu igual a si mesma/ Céu constelado, para cercá-la toda ao redor‖. 

Entretanto, sua designação substantiva acompanha aos demais deuses, por sua atuação no 

restante do poema e pela própria apropriação do termo igual a Terra. Desta forma, desde o 

início do poema de Hesíodo, a nomeação dos deuses é apresentada por meio da 

substantivação, vale ressaltar que se trata de deuses primordiais, pois são aqueles que primeiro 

se fizeram e que são os criadores do mundo. 

Em Olocum mostra sua força destruidora e Iemanjá ajuda Olodumare na criação 

do mundo, nos itans iorubanos, também é possível perceber a importância do trabalho com a 

materialidade do discurso. 

 

O mundo foi criado por Olorum e sua mulher Olocum. 

Eles tinham a mesma idade. 

Da união de Olocum com Aiê, a Terra, nasceu Iemanjá. 
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Da união de Iemanjá e Aganju nasceram os outros deuses. 

Mas Olorum separou-se de Olocum  

e por longo tempo ambos brigaram 

pelo poder de reinar na Terra (...) (PRANDI, 2001, p. 403). 

 

 e 

 

Olodumare-Olofim vivia só no infinito, 

cercado apenas de fogo, chamas e vapores, 

onde quase nem podia caminhar. 

Cansado desse seu universo tenebroso,  

cansado de não ter com quem falar, 

cansado de não ter com quem brigar, 

decidiu pôr fim àquela situação.  

Libertou as suas forças e a violência 

Delas fez jorrar uma tormenta de águas. 

As águas debateram-se com rochas que nasciam 

e abriram no chão profundas e grandes cavidades. 

A água encheu as fendas ocas,  

fazendo-se mares e oceanos, 

em cujas profundezas Olocum foi habitar. 

Do que sobrou da inundação se fez terra. 

Na superfície do mar, junto à terra, 

ali tomou seu reino Iemanjá, 

com suas algas e estrelas-do-mar, 

peixes, corais, conchas, madrepérolas. 

Ali nasceu Iemanjá em prata e azul, 

coroada pelo arco-íris Oxumarê. 

Olodumare e Iemanjá, a mãe dos orixás, 

dominaram o fogo no fundo da terra (...) (PRANDI, 2001, p. 380-381). 

 

Nos trechos acima identificamos os orixás criadores e suas nominações: Olocum, 

Olorum-Olodumare-Olofim
5
, Aiê, Iemanjá e Aganju, Água e Rochas. Com a leitura e a 

identificação dos substantivos concretos verifica-se a independência destas personagens, e sua 

coparticipação na criação do mundo. Nesta genealogia observa-se que a criação é um ato 

participativo e colaborativo.  

De maneira semelhante ao texto da cosmogonia grega, o nome da personagem 

caracteriza-a como um ser criador do mundo, neste caso, os orixás. Desta forma, é possível 

considerar que há uma semelhança gramatical no que diz respeito às denominações dos 

deuses e dos orixás.  

                                                 

5 
Aróstegui afirma: ―A nuestro juicio, los yorubas apuntaronla necesidad conceptual de um principio absoluto, 

que estuviera por sobre los demás orishas, que cumplieron el arquetipo de las funciones y actividades que actúan 

en el mundo. Ese Ser Supremo, sin embargo, al ser enfocado em diversas relaciones , proyectó en três entidades: 

el Creador, que trata directamente con los orishas y los hombres, individualmente em Olofi; la sujección a leyes 

de la naturaliza, la ley universal misma, individualizada como Olordumare, y la fuerza vital, la energia universal, 

identificada com el Sol y personificada en Olorun. No se trata sino de outro ejemplo de la dificultad del 

pensamento primitivo para elaborar um concepto de alto nivel de abstracción y de su tendencia espontánea a 

concretar y particularizar. La portentosa creación religiosa de los yorubas no requiere certamente que se le 

adjudiquen intenciones que le son ajenas‖ (ARÓSTEGUI, 1990, p. 66).    
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Entretanto, no que diz respeito ao gênero, no caso dos itans iorubanos, eles 

apresentam distinções quanto ao mito grego, que detém flexão de gênero bem delimitada. 

Uma vez que apenas Iemanjá, Água e Rochas apresentam-se com a função cumulativa 

derivativa de -a, no sentido de atualizar o léxico e o morfema categorial (já para Iemanjá, gua 

para Água e chas para Rochas), para definir as personagens com gênero feminino. 

Quando se busca apontar uma distinção categorial de gênero para os orixás 

Olorum-Olodumare-Olofim, Olocum, Aiê e Aganju não é possível aplicar a regra normativa 

genérica. A isto o gramático Evanildo Bechara atribui como inconsistência do gênero 

gramatical, pois, 

  

a inconsistência do gênero gramatical fica patente quando se compara a distinção em 

duas ou mais línguas, e até no âmbito de uma mesma língua histórica na sua 

diversidade temporal, regional, social e estilística (BECHARA, 2009, p. 133).   

   

 No nível da língua, é importante também atentar para o sentido de classificação 

dos substantivos de um só gênero, ou diversos, os sobrecomum, que se aplicam a pessoas, e 

em cuja referência ao gênero masculino ou ao feminino só se depreende pela referência 

anafórica do contexto da frase. 

É na análise da língua que se percebe os gêneros dos orixás Olocum e Olorum, 

que são, respectivamente, feminino e masculino: ―O mundo foi criado por Olorum e sua 

mulher Olocum‖. Por outro lado, a personagem Olodumaré-Olofim não possui uma 

personagem opositora que o definiria o gênero. Aparentemente, é difícil a definição do gênero 

de Olodumaré-Olofim, entretanto, é a referência anafórica do texto que define o seu gênero:  

―Olodumare-Olofim vivia só no infinito‖ / ―cercado apenas de fogo, chamas e vapores‖. A 

palavra cercado também é um substantivo, mas de classificação abstrata e comum. Sendo o 

primeiro aquilo que designa uma existência dependente, ou seja, se faz preciso uma locação à 

outra unidade gramatical para que a totalidade do sentido se apresente. Já o substantivo 

comum se aplica a um ou mais objetos particulares e que reúnem características inerentes à 

dada classe. Entretanto, no texto, cercado atua como um adjetivo, ou seja, constitui uma 

delimitação caracterizadora do substantivo, resguardando-o em uma referência a uma parte ou 

um aspecto do nome próprio ao qual faz concordância. Além, assim como o substantivo, o 

adjetivo também sofre flexão quanto a número, gênero e grau. Em se tratando de gênero, o 

termo cercado atua como adjetivo de Olodumare-Olofim por designar a qualidade do estado 

em que a personagem está, e se explica como simples repercussão da relação sintática.  

Portanto, a concordância que se faz em ―Olodumare-Olofim cercado apenas de fogo‖, 
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conclui-se que este orixá é da ordem do gênero masculino. Acrescenta-se que há o 

entendimento de Olodumare-Olofim e Olorum ser o mesmo orixá; em decorrência das ações 

que cometem nos textos, e por uma compreensão de atribuições filosóficas.  

Há ainda os nominais Aiê e Aganju, que também têm inconsistência quanto ao 

gênero gramatical, posto que não há correlação de sentido no léxico português. Novamente 

será a relação sintática que poderá identificar o gênero da personagem: ―Da união de Olocum 

com Aiê, a Terra, nasceu Iemanjá‖. Pode-se supor que o gênero de Aiê seja masculino, pois 

Olocum já foi constatada como do gênero feminino. De semelhante forma, para ―Da união de 

Iemanjá e Aganju nasceram os outros deuses‖, tendo entendido que Iemanjá é do gênero 

feminino, pode-se assegurar que Aganju seja do gênero masculino. 

Observa-se, entretanto, que o entendimento quanto ao gênero dos orixás, em seu 

âmbito ritualístico, social e filosófico não se limita entre masculino e feminino. Há 

incidências de orixás que não possuem gêneros e há os que detêm os dois gêneros conhecidos 

pela língua portuguesa. É preciso muito mais que uma simples análise gramatical para os 

qualificar em uma definição desta natureza, e mesmo assim, quando ocorre não é totalizante 

ao sentido atribuído pelo grupo linguístico iorubano, visto que o sentido de gênero além de ser 

uma definição dialética entre homem-mulher, macho-fêmea, etc. é um construto ocidental 

europeu. Haja visto que para o mito grego – o pilar da sociedade ocidental – se fundamenta 

por meio da oposição dos gêneros, o que não se pode afirmar, com base no objeto, do mundo 

africano. Talvez por isso a distinção, nos objetos textuais, de uma personagem comum, mas 

de gênero distinto, Terra, seja algo que nos cause estranheza. Essa personagem atua como um 

orixá do gênero masculino, o que desvirtua a normatização da língua portuguesa. E como 

deusa criadora, do gênero feminino respeita a normatização da língua portuguesa. Este 

simples elemento da unidade linguística denota distinções de suas qualificações em ambos os 

textos, mas se apresentam por um mesmo substantivo. 

 

2.2 A proximidade substantiva: quem são os criadores 

 

A partir da verificação das unidades linguísticas de substantivos concretos e 

substantivos próprios foi possível observar uma relação de proximidade entre os mitos. A 

relação de nominações de deuses e orixás levou ao conhecimento de quem são as personagens 

criadoras do mundo. Esse tipo de identificação é relevante para a interpretação dos mitos, 

como sugere Paula Philippson: 

 



 

34 

 

Há na Teogonia três eficientes recursos com que se determinam a natureza e o 

sentido de cada Deus. Primeiro, o nome é por si mesmo significativo – salvo 

exceções de nomes cuja antiguidade ou etimologia não-grega tornaram opacos (e 

neste caso Hesíodo, seguindo uma tendência da Época Arcaica, procura resgatar-

lhes a significação por meio de trocadilhos e jogo de palavras). Segundo recurso são 

os epítetos com que cada personagem pode ser, no estilo épico, amplamente 

qualificado. E, por fim, cada Deus se define por seu ponto de inserção na sua 

linhagem genealógica (PHILIPPSON, 1949, p. 48). 

 

Assim, uma vez identificadas as personagens os demais elementos textuais 

conduzem ao leitor dos mitos ao desenvolvimento das ações e seus encadeamentos. A fim de 

analisar o conjunto das ações, elemento crucial das narrativas, como já apontava Aristóteles 

na Poética. Vejamos o quadro comparativo das divindades grego e iorubá: 

 

Tabela 1 - Comparativo simplificado 

Itans Iorubá Mito grego 

Criação do mundo e dos orixás Criação do mundo e dos deuses primordiais 

- Caos 

Olocum Terra 

Olorum-Olodumare-Olofim Céu 

Iemanjá Eros 

Água, Rochas - 

- Tártaro 

Aiê - 

Aganju - 

         Fonte: BRITO, 2016
6
 

          

Dois pontos acerca da tabela acima são importantes ao entendimento dos 

substantivos: (i) a não correspondência exata de gêneros entre eles; (ii) a correspondência de 

similaridade de importância, que os textos apontam, recaem apenas em algumas personagens. 

Com a análise comparativa, já é possível apontar quem são os deuses, no mito e itans 

cosmogônicos, de maior importância para a criação do mundo e de outros deuses/orixás: 

Terra, Céu e Eros e Olocum, Olorum-Olodumare-Olofim e Iemanjá. 

Vladimir Propp
7
 propõe, em seu estudo morfológico das formas simples, três 

categorias fundamentais das narrativas: ―Ação‖, ―Função‖ e ―Sequência‖. Estas são 

                                                 

6
 As tabelas apresentadas nesta dissertação correspondem ao relatório da iniciação científica supracitada. Sua 

elaboração corresponde ao resumo de 150 tabelas correspondente a uma variedade de itens que transitam entre a 

temática e a estrutura gramatical, estão anexadas nos Apêndices do Relatório Final da Pesquisa. Todas as tabelas 

foram elaboradas com o apoio teórico de Vladmir Propp, em Morfologia do Conto Maravilho.  
7
 Vladimir Propp (2006) teórico estruturalista que analisou os contos russos: Morfologia do conto maravilhoso, 

de 1928 e As raízes históricas do conto maravilhoso, publicado originalmente em 1946. Nesses livros, utilizados 
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analisadas separadamente pelo autor com intuito de identificar estruturas semelhantes que se 

repetem em diferentes contos, destacando, assim, um padrão de um certo gênero de narrativa.  

Entretanto, Propp não dá destaque ao elemento ―personagem‖ em seu estudo: isto se dá por 

atribuir um entendimento subtendido à compreensão do receptor da obra. Para ele, há uma 

relação de obviedade quando se constata uma ―Ação‖ executada por uma personagem, e isto 

por si só já delimitará este item do texto literário. Não nos é possível, quanto ao estudo dos 

textos sobre os mitos, excluir a importância do nome da personagem, pois é ele que indica os 

deuses ou os orixás quem são, de fato, os criadores do mundo. São os nomes dos deuses e dos 

orixás que estabelecerão a distinção entre os grupos culturais aos quais os mitos representam. 

 

2.3 Verbo: a Ação dos deuses/orixás 

 

Apresentar considerações acerca do verbo na narrativa é tratar de ação. É o estudo 

das ações executadas pelas personagens durante a trama narrativa, ou seja, um estudo acerca 

de uma das partes que constitui a obra literária. Neste sentido Aristóteles é o autor das obras 

Poética e Retórica que tratam do texto escrito e da ação narrativa. Na primeira produz as 

bases para uma visão acerca das ações na literatura buscando compreender como funcionam 

no conjunto da obra. Na segunda, sobre a perspectiva da oratória, trata das características no 

texto que se pretende persuadir, convencer e agradar. Neste sentido a obra de Aristóteles 

funciona como ―a base da teoria da literatura do Ocidente e a Poética é uma sistematização 

sobre o discurso literário, na qual são discutidas a natureza da poesia e suas espécies, critérios 

distintos de imitação narrativa, gêneros e verossimilhança‖ (ARAUJO, 2011, p. 74). Para 

Calos Vinícius Teixeira Palhares, Aristóteles em primeira instância produz um ―conceito 

fundamental da mimética como marca distintiva da natureza imitativa da obra literária, 

levando em consideração o modo como se narra, os critérios de eficácia e excelência da 

narração e suas categorias‖ (PALHARES, 2013, p. 15). Entretanto, recorda Maria Cláudia 

Araujo que, 

 

a imitação sempre esteve nas atividades da Grécia Antiga e Platão (427-347 a.C) — 

que reportou os diálogos de Sócrates e discutiu sobre as teorias do belo, a concepção 

de arte, ontologia e metafísica — compreendeu a mímesis como um tipo de 

produtividade que não criava objetos originais, mas apenas cópias distintas do que 

seria a verdadeira realidade. Para Platão, a arte tem uma origem sacra, divina e 

misteriosa, ao passo que a mímesis é apenas limitada a representar, sem propósitos 

                                                                                                                                                         

para produção desta pesquisa, Propp estuda as formas para determinar as constantes e variantes dos contos e 

mitos, comparando suas estruturas e sistemas, segundo os moldes do formalismo russo. 
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pedagógicos ou morais que visem a essência das coisas ou a verdadeira natureza dos 

objetos. Portanto, a imitação mimética é falsa, ilusória e prejudicial ao discurso ideal 

do filósofo, em detrimento da verdade. Segundo Platão, as imagens miméticas são a 

imitação da imitação, já que imitam a pessoa e o mundo do artista (ARAUJO, 2011, 

p. 71).  

 

Importante observar que Aristóteles, discípulo de Platão, contestou este conceito 

elevando a mímesis para uma concepção estética da arte na qual a imitação se sustenta pela 

perspectiva da verossimilhança na obra literária, ou seja, no plano ficcional, o que a 

desvincula de qualquer compromisso em traduzir a realidade empírica. Desta forma ao rejeitar 

o sentido de cópia da cópia proposta Platão, o ―filósofo compreende que o poeta assim se 

denomina, não porque simplesmente faz poesias em versos, mas porque, em virtude de sua 

capacidade criadora (mimética) cria mitos/fábulas‖ (PALHARES, 2013, p. 16). 

 

A imitação (mímese) de uma ação é o mito (fábula)... A parte mais importante é a da 

organização dos fatos, pois a tragédia é a imitação, não de homens, mas de ações, da 

vida, da felicidade e da infelicidade (pois a infelicidade resulta também da 

atividade)... Daí resulta serem os atos e a fábula a finalidade da tragédia. Sem ação, 

não há tragédia. (PALHARES, 2013, p. 17 apud ARISTÓTELES, 1959, p. 299).  

 

A tragédia, para Aristóteles, compõe os gêneros que são em ordem de princípio 

educativo pela imitação de personagens e ações importantes: Tragédia e Epopeia. Sendo a 

tragédia o gênero que trata da luta do herói contra as forças do destino determinado pelos 

deuses, por isso será a melhor em princípio educativo.  

 

Nesse sentido, a tragédia, através de uma maneira natural e verossímil/ plausível de 

compor os fatos, tornar-se-ia educativa pela imitação de personagens e ações 

importantes, além de ser um objeto capaz de suscitar prazeres específicos com 

efeitos voltados para a obtenção de sentimentos de compaixão e terror, surpresa e 

admiração, divertimento e indignação. E é justamente nesse ponto que consideramos 

a função catártica da tragédia – a catarse, que uns traduzem por purificação e outros 

por purgação. De acordo com Aristóteles, a tragédia é ação apresentada, não com a 

ajuda de uma narrativa, mas por atores, e que, suscitando a compaixão e o terror, 

tem por efeito obter a purgação dessas emoções (PALHARES, 2013, p. 18). 

  

Torna-se plausível, seguindo a ideia de Palhares, a compreensão de que o 

comportamento da personagem na obra literária é um comportamento moral que situa o herói 

no equilíbrio entre o vício e a virtude, o que não se exprime no texto cosmogônico a moral 

nem há um herói. Neste sentido compreende-se a valorização da ação dentro da narrativa 

cosmogônica conforme apontada por Adna Candido de Paula, que dita ser a tragédia 
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representativa [mimesis] não de homens, mas de ação, de vida [bion] e de felicidade 

(a infelicidade também reside na ação), e o fim visado [télos] é uma ação [práxis 

tis], não uma qualidade [ou poiotés]; ora, é consoante a seu caráter que os homens 

têm esta ou aquela qualidade, mas é segundo suas ações que são felizes ou o con-

trário (PAULA; SPERBER, 2011, p. 209 apud RICOUER, 1991, p. 202). 

  

Queremos compreender que a ação é antes de tudo um elemento mimético que 

produz a catarse, mas antes de tudo é o reconhecimento da ação como colaborativa para o 

entender da criação por pelos deuses. Nisto não há princípio moralizante, não se apontam 

heróis, não há homens, mas um didatismo acerca da genealogia cósmica da criação do mundo 

e do que nele há. Por isso, a identificação dos substantivos, apenas, não é suficiente para se 

dizer que a materialidade do texto está sendo analisada, mas a conexão deles com os verbos 

determinará o conjunto das ―Ações‖,  elemento essencial às narrativas. Somando-se aos 

verbos, as categorias de ―Função‖ e ―Sequência‖ de Propp são importantes para esta análise, a 

fim de revelar a unidade linguística no texto e descortinar os elementos mais significativos ao 

trato linguístico gramatical. Para Propp, ―Ação‖ e ―Função‖ são vistos em conjunto, sendo 

―Ação‖ aquilo que identifica como as atuações/ ―Ações‖ das personagens na narrativa e, 

―Função‖ como uma diferenciação da ―Ação‖, mas que necessita ser anexada a ela, visto que 

ela condiciona a identificação do poder da ―Ação‖. Pois a personagem que comete a ―Ação‖, 

só a realizará por deter uma ―Função‖ específica dentro da narrativa, que a autoriza a cometer 

tais ações. Já a ―Sequência‖ é aquela que identifica a ordem na qual se apresenta a ―Ação‖ e 

―Funções‖ nos objetos textuais. Estas ―Sequências‖ demonstram-se não como uma ordem 

casual, mas por base e cruzamento das ações concretas (verbo) que viabilizam a importância 

da personagem e da ―Função‖ que ocupa. Tais princípios agem juntos no corpo textual, sendo 

quase que impossível que exista uma sem a outra, assim, agindo literalmente como um 

esqueleto estrutural interligado aos sentidos das unidades linguísticas e do entendimento das 

palavras. Mas as classes gramaticais se impõem, correspondendo à carne do texto.  

Os verbos em sua maioria exprimem um processo inserido no tempo, uma ação, 

um fenômeno, um estado ou uma mudança de estado. E sua diferenciação do substantivo 

ocorre por exprimir as realidades não estaticamente, ou seja, o verbo age de forma dinâmica. 

Se o substantivo situa o ser no espaço, o verbo configura-o no tempo, ele que fornece 

legitimidade à existência do texto e consecutivamente do mito.  

A existência (texto-mito) além de matéria objetiva a ser manuseada, também se 

fundamenta na existência histórica, cronológica ou ficcional, pois possui o tempo como a 

única unidade real de medida. Além disso, o tempo como medida à narrativa é também a 

medida do ser humano. Mesmo se houver a nomeação do deus/orixá, sem o verbo não haverá 
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sentido para o nome, visto que o verbo assim como o tempo são a prova cabal da existência da 

matéria, e mesmo se crença e fé forem levadas em consideração para qualquer análise que se 

aplique à condição humana, necessitará ser inserido no tempo. Sem o tempo, sem o verbo não 

há homens e consecutivamente não há deuses ou orixás – não há mito. O tempo verbal é a 

unidade do tempo do mito e, por isso, o condutor primordial da narrativa. 

Para tanto, nos objetos identificou-se uma equidade dinâmica de verbos. Enquanto 

o texto do mito grego apresenta um número limitado de verbos, o texto do itan iorubá possui 

uma maior diversidade, mas com fortes similaridades. Também a identificação dos verbos, 

assim como as unidades substantivas, foram reveladores em demonstrar a importância dos 

deuses/orixás nas narrativas, possibilitando compreender o que fazem os criadores e criados 

nela. 

 

Pariu altas Montanhas, belos abrigos das Deusas  

ninfas que moram nas montanhas frondosas.  

E pariu a infecunda planície impetuosa de ondas  

o Mar, sem o desejo amor. Depois pariu  

do coito com Céus: Oceano de fundos remoinhos  

e Coios e Crios e Hipérion e Jápeto  

e Téia e Réia e Têmis e Memómiria  

e Febe de áurea coroa e Tétis amorosa.  

E após com ótimas armas Crono de curvo pensar (...) (HESÍODO, 2012, p. 109). 

 

Na genealogia de Terra, nos versos 129-135, podemos ver um exemplo do 

condicionamento do verbo pariu, ele que revela hierarquicamente a ―Ação‖ criadora de Terra 

e sua ―Função‖ em relação aos deuses criados. Por isso, é possível afirmar que antes do 

nascimento dos deuses surge o elemento natureza que é o deus, como é o caso de Terra. No 

decorrer de todo o texto, esta sequência se repete: o deus elemento natureza, sob a imposição 

do verbo ligado ao substantivo que lhe intitula comete uma ―Ação‖ de criação. Já nos deuses 

criados seu substantivo é acompanhado de outro substantivo ou adjetivo ou verbo auxiliar que 

atuam como epítetos, seus caracterizadores, revelando a passividade destas personagens 

diante da ―Ação‖ narrativa, o que os distanciam dos deuses criadores. Tal hipótese forma-se 

com base nos verbos que remete a ―Ação‖ criadora dos deuses.  

No objeto iorubá há uma maior pluralidade de verbos ligados aos orixás criadores 

em relação aos deuses do objeto grego, e há ainda verbos condicionadores de ―Ação‖ de 

orixás auxiliadores e dos orixás criados. Isto pela representação do verbo e a ―Função‖ que 

este orixá detém na narrativa. É possível, assim, hierarquizar os deuses em categorias, como 

criadores, auxiliares e criados. 
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E com suas cinzas Orixá Ocô fertilizou os campos, 

propiciando o nascimento das ervas, frutos,  

árvores, bosques, florestas, 

que foram dados aos cuidados de Ossaim. 

Nos lugares onde as cinzas foram escassas, 

nasceram os pântanos e nos pântanos, a peste, 

que foi doada pela mãe dos orixás ao filho Omulu (...) (PRANDI, 2001, p. 381). 

 

e 

 

Certa vez Olocum quis demonstrar seu poder. 

Olocum invadiu a terra com suas águas  

e destruiu parte da humanidade com essa catástrofe. 

Só não foi pior porque Olorum, de onde estava,  

estendeu uma corrente que descia à terra 

e os homens subiram às montanhas, 

salvando-se assim a espécie humana (...) (PRANDI, 2001, p. 403-404).      

 

Nos exemplos acima temos tanto a ―Ação‖ do orixá criador quanto dos orixás 

auxiliares, o que os distingue é a ―Sequência‖, tanto de suas ações quanto da ―Função‖ no 

decorrer da narrativa. Essa estrutura é repetida em todo o texto e auxilia, também, na 

compreensão da participação e do poder que a personagem detém na narrativa. Como visto, 

Olocum e Olorum-Olodumaré-Olofim desde o início da trama possuem uma disputa, e será 

essa ―Ação‖ conjunta e suas ações individuais que os distinguirá dos demais orixás.  

Os verbos nos textos iorubás, em distinção ao texto grego, reforçam a hipótese de 

que nos itans a criação é um ato participativo e colaborativo dos orixás, o que não se pode 

afirmar quanto aos deuses no texto grego: ―E com suas cinzas Orixá Ocô fertilizou os 

campos‖ / ―propiciando o nascimento das ervas, frutos, árvores, bosques, florestas‖. Como 

visto, Ocô é um orixá que auxilia na criação, visto que Olocum e Olorum-Olodumaré-Olofim 

são, com base nas ―Sequências‖ de suas ações os criadores. Por isso, Ocô surge na narrativa 

acrescentando elementos que não foram efetivamente criados pelos criadores (ervas, frutos, 

árvores, bosques, florestas), mas que contou com parte do que já fora feito por eles (os 

campos) e acrescentado com sua atuação, o que atualizada sua ―Ação‖ na narrativa.  

É possível identificar outros exemplos como este na trama que demonstram outra 

diferenciação entre o processo de criação dos deuses e orixás. No texto grego é visível a 

criação por meio da fecundação de Céu em Terra ou por meio de cissiparidade, quando um 

deus biparte-se, permanecendo ele próprio ao mesmo tempo em que dele surge outro deus: 

“Do Caos Érebos e Noite negra nasceram”; e o próprio caso de Terra com Céu: ―Terra 

primeiro pariu igual a si mesma‖ / ―Céu constelado, para cercá-la toda ao redor‖.  
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 Ocô, do texto iorubano, revela que alguns deuses surgem na narrativa como se já 

existissem ou nascem de forma espontânea pelo surgimento do elemento da natureza ao qual 

são responsáveis, durante o embate de Olocum e Olorum-Olodumaré-Olofim. Isto se 

identifica pelos verbos tomou, dominou, habitou, entre outros. Contudo, o texto é enfático em 

afirmar: ―Iemanjá, a mãe dos orixás‖. O texto aponta como criadores do mundo Olorum-

Olodumaré-Olofim e Olocum, sendo Iemanjá nascida da união de Olocum com Aiê (Terra). O 

itan iorubano deixa explícito que o mundo foi criado por meio de uma hierarquia, estando 

abaixo dos criadores do mundo os criadores dos orixás: ―Da união de Iemanjá e Aganju 

nasceram os outros deuses‖. Chama-se a atenção para os verbos ―união‖ e ―nasceram‖. 

Aganju já é existente ou se fez pelo surgir do elemento natureza, assim como outros que 

auxiliam na finalização da criação do mundo, por meio do elemento natureza que será tanto 

um domínio do orixá como o próprio orixá. Apesar de não haver nenhuma referência ao 

nascimento do Aganju, sua ―Ação‖ na narrativa é importante para a criação de outros orixás.   

A condução, primeira, pelos substantivos na identificação dos deuses/orixás foi 

essencial à delimitação dos verbos, que conforme visto apontaram as ações executadas por 

essas personagens, por sua vez as ―Sequências‖ conduziram com maior segurança as 

―Funções‖ que estas personagens detêm na narrativa. Tais ―Sequências‖ em unidades 

linguísticas possibilitaram compreender não apenas a narração, mas elucidar de forma mais 

assertiva quem de fato são os criadores do mundo e dos deuses. Para melhor visualização 

criou-se a seguinte tabela: 

 

Tabela 2 - Ação/Função 

Orixás/Deuses Ação Função 

Itan Iorubá 

Olocum Habitar; Une; Invadiu; Destruiu; 

Foi 
Dona do Poder; Criadora 

Olorum-Olodumaré-

Olofim 
Vivia; Libertou; Fez Dono do Poder; Criador 

Iemanjá Tomou; Nasceu; Encantou; 

Enfeitou 
Mãe; criadora 

Água, Rochas Debateram; Encheu; Abriram; 

Fazendo; Nasciam 
Território 

Aiê Não há verbo Território 

Aganju 
Não há verbo Território 

Mito Grego 
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Caos 
Nasceu Território; Criador 

Terra 
Pariu Território; Criadora 

Céu Cercar; Ser 
Território; Fecundador; 

Criador 

Eros 
Doma Deus imortal; Controlador 

Tártaro Não há verbo Território 

Fonte: BRITO, 2016. 

 

Observa-se na tabela reproduzida acima a similaridade na classificação verbal 

existente nos textos. Caos e Terra, do texto grego, possuem como classificação verbal o 

pretérito perfeito do indicativo, com flexão na terceira pessoa no singular, assim como 

Iemanjá, Água e Rochas, e alguns verbos de Olocum e Olorum-Olodumaré-Olofim. Deste 

modo, é preciso atentar para os sentidos que se produzem no texto com o uso dos verbos no 

pretérito perfeito do indicativo. Isto porque, se pretérito é uma ―referência a fatos anteriores 

ao momento em que falamos‖ (BECHARA, 2009, p. 221), ele está em consonância com o 

tempo que os textos buscam representar: uma narrativa que trata de ações ocorridas em um 

passado imemorial. 

Talvez o pretérito perfeito seja o mais expressivo em exatidão dos tempos e 

modos dos verbos, pois ―fixa e enquadra a ação dentro de um espaço de tempo determinado‖ 

(BECHARA, 2009, p. 278). A esse tempo verbal, soma-se o valor semântico do indicativo, 

que é o modo ―que normalmente aparece em orações independentes que encerram um fato 

real ou tido como tal‖ (BECHARA, 2009, p. 275). As estruturas frasais e distribuições das 

orações no corpo dos textos são em grande parte independentes, com poucas ou em dados 

momentos com inexistência subordinação. Tal estrutura facilita a intepretação e leitura, além 

de apontar para a forma escolhida do narrar da trama, forma esta que remete tanto à estrutura 

de prosa quanto de poesia.  

Acerca do fato real ou tido como tal como afirma Bechara, não objetivamos neste 

momento, elucidar acerca do texto mítico, se o que narra é real ou ficção. Entretanto o próprio 

emprego do modo verbal conduz a perspectiva na qual deve ser observada o texto. Por meio 

das unidades linguísticas verbais tem-se de admitir a oposição entre presente/passado, pois 

ambos os textos demonstram uma fluidez quanto à perspectiva do pensamento acerca da 

criação do mundo, objetivando estritamente esta oposição entre realidade e ficção. Invocamos 

para este entendimento a perspectiva de criação proposta pelo cristianismo, que de forma 

semelhante aos textos aqui objetivados, encontra em uma representação divina a gênese de 
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criação do mundo, e em grandes comunidades e grupos culturais e religiosos, na 

contemporaneidade e no decorrer da História, é tido como uma verdade absoluta, e não uma 

ficção. E o livro, a obra literária bíblica, que resguarda o mito cosmogônico do cristianismo 

atua como uma verdade absoluta ou realidade. Há ali forte apelo à atuação dos verbos, e não 

poderiam ser eles também do modo pretérito perfeito do indicativo.  

Contudo, apontamos que a instabilidade (presente/futuro) que os verbos 

apresentam significa que o presente, a rigor, se caracteriza pelo traço ―negativo‖ ou ―neutral‖ 

em relação ao pretérito (passado), e ao futuro que é termo ―positivo‖ por excelência. Entende-

se por positivo aquilo que está para ocorrer, que virá, que se fará; negativo como o que já 

ocorreu, passou e passado. Aqui reside o tempo do mito, seja ele fictício ou histórico. Como 

se os textos nos transmitissem por meio da unidade linguística verbal um dos modos de 

entender o texto mito e o tempo em que ele necessita ser enquadrado. Ele, o verbo, confessa 

que aquilo que está sendo narrado já ocorreu no passado, entretanto, possui ainda 

reverberações no presente. Tal instabilidade para a gramática é vista como algo improcedente 

à língua portuguesa, em se tratando de exatidão textual e possível interpretação. 

 

2.4 Pretérito Perfeito do Indicativo: o verbo cosmogônico 

  

Pretérito Perfeito do Indicativo é o primeiro elemento formal para construção dos 

mitos cosmogônicos. Reginaldo Prandi e Jaa Torrano, cujas obras têm dez anos de diferença 

de publicação, apresentaram dois distintos trabalhos investigativos e literários, mas buscaram 

formatar seus textos nos moldes dos textos míticos. Nota-se, claramente, que os tradutores 

atentaram para a forma do gênero, sobretudo no uso das ações no Pretérito Perfeito do 

Indicativo, importante para a Forma do gênero textual de mito cosmogônico. 

Evanildo Bechara trata do uso do tempo pretérito em narrativas da seguinte 

maneira: ―em narrações animadas e ficcionais (presente histórico), o Pretérito Perfeito do 

Indicativo atua como para dar a fatos passados o sabor de novidade das coisas atuais‖ (2009, 

p. 276). Percebe-se que o verbo tem a função, também, de encantar o leitor para a narrativa, 

pois será por meio da ação da personagem que se construirá a verossimilhança que a trama 

propõe. Neste sentido Celso Cunha e Lindley Cintra reforçam Bechara quando afirmam que 

―a forma pretérito perfeito no modo indicativo indica uma ação que se produziu em certo 

momento do passado. É a que se emprega para descrever o passado tal como aparece a um 

observador situado no presente e que o considera do presente‖ (CUNHA; CINTRA, 2008, p. 

468). É preciso chamar a atenção, também, que nos textos há a terceira pessoa da conjugação, 
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ele/ela no singular ou plural, e em outros momentos a primeira pessoa, que fazem referência 

ao deus ou orixá que cometeu a ação que o verbo exprime. Desta maneira, temos que para os 

verbos: invadiu, libertou, tomou, nasceu e debateram – alguns dos verbos de ação dos orixás – 

e para nasceu, pariu e doma – exemplos dos verbos de ação dos deuses – são Pretérito Perfeito 

do tempo verbal do modo Indicativo. A sua utilização nas cosmogonias expressa a ação 

principal, que conforme os verbos são ações que se relacionam ao ato de criar. As construções 

frasais e posicionamentos junto ao substantivo indicam que a ação verbal aconteceu num 

determinado momento do passado, tendo o seu início e o seu fim no próprio passado, mas que 

ainda atuam no presente.  

O estudo das formas verbais recorda Rosa Virgínia Mattos e Silva como 

importantes para o entendimento da obra poética, pois ―o fato de serem poemas de estrutura 

formal em versos os torna fundamentais, no que concerne a estudos da língua [...] A 

morfologia tanto a nominal como a verbal também tem nessa documentação uma fonte 

fundamental. A questão da sintaxe aí representada deve ser considerada, tendo sempre 

presente que o caráter excepcional e variável é essencial na construção poética‖ (MATTOS, 

1989, p. 33). Outra importante justificativa dá-se na materialidade da obra. Sendo os textos 

dois materiais escritos fornecem dados acerca da constituição gramatical que não pode ser 

desprezada, isto tendo em vista que ―se o que está escrito procura espelhar a voz e esta nos 

falta, pelo escrito se pode depreender, embora não integralmente, a língua no seu uso 

primeiro, em qualquer dos níveis em que se pode estruturá-la: fônico, mórfico, sintático, 

discursivo‖ (MATTOS, 1989, p. 40). 

Por meio da análise dos verbos coletados nos textos, pode-se notar uma ocorrência 

maior do tempo pretérito perfeito do modo indicativo, em comparação com os outros tempos 

e modos verbais. Uma abordagem que possibilita justificar esse fenômeno encontra-se no 

estudo de Gisela Sequini Favaro (2011). Quando investiga as formas verbais do pretérito 

perfeito do indicativo constata que pertencem ao mundo narrado, e correspondem aos verbos 

que veiculam relatos, de origem literária ou não. E reafirma as considerações de Bechara e 

Cunha e Cintra além de acrescentar que os tempos de mundo narrado são pretérito perfeito 

simples, o pretérito imperfeito, o pretérito mais-que-perfeito e o pretérito do indicativo. 

A comparação dos textos levou a identificação da classificação verbal, mas foi o 

entendimento de cosmogonia que possibilitou a visualização do pretérito perfeito do 

indicativo como elemento formal. Uma vez compreendido que se trata de textos que narram 

de um mundo no passado, no quando da criação do próprio mundo, e este mundo foi criado e 

finalizado. Ou seja, o contexto da obra narrativa evidência uma narração da criação do mundo 
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por meio de uma progressão de criações, por isso ―podemos determinar que a estrutura é 

marcada de acordo com o contexto em que ocorre. Por exemplo, em uma narrativa em que 

temos o pretérito perfeito se considerarmos que essa forma atua como pano de fundo da 

narrativa, ela atua, então, na progressão da narrativa‖ (PONTES, 2012, p. 93). Por meio disto, 

não haveria como, por exemplo, ser a classificação verbal do pretérito do imperfeito ou mais-

que-perfeito, porque  ―a principal diferença reside no fato de o pretérito imperfeito e o mais-

que-perfeito indicarem ações no passado ou para antes do passado, porém, sem informar a sua 

finalização, em contrapartida, o pretérito perfeito apresenta uma ação passada cujo desfecho é 

informado‖ (PONTES, 2012, p. 20).     

Além da semelhança verbal do Pretérito Perfeito do indicativo, há outra 

similaridade que os textos apontam. Aiê e Aganju dos itans iorubá assim como Tártaro do 

mito grego não apresentam verbo que lhes atribua ação, sendo identificados como orixás/deus 

que tem a ―Função‖ de território, um lugar específico na narrativa, que também é um ser 

divino. Quando verificada a construção frasal em busca do verbo, sua ausência se faz, e o 

próprio contexto, a progressão da narrativa, supre a necessidade da identificação da ação, que 

se revela na caracterização da personagem: ―Tártaro
8
 nevoento no fundo do chão de amplas 

vias‖. Entendemos que Tártaro é um deus, por isso ele é ―nevoento e de amplas vias‖, mas por 

isto mesmo, ele é um território, pois é ―nevoento no fundo do chão de ampla vias‖. 

Já dos textos de Prandi, há Aiê e Aganju que situamos também como territórios. 

Aiê primeiramente surge como um elemento territorial apenas, quando em: ―Do que sobrou 

da inundação se fez terra‖ / ―Na superfície do mar, junto à terra‖ / ―ali tomou seu reino 

Iemanjá‖; nesta primeira aparição no itan Iemanjá ajuda Olodumare na criação do mundo, 

temos terra como uma personagem território, visto que o ato da inundação provocado por 

Olocum em sua ação de dominar as águas Terra se fez, ademais será próximo de terra que, na 

superfície do mar que Iemanjá tomará seu reino. Uma vez que afirmado que Terra, Aiê, é um 

local e Iemanjá tomará seu território próximo dele insinua-se que não haja qualquer ação 

divina nesta personagem. Entretanto é somente com a complementação do mito Olocum 

mostra sua força destruidora que identificamos Aiê, ou seja, Terra como uma personagem 

                                                 

8 
Entendemos que acerca de Tártaro recaí certa dúvida no quesito tradução. Conforme Torrano, ―F. Solmsen 

atetiza (i.e., suspeita) o verso 119: "e Tártaro nevoento no fundo da Terra de amplas vias". Neste verso entretanto 

M. L. West, aceitando-o, recomenda que se leia Tártaro como um elemento primordial distinto – contra uma 

outra possibilidade, que é a de ler a palavra Tártaro como complemento do verbo têm do verso anterior (= os 

imortais têm o Olimpo e o Tártaro). Ambas estas leituras remontam aos antigos, que já sentiam o problema: uma 

a Plutarco, Comuto, Pausânias e Damáscio (a que é seguida por West), outra a Teófilo e Estobeu. Se acolhermos 

a proposta de West, que me parece mais bem fundada na tradição e autoridade dos Antigos (e mais bem 

encaixada no sentido do contexto), as Potestades que estão nas Origens são em Hesíodo: Kháos, Terra, Tártaro e 

Eros‖ (HESÍODO, 2012, p. 39). 
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divinal: ―Da união de Olocum com Aiê, a Terra, nasceu Iemanjá‖; supõe-se que Olocum, 

mulher de Olorum cometeu adultério com Aiê, e o fruto desta traição foi Iemanjá. A isto 

pode-se inserir por:  

 

O mundo foi criado por Olorum e sua mulher Olocum. 

Eles tinham a mesma idade. 

Da união de Olocum com Aiê, a Terra, nasceu Iemanjá. 

Mas Olorum separou-se de Olocum (PRANDI, 2001, p. 403).  

  

Constata-se que Aiê é uma personagem capaz de gerar outra, além de um 

território. Aganju, por sua vez, é denominado como o mestre dos vulcões, no itan Iemanjá 

ajuda Olodumare na criação do mundo, e por meio dele que respira o fogo que foi dominado 

por Iemanjá e Olodumare, assim constata-se que Aganju é um território no qual Iemanjá e 

Olodumare guardam o fogo. Contudo em Olocum mostra sua força destruidora temos que a 

mesma personagem une-se com Iemanjá, e por meio deles nascem outros deuses. 

Nos três casos: Tártaro, Aiê e Aganju não apresentam unidades linguísticas 

verbais. As ações destas personagens condicionam-se pelas ações de outras personagens e 

pela progressão narrativa. Desta forma, lhes configura uma passividade, mas ao mesmo 

tempo, por meio de características presentes em adjetivos, outros substantivos ou verbos 

auxiliares dos verbos condicionados a outros deuses/orixás pode-se constatar que são também 

personagens essenciais para as tramas. 

Há ainda a necessidade de acrescentar que Céu, do mito grego, se diferencia da 

unidade linguística citada. Sua atuação verbal lhe atribui flexão do verbo cercar na segunda 

pessoa do singular do Imperativo Afirmativo. O verbo é condizente com a ação da 

personagem, pois seu sentido leva o interlocutor a realizar uma ação, expressando o que quer 

que se faça, como em: ―Céu constelado, para cercá-la toda ao redor‖. Esta é a única distinção 

verbal que há no texto acerca dos verbos dos deuses criadores, e desta unidade linguística não 

há similaridade nos itans iorubanos. E é o único verbo atribuído ao substantivo Céu, ou seja, o 

texto busca ressaltar que a participação de Céu, a sua ―Função‖ na criação é unicamente de 

cercar Terra, e por meio disto outros deuses se fazerem. No senso comum há quase uma 

exaltação à existência do deus Céu, sendo ele aquele que produziu deuses e que foi castrado 

por seu filho Crono em uma mirabolante trama com a mãe Terra, entretanto o texto, mito 

cosmogônico de Torrano, não lhe atribui tanto destaque. A unidade linguística verbal de Céu 

leva a conclusão que ele é não é uma personagem principal, mas importante para narrativa, 
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entretanto ele está condicionado à existência de outra personagem: Terra, ela que é 

protagonista essencial e deusa criadora principal da trama. 

Por fim, reafirmamos que as unidades linguísticas de substantivo e verbo são 

recursos linguísticos que auxiliam os tradutores a manter uma forma quanto ao texto mítico 

cosmogônico. E em ambos os textos pudemos perceber que as unidades linguísticas 

substantivas não apenas os nomeiam, mas situam sua posição quanto à narrativa, e as 

unidades linguísticas verbais dão veracidade à estrutura nominativa, ora revelando o que faz o 

deus/orixá, ora temporalizando sua incursão na genealogia da formação do mundo e de outros 

deuses/orixás.  

Entretanto estas considerações não são suficientes para enquadrar uma forma ao 

texto, visto que as unidades linguísticas são apenas um dos aportes utilizados pelos autores 

para a construção dos itans e mito cosmogônicos. Tal que, tendo em vista que o estilo da 

linguagem, os recursos lexicais, as unidades linguísticas, mas acima de tudo a construção do 

formato do texto são imprescindíveis à forma que levara ao conteúdo do mito.  
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3 ORALIDADE E MITO/ITAN COSMOGÔNICO 

 

Um elemento não explícito nos textos, mas também importante para a 

compreensão da forma, é sua dimensão oral. Ela faz parte do conjunto estrutural da escrita 

que as unidades linguísticas formaram. Por isso, é importante analisar a relação entre 

oralidade e escrita, e as alterações que decorrem da passagem de uma modalidade para outra. 

A oralidade é, por excelência, um ato mnemônico, um ato da memória que conduz 

forma e conteúdo em uma simbiose que impede a dissociação. Por vezes, a oralidade faz uso 

de refrãos, repetições, paralelismos, comparações, entre outros recursos que produzem um 

ritmo propício à recordação do conteúdo. Os textos orais criam imagens que resguardam 

sentidos ocultos, que induzem ao ato de partilhar com o outro a procura por um sentido, sendo 

uma estrutura dialógica, ou seja, a palavra partilhada. A palavra e o poder comunicacional 

dela agem como 

 

o jogo da vida e da sobrevivência do grupo e também o sentido profundo da 

proferição, o sentido que é necessário atribuir aos diferentes textos em situação de 

oralidade: provérbios, adivinhações, contos, máximas, nomes próprios, cantos, etc., 

todos esses textos estão a serviço da memória coletiva e da transmissão da 

experiência do grupo (QUEIROZ, 2006, p. 07). 

 

Já a escrita possui outras formas de enquadrar forma e conteúdo, complexificando o 

processo. A primeira distinção é o suporte material, a escrita, que se realiza na forma de 

grafia, sendo seu código a língua escrita, que notadamente não recorre ao uso da mnemônica. 

Entretanto ela utiliza outros mecanismos normativos que fará com que a 

 

gramática normativa, elaborada por um grupo de iniciados (gramáticos), visando 

uma aquisição dirigida da língua que substitui a aquisição inicial espontânea (ensino 

da língua e de seu conteúdo). O normativo transforma o suporte material grafia em 

ortografia, o código da língua escrita em língua literária, e o documento escrito em 

texto literário. A escrita se torna assim um ―valor‖ a serviço da sociedade, como a 

―fala‖ era para a comunidade oral (QUEIROZ, 2006, p. 08). 

 

Sônia Queiroz recorda que a comunicação escrita produzirá três consequências: (i) a 

palavra separada de seu orador; (ii) o passado e o presente se encontrarão em distinção (o 

texto será um arquivo – documentos escritos – passíveis de serem acessados no futuro, sendo 

sua criação no passado), em separados e por isso não haverá a relação do compartilhamento 

com o outro; (iii) a produção e o consumir da palavra será algo silencioso e individual, 

separando o indivíduo do grupo ao qual pertença a mensagem transmitida. 
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Acerca das alterações que a escrita impõe à oralidade, mas que se encontra com o 

conteúdo da mensagem, Suzi Frankl Sperber expõe a crítica de Platão sobre a escrita: 

 

1- Ela enfraquece a memória.  

2- A escrita é muda e impede as perguntas, mostrando-se apenas a si mesma a seu 

interlocutor.  

3- Ela só se dirige a certos e pouquíssimos interlocutores, sendo menos maleável e 

adequável ao nível e interesses dos poucos alfabetizados e impossíveis para os 

analfabetos.  

4- É preciso que o leitor, para entender certo tema, tenha um espaço maior para fazer 

suas associações e ilações, porque, na medida em que o Autor está ausente, não 

poderá responder às dúvidas do leitor - o que ocorreria caso a comunicação se desse 

na presença dos interlocutores. Se a explicação é impossível na escrita, ela não é 

séria, nem é verificável. Talvez não passasse de pura fantasia (SPERBER, 2006, p. 

15).  

  

Trata-se de um ato de criação individual, mesmo tendo em vista que a tradição 

oral e a literatura possam ter seus destinos trançados, não se pode afirmar que andam juntas 

no processo do texto escrito, e tão pouco que são elementos imprescindíveis para o ato da 

tradução textual. Por isso, leva-se a crer que a oralidade mesmo não explícita no texto escrito 

ainda poderá ser captada quanto ao conteúdo que a escrita abarca, em especial aos textos 

míticos por sua tradição oral.  

Entende-se que, por isso, o tradutor da obra literária mito/itan não se assemelha 

com o leitor, nem com o contador oral ou com o autor, mas são por vezes todos ou nenhum 

deles. Do ponto de vista do analista do mito escrito, a obra literária é uma ação da língua, 

portanto impessoal, independente do entendimento da formação oral que o mito e o itan 

possuem. Mas considera-se o que: 

 

Quando ouvimos uma epopeia oral em uma língua africana, por exemplo, dizemos 

que certamente é possível traduzi-la para o francês ou o inglês, mas que seria difícil 

proferi-la nessas línguas recriando o universo rítmico, fônico, que encontramos na 

versão original. Esse problema ultrapassa o da tradução, abordado com frequência, 

pois diz respeito à capacidade que têm certas línguas de veicular uma literatura oral, 

capacidade que não seria uma qualidade original, mas a marca do estilo oral sobre a 

língua (QUEIROZ, 2006, p. 46).  

  

Para tal, o tradutor recorrerá a uma seleção e transformação do texto tendo em 

vista a forma, mas sempre considerando a linguagem como seu aspecto dialógico na relação 

com o outro, pois ela poderá preservar minimamente o estilo oral sobre a língua. Para os itans 

e o mito, afirmamos, a forma possuirá vestígios da oralidade. Compreender esse vestígio oral 

tendo em vista sua alocação à forma é um trabalho quase que primordial para se achegar ao 

conteúdo e acessar que tido de mito se trata o texto. Um voltar no tempo, embasado em 
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suposições, hipóteses e teorizações que nos aproximam e afastam anos luz dos habitantes do 

período arcaico, mas nunca uma certeza do que de fato queriam nos dizer.  

As abordagens teórico-metodológicas acerca da oralidade na Grécia antiga 

possuem um vasto referencial, dentre elas a proposta tradicional desenvolvida ao longo da 

década de 1990 por John Miles Foley. O ato do estudo da escrita grega é esclarecido nos 

apontamentos de Adriene Baron Tacla (2011) quando afirma que não se pode fazer pesquisa 

acerca da oralidade arcaica grega ou da história antiga da oralidade ocidental sem recorrer a 

conceitos, noções operatórias capazes de elucidar a constituição do saber e o poder da escrita 

grega sobre o ocidente. Por isso, será de fácil localização categorizações como as de 

Wittgenstein sobre a presença da oralidade nos poemas épicos de Hesíodo e Homero em seus 

estudos no decorrer das décadas de 1940 e 1950, ou de Eleanor Rosch na década de 1970 e 

George Lakoff na década de 80, dentre tantos outros, com detalhamentos que serviram de 

base a Jaa Torrano para a elaboração da tradição poética do hexâmetro arcaico. 

Entretanto, quando nos lançamos à busca de um referencial escrito acerca da 

oralidade em África nos deparamos com dificuldades já elucidadas no princípio deste estudo, 

acerca da língua, e mais. A instrumentalização de subjugação ao negro produziu o consenso 

na Europa e nas Américas de um analfabetismo africano, excluindo que a comunicação fruía 

por intermédio da oralidade, entretanto tal fato não é consenso no continente Africano, pois 

―em muitas sociedades que conheciam a escrita, formas não-orais de comunicação eram 

entendidas como parciais e incompletas‖ (SERRANO; WALDMAN, 2007, p. 145); os 

autores acrescentam à essa afirmação o apontamento do historiador senegalês Djibril Tamsir 

Niane: 

 

Há povos que servem da linguagem escrita para fixar o passado; mas acontece que 

essa invenção matou a memória entre os homens: eles já não sentem mais o passado, 

visto que a língua escrita não pode ter o calor da voz humana (SERRANO; 

WALDMAN, 2007, p. 145 apud NIANE, 1982, p. 65).      

 

Há, ainda, a compreensão da escrita associada ao uso dos caracteres árabes, 

principiada pela introdução do Islão no continente nas regiões ocidental e oriental, dentre elas 

haussá, tapa, peul, que compõem os subgrupos da língua Iorubá. Assim sendo, há de se 

reconhecer a presença da cultura oral na África e reafirmar a sua importância para a 

transmissão de saberes, dos ritos e da ordem social 

 

tal ideia não leva em conta obviamente a aturada pesquisa que Álbert Gérard 

realizou no seu brilhante estudo African Languages Literatures onde nos revela a 



 

51 

 

importância da escrita desde o século treze na região actualmente correspondente às 

línguas iorubás, assim como outras áreas de África (LEITE, 2014, p. 15).  

 

Desta forma, como para os gregos, a oralidade para os africanos é um resultado de 

suas competências e condições materiais e históricas, pois se 

 

a Iliada e a Odisseia podiam ser devidamente consideradas como fontes essenciais 

da história da Grécia antiga, em contrapartida, negava-se todo valor à tradição oral 

africana, essa memória dos povos que fornece, em suas vidas, a trama de tantos 

acontecimentos marcantes (KI-ZERBO, 2010, p. XXI).  

 

Por isso, não é exclusivamente à oralidade resultante da natureza como é 

equivocadamente ainda analisado por críticos da poesia e literatura africana pré e pós-

colonial
9
; cogitando que exista algo ontologicamente oral em África, e pressupondo que a 

escrita seja estranha para os africanos. Assim, seguimos a máxima: ―Aguessy
10

 é crítico e 

equilibrado quando diz que a oralidade nas culturas africanas é uma característica dominante, 

mas não a única exclusivamente‖ (LEITE, 2014, p. 18).   

      

3.1 O vestígio da oralidade nos textos 

 

Entender que o conteúdo e a forma caminham juntos é, antes de tudo, propor 

escolhas do percurso a ser seguido para identificar um ao outro. Leva-se em conta que as 

relações sociais são respostas de um sistema de perguntas já pré-estabelecidos em que o mito 

pergunta e responde. Entretanto, esta relação ocorre de maneira simplificada visto que as 

possibilidades de entendimento do mito são ilimitadas e possibilitam fugas para vários 

caminhos, ou seja, possuem repostas para inúmeras perguntas, que podem ser tanto para o 

sentido de seu conteúdo ou de sua forma, por vezes de ambos, tudo dependerá da pergunta 

que se faça.  

Não há um qualificador quanto ao mito grego ou itan iorubano como produtores 

de respostas ou perguntas acerca do humano, mas uma constatação quase que universal, sobre 

                                                 

9 
Conforme ―Senghor, num campo menos dúbio de interpretação do que a poesia, encontrava uma fórmula para 

explicar o que poderia haver de dicotômico, de frontamente oposto, entre valores ocidentais europeus e os que 

pertenceriam à África negra: ‗a emoção é negra como a razão é helena‘ (...)‖ Alfredo Margarido, Negritude e 

Humanismo in Estudos sobre Literaturas das Nações Africanas em Língua Portuguesa, Lisboa: A Regra do Jogo, 

1980, p. 159. 
10 

Honorat Aguessy, sociólogo beninense, que discute em suas produções o que compõe a visão tradicionalista 

das culturas africanas, questionando a forma como a Europa pensa a cultura africana. Ao fazer este debate, 

revela equívocos caros ao pensamento construído sobre África por estes, exemplo: o fato de este não ter 

produzido filosofia e uma literatura secular. Algo que é desconstruído. 
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a instrumentalização do humano em personificar sua imaginação por meio do mito: isto talvez 

seja a máxima dos textos aqui estudados. 

Os textos possibilitam a interpretação de que as obras literárias são detentoras da 

personificação da ação divina da criação do mundo por meio da palavra, e isto conduz para 

uma proximidade entre elas. ―O valor da palavra, e do grupo permanece no mito [...] Sua 

substância não se encontra nem no estilo, nem no modo de narração, nem na sintaxe, mas no 

que é contado por ele‖ (LÉVI-STRAUSS, 1967, p. 242). O mito é uma criação da redução 

daquilo que o ser humano consegue apreender de si e do mundo que o rodeia, pois ―qualquer 

que seja nossa ignorância da língua e da cultura da população onde foi colhido, um mito é 

percebido como mito por qualquer leitor‖
11

. A leitura do mito, sua decodificação 

(interpretação) é um caminho percorrido pelo entender como se estrutura e como o homem 

entende o mundo que o rodeia. Neste sentido, quando Lévi-Strauss aborda que a substância é 

o que é contado pelo mito, o faz tendo em vista que ele é ―uma natureza complexa, e somente 

pela forma de combinações que as unidades constitutivas adquirem função [...] reunindo 

assim as propriedades características da língua e as da palavra‖ 
12

. Queremos entender das 

teorias do antropólogo que substância é o conteúdo do mito, e, por conseguinte, a língua e 

palavra compõem sua forma. Por isso, optamos que uma das maneiras de entender as 

propriedades do mito seja por principiar por sua estrutura, conforme arriscamos 

anteriormente. 

Por isso, não pode ser estranho o retorno da forma para compreensão do conteúdo, 

visto que a simbiose que os une permite esse ciclo interminável de conteúdo e forma e vice-

versa. Junito de Souza Brandão recorda que: 

 

Comprovadamente existem elementos micênicos, de fundo e de forma, nos poemas 

hesiódicos, como pôde ter conhecimento, por vezes tão preciso, de um mundo que 

ele cantou cerca de quatro ou cinco séculos? A escrita já existia, é verdade, e cinco 

séculos também antes do poeta, mas aquela, era usada [...] sobretudo em documentos 

administrativos e comerciais e não em textos de caráter literário. Parece que os 

poderosos senhores do mundo aqueu julgavam indigno ou desnecessário que suas 

façanhas fossem gravadas em tabuinhas de argila. E realmente não era necessário, 

pela própria técnica poética da época. A poesia é oral e tradicional, uma poesia não 

escrita e transmitida de geração a geração. Uma poesia áulica, cheia de fórmulas de 

caráter religioso e militar e cuja sobrevivência se deveu aos aedos e rapsodos 

(BRANDÃO, 1986, p. 117).     

 

                                                 

11
 LÉVI-STRAUSS, 1967, p. 242. 

12
 LÉVI-STRAUSS, 1967, p. 244. 
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Cabe salientar que a performance do orador arcaico é também um elemento 

importante e deve ser levado em consideração. Isto porque a própria constituição do que 

chamamos de mitos cosmogônicos passa por essa instância, ou seja, para definir de fato que 

mito se trata e seu conteúdo torna-se preciso entender mais este item. Não serão analisadas as 

ações que o orador executa na explanação do poema, mesmo porque isto seria impossível. 

Poderíamos contar com hipóteses e conjecturas acerca da performance grega e africana, 

entretanto o nosso objeto de estudo é o texto a ele nos limitamos.  

Porque a oralidade é tão importante para entender o conteúdo? Já podemos 

responder: é a oralidade responsável pela criação dos itans e mito cosmogônicos, está no ato 

da criação oral a mensagem transmitida.  

A oralidade da Teogonia expõe a importância dada não apenas para ela, mas a 

tradição à qual se fixa, e seu período designado arcaico, ou seja, a época em que supostamente 

viveu Hesíodo. Fala-se aproximadamente entre os séculos VIII-VII a.C., momento em que se  

determina como o período no qual as instituições sociais e culturais passavam por intensa 

transformação e geraram elementos que levariam a consolidação da polis, do alfabeto e da 

moeda.  

 

A marca da oralidade está também na própria concepção de linguagem poética que 

Hesíodo tem e expõe nos longos 115 versos do hino às Musas, e sobretudo no uso 

que ele faz desta linguagem e na plena certeza que ele tem do poder de 

presentificação de seu canto. Nesta comunidade agrícola e pastoril anterior à 

constituição da pólis e à adoção do alfabeto, o aedo (i.e., o poeta-cantor) representa 

o máximo poder da tecnologia de comunicação. Toda a visão de mundo e 

consciência de sua própria história (sagrada e/ou exemplar) é, para este grupo social, 

conservada e transmitida pelo canto do poeta (HESÍODO, 2012, p. 16). 

 

Aquilo que se transmite tem forte contextualização na forma em que as relações 

sociais eram construídas e da visão do mundo daquele contexto. Por isso, o poder 

comunicacional da oralidade que o mito possui é transmitido quase que automaticamente para 

o aedo
13

. A funcionalidade social do poeta-cantor, ou seja, a função de comunicador como 

afirma Torrano faz com que este indivíduo tenha uma importância para a comunidade. Assim, 

é possível apontar que o transmissor da mensagem é o guardião do mito, no caso do grego de 

                                                 

13
 Brandão define como ―Aedo do grego aoidós e significa cantor. O aedo não cantava ao som da citara, 

improvisando, como Demódoco, no canto VIII da Odisséia. O aedo é diferente: é um inspirado dos deuses, 

conforme está na Od. VIII, 43-45. E a linguagem é, neste caso, a linguagem do aedo, i.e., a canção — uma 

canção que ao mesmo tempo é veículo de uma concepção do mundo e suporte de uma experiência numinosa‖ 

(BRANDÃO, 1986, p. 118). 
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Hesíodo. Uma vez resguardando as histórias e as compartilhando seu poder equivale-se a de 

um arquivo vivo. De maneira semelhante ocorre com os griots
14

 africanos, visto que, 

simultaneamente, assinale-se que, em muitas sociedades tradicionais, como as 

iorubanas, a comunicação fruía por intermédio da oralidade. Ademais, é necessário 

enfatizar que, em muitas das sociedades se conheciam a escrita. Isso justifica por 

que em espaços como os da África Ocidental o conhecimento fosse resguardado 

pelos griots, homens de memória prodigiosa que armazenavam na mente milhares 

de contos, histórias e provérbios, além das genealogias e dos feitos de reis e de 

imperadores famosos (SERRANO; WALDMAN, 2008, p. 145). 
 

É explicita a atuação da memória prodigiosa nas sociedades africanas e em sua 

relação com os itans. Entretanto, faz-se preciso apontar que os autores não afirmam que há 

qualquer ligação como o culto a Mnemosyne (ato mnemônico), mais as Musas, as quais 

Hesíodo atribui seu canto, e a África iorubana. Entretanto, ao alinhar a atuação do aedo e do 

griot, ambos se assemelham, pois detêm o poder da comunicação, e contam como ferramenta 

desta função o exercício intelectual da memória e da palavra. Em ambos os casos assegura-se 

que a utilização da memória insere-se ora no campo do sagrado e ora no campo político-social 

em uma relativa produção de poder. Para Hesíodo é importante a utilização da palavra como 

elemento religioso e de poder, pois o 

 

aedo (Hesíodo) se põe ao lado e por vezes acima dos basileîs (rei), nobres locais que 

detinham o poder de conservar e interpretar as fórmulas pré-jurídicas não-escritas e 

administrar a justiça [...] dentro das perspectivas de uma cultura oral, um culto da 

Memória (no sentido religioso e no da eficiência prática), e em parte no imenso 

poder que os povos ágrafos sentem na forma da palavra (HESÍODO, 2012, p. 16-

17). 

 

                                                 

14
 Em História Geral da África I apresenta os griots como o único canal de informações por via oral. A isto se 

tinha que as autoridades que controlam uma sólida rede de griots praticamente monopolizavam a difusão da 

verdade oficial. ―O griot só se interessa pelo homem apreendido em sua existência, como condutor de valores e 

agindo na natureza de modo intemporal e Sagrado. É por isso que ele não se dispõe a fazer a síntese dos diversos 

momentos da história que relata. Trata cada momento em si mesmo, com um sentido próprio, sem relações 

precisas com outros momentos. Os momentos dos fatos relatados são descontínuos. Trata- se, a rigor, da história 

absoluta. Essa história – que apresenta sem datas e de modo global, estágios de evolução, é simplesmente a 

história estrutural. Os afloramentos e as emergências temporais denominadas em outros lugares ―ciclo‖ (ideia de 

círculo), ―período‖ (ideia de espaço de tempo), ―época‖ (ideia de parada ou de momento marcado por algum 

acontecimento importante), ―idade‖ (ideia de duração, de passagem do tempo), ―série‖ (ideia de sequência, de 

sucessão), ―momento‖ (ideia de instante, de circunstância, de tempo presente), etc., são praticamente deixadas de 

lado pelo griot africano, enquanto expressões possíveis de seu discurso. É claro que ele não ignora nem o tempo 

cósmico (estações, anos, etc.) nem o passado humano, já que o que ele relata é, de fato, um fenômeno mítico 

humano‖. (KI-ZERBIO, 2010, p. 29, 73). Já Nei Lopes na Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana propõe 

a recordação de ser o termo griot franco-africano, ―criado na época colonial, para designar o narrador, cantor, 

cronista e genealogista que, pela tradição oral, transmite a história de personagens e famílias importantes ás 

quais, em geral, está a serviço. Presente sobretudo na África Ocidental, notadamente onde se desenvolveram os 

faustosos impérios medievais africanos, e posteriormente galgaram o status de líderes religiosos‖ (LOPES, 2004, 

p. 310).  
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Novamente a similaridade com o griot africano ocorre, ao passo que os autores, 

Serranos e Waldman, citam que a palavra terá um valor moral e caráter sagrado que se 

conjugam com a ideia de que a memória será um fundamental para a existência do griot. 

Enfim, a palavra falada, em si, tem um poder político, social e sagrado para ambas as 

sociedades. Ademais, como aponta Ki-Zerbo, em África, a palavra também tem um poder 

histórico, mas, para além de todos estes, trata-se de uma arte de viver, pois 

 

O negro africano estabelece uma ligação entre história e língua. Essa visão é comum 

ao bantu, ao ioruba e à mandinga. Mas não é aí que reside a originalidade. Na 

verdade, o árabe ou o grego concordarão em afirmar, [...] que ―a narrativa é o lugar 

onde se encontra o passado‖: Hanki koy daarol awratee. O que favorece a ligação 

entre história e linguagem na tradição dos povos da África negra é a concepção que 

esta em geral conservou dos dois fenômenos. Tal concepção identifica, 

espontaneamente, pensamento e linguagem e encara a história não como uma 

ciência, mas como um saber, uma arte de viver (KI-ZERBO, 2010, p. 257). 

 

Entende-se que para as sociedades tradicionais africanas a importância da 

linguagem, sinonimizada em palavra oral é um estilo de vida (uma arte de viver), assim como 

para o aedo. Isto fez com que, no mundo ocidental, os mitos fossem vistos como uma história 

de seu povo, o que não ocorreu da mesma maneira no olhar do europeu com o continente 

africano durante seus primeiros contatos.  

O griot, então, é um ser com idade, um indivíduo com espiritualidade e 

concepções políticas que o inserem na classificação de babalaô
15

; daí a sua palavra falada ter 

de valor moral fundamental. Neste sentido a sua linguagem faz com que se destaque dos 

demais indivíduos. Já com relação ao aedo, não é claramente definido o período da fase adulta 

deste indivíduo, mas leva-se a crer também que seja alguém dotado de idade e experiência 

para saber fazer uso da palavra. 

Jaa Torrano (2015)
16

 aponta que no período de Hesíodo, a cultura grega era oral e 

as produções poéticas eram realizadas e proferidas pela técnica mnemônica de composição do 

canto, em que cada performance era um canto, no qual havia um repertório de fórmulas em 

que o poeta compunha esse canto, como substantivo e adjetivos que se combinam, e meio 

verso que se combina com meio verso, em uma circularidade narrativa. 

                                                 

15
 Reginaldo Prandi define Babalaô [babálawo] como sacerdote de Orunmilá; sacerdote do oráculo; adivinho. E 

coaduna com a concepção de Nei Lopes na Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana que também atribui ao 

termo o sentido de sacerdote de Ifá, aquele que tem o conhecimento e autoridade para praticar adivinhação 

através do jogo de Ifá. 
16 

Em entrevista concedida ao programa TV UNESP: Literatura Fundamental. 
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No caso do mito grego, o capítulo Os deuses primordiais é uma produção poética 

no estilo clássico de metrificação, que expressa à composição das poesias épicas, sendo sua 

funcionalidade a de definir os padrões poéticos, que eram criados com expressões já 

existentes no período, e de conhecimento popular, que foram amontadas conforme seu uso 

gerando os versos hexâmetro datílico
17

.   

 

Em contraposição a esse tipo de solução, e partindo da noção de que a poesia 

hexamétrica arcaica é primordialmente oral e, por isso mesmo, convencional, 

Thalmann (1984) lançou mão da noção de composição anelar para compreender e 

justificar a posição em que se encontra a descrição dos deuses na Teogonia, 

revelando sua centralidade no interior de um anel, posição de destaque geralmente 

ocupada por algo relevante na passagem ou para o poema como um todo (ZANON, 

2016, p. 102). 

 

A poesia épica, Teogonia, assim como a Ilíada e a Odisseia são obras que 

necessitavam do entendimento entre poeta e plateia durante sua declamação, ou seja, no 

recital das narrativas. Por se tratar de uma exposição oral, para que isto ocorresse o poeta 

recorria a repetições que levavam a construção e fixação das imagens ou de temas já 

conhecidos da plateia para que fixassem a mensagem transmitida, a isto nomeasse hexâmetro 

datílico. 

 

3.2 Composição oral anelar 

 

Identifica-se nos textos de Jaa Torrano e Reginaldo Prandi que a presença da 

oralidade se faz por meio de uma composição anelar. Ela que é uma característica formal da 

poesia oral. Principiemos por extrair dos textos estas características. Desta forma apresentam-

se do capítulo do mito grego Os deuses primordiais a seguinte composição anelar: ―Sim bem 

primeiro nasceu Caos‖; ―Do Caos Érebos e Noite negra nasceram‖; ―Da Noite aliás Éter e Dia 

nasceram‖; ―Terra primeiro pariu‖; ―para cercá-la toda ao redor‖; ―Pariu altas Montanhas‖; ―E 

pariu a infecunda planície; do coito com Céus‖; ―Pariu ainda os Ciclopes‖; ―Outros ainda da 

Terra e do Céu nasceram‖. 

Os exemplos acima recortados dos versos hexâmetros, em que é formado o canto 

de Hesíodo são do 116 ao 148. Estes recortes correspondem aos inícios e finais dos versos, ou 

seja, os versos cosmogônicos. Para este fim demonstram que os verbos (nasceu, nasceram, 

pariu, cercá-la e coito) representam a circularidade do poema, pois buscam frisar as ações que 

                                                 

17 
A isto verificar Herrero-Lloente, V. J. La lengua latina en su aspecto prosódico: com un vocabulario de 

términos métricos. Madrid: Gredos, 1971. 
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são cometidas no texto como um todo. Os verbos estão ligados ao sentido de nascimento ou 

de produção de seres, o que possibilita confirmar qual tipo de mito está sendo tratado neste 

trabalho. Além disso, este exercício de verificação auxilia na importância do verbo quanto à 

produção da escrita mítica cosmogônica, pois cria a repetição do ato das ações cometidas 

pelos deuses e confirma a presença da oralidade no texto escrito. Eles, então, atestam que 

 

A técnica de composição anelar é uma dessas características formais que fazem 

parte da convencionalidade da poesia oral; ela consiste, grosso modo, em iniciar e 

terminar um trecho com a mesma informação ou com uma informação semelhante, 

circunscrevendo tal trecho no interior de um ―anel‖ (por isso, ―composição anelar‖) 

e conferindo a ele certo destaque (ZANON, 2016, p. 102). 

 

Outras representações da composição anelar podem ser apreendidas pelos 

conectivos presentes no texto, que buscam ora acrescentar elementos novos aos anteriores e 

ora frisar uma ação já cita, como em: ―e Tártaro nevoento‖; ―e Eros: o mais belo‖; ―Do Caos 

Érebos‖; ―Da Noite aliás‖; ―E pariu a infecunda‖; ―e Coios e Crios e Hipérion e Jápeto; e Téia 

e Réia e Têmis e Memómiria‖; ―e Febe de áurea coroa e Tétis amorosa‖. 

Observa-se que estes recortes acompanham o substantivo mais o verbo ao qual 

está ligado ou o substantivo e seu qualificar, unidades linguísticas que por vezes solicitam do 

leitor redobrada atenção, para que o texto e suas proposições acerca das personagens sejam 

entendíveis, e por isso 

 

em composição oral diante de um público em tempo real, nomes simplesmente não 

funcionam como em um texto escrito. Ao relembrar criaturas do passado ou evocar 

criaturas de um tempo e um lugar não humano para o tempo o lugar do presente, o 

narrador os torna realidades tangíveis no momento mesmo da performance de seu 

canto. Sob essa perspectiva, etimologizar reforça a existência deles no presente da 

performance. O poeta mostra a seu público que ―sua‖ versão teogônica da criação do 

mundo divino é a que tem mais autoridade, pois não se refere simplesmente a alguns 

deuses ou criaturas semidivinas, mas reaviva por intermédio da língua partes 

integrantes da existência e da forma deles (ZANON, 2016, p. 103).       

 

Já nos capítulos Iemanjá ajuda Olodumare na criação do mundo e Olocum 

mostra sua forma destruidora dos itans iorubanos não podemos afirmar que se trata de uma 

composição em hexâmetro datílico, semelhante ao do texto grego. 

Por outro lado, há uma proximidade dos textos itans iorubanos com alguns 

elementos da poesia modernista brasileira. Entre estes está a estrutura assimétrica, ou seja, 

suas formações textuais compõem-se por versos de diferentes números de sílabas, e são 

constituídos por versos livres e brancos, pois não apresentam rima, como em: 
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Olocum propôs um pacto a Olorum: 

Olocum não teria mais poder na terra, 

mas a cada dia faria os homens sentirem sua força, 

que brotava das profundezas do oceano (PRANDI, 2001, p. 404). 

    

Há, ainda, na construção da estrutura estética do texto uma dubiedade quanto à 

escolha da estrutura das frases. Ocorre que não existem evidências, ou não foram apresentadas 

por investigação científica, de uma tradição que narra o mito Iorubá em forma de poemas e 

que tenha registro em escrita, mas, sim em prosa.  

Sobre isto, recorremos a um detalhado estudo acerca do itan cosmogônico 

realizado por Luiz L. Marins
18

: Òrìsà dídá ayé: òbátálá e a criação do mundo iorubá em que 

busca resgatar elementos estéticos do suposto texto épico Òrìsà Didá Ayé
19

, tal produção, 

afirma que é um texto sobre Ifá
20

 acerca da criação do mundo por Orixá Obatalá. O autor 

busca elucidar, primeiramente, as diferenças entre a prosa e a poesia para os iorubás. Para 

tanto, fornece dados como: 

 

A distinção entre prosa e poesia iorubá não é absoluta, mas relativa. Poesia iorubá 

pode ser falada, entoada ou cantada, com ênfase em sua forma artística, paralelismo, 

jogo de palavras, repetição, contraponto tonal, combinação léxica etc.; possui itens 

de léxico arcaico, distorções ou divergências tonais e gramaticais, socialmente e 

tradicionalmente fixo em um assunto definido. A prosa iorubá, por outro lado, 

                                                 

18
 O autor define-se como pesquisador independente da religião dos Orixás e da religião afro-brasileira. Iniciado 

no rito do Batuque do Rio Grande do Sul, em 1979. Tem além deste trabalho, uma vasta publicação na revista 

USP no encarte África entre os anos de 2009 – 2012. 
19 

O autor aponta que o texto épico intitulado de origem Nagô está resumido em diversas fontes em forma de 

prosa. E por não estar registrado em fontes de língua portuguesa, o remonta a partir de fontes etnográficas em 

prosa de língua inglesa, que se faz saber: 

ADEDEJI, Joel. Folkore and Yoruba Drama: Obatala as a Case Study. In: DORSON, Richard M. (org.). African 

Folklore. Bloomington: Indiana University Press, 1979.; ANDERSON, David. The origin of life on earth: An 

African creation myth. New York: Sights Produtions, 1991.; BASCOM, William. Sixteen cowries. Indiana: 

Indiana University Press, 1993 [1980].; COURLANDER, Harold. Tales of Yoruba gods & heroes. New York: 

Original Pub., 1977.; ELBEIN DOS SANTOS, Juana & SANTOS, Deoscóredes M. West African sacred art and 

rituals in Brazil. Ibadan: Institute of African Studies, 1967.; EPEGA & NEIMARK. The sacred Ifa oracle. New 

York: Happer Collins, 1995.; FAMA, Chief. Fundamentals of the Yoruba religion. California: Ile Orunmila, 
1993.; IDOWU, E. Bolaji. Olódùmare. New York: Aim Books, 1994 [1962].; VERGER, Pierre. Awon Ewé 

Osanyin, Yoruba medicinal leaves. Ifé: Institute of African Studies, Univ. of Ife, 1967. (MARINS, 2012, p. 121-

122). 
20

 O autor define Ifá como um sistema da religião iorubá baseada no oráculo regido por Orumilá, divindade da 

divinação, que possui dezesseis odu (signos) principais e 240 omo-odu secundários, os quais contêm centenas de 

histórias e textos sagrados de tradição oral que o fundamentam. O processo divinatório resulta em inscrição de 

sinais em um tabuleiro de madeira chamado opón, revelados por Ifá e interpretados por Orumilá. Alguns estudos 

supõem que estes sinais podem ter origem na geomancia. Já Reginaldo Prandi em Mitologia dos Orixás atribui 

ao mesmo termo nominação de personagem mítica e designação de outro nome para Orunmilá; também os 

apetrechos do Babalaô e o próprio oráculo. Já Nei Lopes, em Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana 

(2004) atribuiu ao termo que na teogonia iorubana, grande divindade, considerada juntamente com Odudua e 

Obatalá um dos orixás da criação. Entretanto alguns relatos querem fazer crer que seu culto, supostamente 

originário do Egito, teria sido introduzido entre os iorubás após aqueles dedicados aos outros orixás. Já em Cuba, 

aponta Lopes, que também são um conjunto de conhecimentos rituais divinatórios ligados ao oráculo de Ifá, e 

alerta que alguns autores não distinguem o oráculo da divindade, definindo Ifá como um dos nomes de Orumilá.  
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coloca ênfase sobre um assunto definido, o qual é individualmente escolhido 

conforme a linguagem comum de falar onde a inteligibilidade é primordial. 

Contudo, nada demais lembrar que a distinção não é absoluta. A linguagem e o 

ritmo da prosa, entretanto, formam a base de fundação do verso (AFOLAYAN, 

1982, p. 70 apud MARINS, 2012, p. 128). 

 

Sua afirmação para o texto de Ifá consta de uma formulação literária composta de 

oito distintas partes, assim divididas:  

 

 

1. O nome do sacerdote que efetuou o jogo.  

2. O nome do cliente a quem o jogo está dirigido.  

3. A razão pela qual a divinação foi efetuada.  

4. A orientação para o cliente.  

5. A indicação, se ele seguiu ou não as orientações.  

6. A narração do que aconteceu.  

7. O relato das alegrias ou tristezas.  

8. O final, como um resumo de fundo moral (MARINS, 2012, p. 107-108). 

 

Tais divisões recebem, por ordem de importância, suas definições como partes 

obrigatórias, que correspondem aos itens 1-2-3 e 7-8, pois é uma tradição de memorização 

obrigatória ao orador, uma forma fixa, ligadas ao exercício da oralidade. Há as opcionais 4-5-

6, que são livres para serem recitadas conforme a criação do sacerdote, mas respeitando a 

leitura oracular. Estes elementos opcionais, justifica o autor, revelam o motivo da existência 

de variações nas narrativas. Por meio deste exercício, que nomeia de resgate, o autor acredita 

recompor em detalhes a forma e a composição do texto épico-sagrado de Ifá. 

De toda maneira, Marins demonstra a possibilidade de, assim como nos mitos 

gregos, identificar, apontar e tornar passíveis de análise científicas os itans iorubás em um 

estudo estético. Obviamente que se faz necessário levar em considerações fatores importantes 

como a procedência da obra, a produção textual nas diásporas e todos os elementos que 

confirmem a veracidade linguística existente nele. 

Tendo entendido isto, observamos que Reginaldo Prandi foge da 

representatividade do texto itan africano em prosa e os produz em versos, sendo possível 

perceber por meio da linguagem sintética (como quando cita deuses ao invés de orixás na 

narrativa), que busca tornar mais palatável ao leitor desconhecido da mitologia africana, o que 

também o faz aproximar-se de uma narrativa de prosa, mas com estética em versos. Ademais, 

compreendendo que o autor faz uso dos mitos cosmogônicos oriundos da diáspora afro-cuba, 

especificamente da obra de Natalia Bolívar Aróstegui, buscou-se comparar essas produções a 
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fim de equiparar as escolhas estéticas. Para tanto, do itan cosmogônico, que tem como matriz 

a produção textual Pattakí de Olokun; expõe-se o texto: 

 

En el principio no había más que Olorun y Olokun. Olokun fue origen de Yemayá. 

Durante mucho tiempo Olorun y Olokun lucharon por el dominio de la Tierra. Cada 

vez que Olorun mandaba algo a la Tierra, Olokun se lo apropiaba (ARÓSTEGUI, 

1990, p. 147).        

 

No texto afro-cubano identificamos uma estética em prosa e apontamos que, 

assim como no mito grego, a constituição da tradição oral, tanto na tradução de Prandi quanto 

no texto de Aróstegui, se impõe pela repetição dos nomes e dos verbos que os acompanham. 

Por isso, propomos observar os objetos iorubanos também pela perspectiva da composição 

anelar, visto que no itan Olocum mostra sua força destruidora temos: ―Da união de Olocum 

com Aiê, a Terra, nasceu Iemanjá‖; ―Da união de Iemanjá e Aganju nasceram os outros 

deuses‖; ―Olorum atou Olocum‖; ―Olocum propôs um pacto a Olorum‖. Verifica-se nisto a 

circularidade e a repetição tanto dos substantivos, quanto dos verbos, elencando a atuação dos 

orixás quanto seus nascimentos. 

E do itan Iemanjá ajuda Olodumare na criação do mundo vê-se: ―Olodumare-

Olofim vivia‖; ―Cansado desse seu universo‖; ―cansado de não ter‖; ―cansado de não ter‖; 

―As águas debateram-se‖; ―A água encheu‖; ―ali tomou seu reino Iemanjá‖; ―Ali nasceu 

Iemanjá‖; ―E o ser humano‖; ―E os orixás‖. É perceptível a presença da oralidade nas 

repetições, como por exemplo, quando narra à condição de Olodumaré-Olofim de estar 

cansado, ou o ―ali‖ para categorizar o local em que Iemanjá localiza-se ou tem seu reino. 

Soma-se a isto o recurso sonoro da anáfora, produzido pelas repetições que tem por objetivo 

lançar uma ideia de rotina e circularidade narrativa, por isso é possível enquadrar estas 

afirmações também, na composição anelar, que expôs Zanon, e atribuir como uma 

característica formal para a convencionalidade da produção escrita com traços de oralidade. O 

que devemos admitir e que Marins também nos recordou é que quando afirmava que a 

produção escrita iorubana é mais prosa do que poesia, é por conta da ―ênfase em sua forma 

artística, paralelismo, jogo de palavras, repetição, contraponto tonal, combinação léxica etc” 

(AFOLAYAN, 1982, p. 70 apud MARINS, 2012, p. 128); propõe-nos observar com atenção 

as repetições, pois colocam ênfase no assunto que o itan busca transmitir.  

Contudo, cabe-nos a reflexão acerca da produção de Reginaldo Prandi. Uma vez 

entendido que tradicionalmente a produção dos itans se dá em prosa, e a escolha estilística de 

Prandi se fez em verso, revela que objetivou aproximar-se de uma produção tradicional da 
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cultura ocidental.  Por isso, enquadrando-se em uma também tradição acadêmica, o que faz 

seu texto ser muito mais esteticamente semelhante ao mito grego do que aos itans iorubanos. 

É visível sua habilidade em construir um texto mítico com vestígios orais, ação que somente 

formas pré-estabelecidas, registradas em língua escrita, poderiam lograr.  

Por fim, se de fato a metáfora do texto em comparativo ao corpo for 

compreensível, temos as seguintes possibilidades de correlações: 1. o esqueleto pode ser 

entendido como a ―Ação‖, ―Função‖ e a ―Sequência‖; estas três bases estruturais produzem a 

nomeação e o comportamento das personagens, ou seja, a estrutura em que se fixam as 

unidades linguísticas gramaticais. 2. a carne, por sua vez, corresponde às unidades 

linguísticas, situadas nas palavras, em suas denotações e conotações. 3. a união do item 2. 

com a oralidade, por sua composição anelar, é a pele, que por sua vez se apresenta sob a 

estética de Poesia. Toda essa ação corporífica do texto busca resguardar e proteger o 

conteúdo, a mensagem a ser transmitida, sendo o mito e os itans corpos vivos, estruturados de 

maneiras tais que para acessar os seus conteúdos, a alma deste corpo, foi preciso primeiro 

esquartejar suas carnes. 

 

3.3 Mito/itan cosmogônico em foco 

 

Interessam neste subcapítulo as especificidades dos textos estudados, mito grego e 

itan iorubá, como cosmogônicos. Inicialmente, identificamos que nos cosmogônicos grego e 

iorubá há hierarquias que distinguem as naturezas narrativas dos textos, presentes nos seres 

criadores, seres auxiliares aos criadores, seres criados e natureza. Agora, é preciso analisar a 

diferença entre o mito/itan cosmogônicos e o mito/itan de origem. 

Mircea Eliade nos dá o primeiro indício para uma possível distinção. Para ele, há 

os mitos cosmogônicos e os mitos de origem. Os primeiros buscam explicar a origem do 

universo e da vida, é uma análise a priori de quando tudo passou a existir. Enquanto que os 

últimos explicam a origem, o nascimento das plantas, dos elementos e dos animais, aquilo que 

identificamos como natureza. Contudo, pode-se analisar o mito cosmogônico isoladamente, 

mas não se pode examinar o mito da origem sem considerar a cosmogonia. Temos:  

 

Sim bem primeiro nasceu Caos, depois também  

Terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre,  

dos imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado,  

e Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias,  

e Eros: o mais belo entre Deuses imortais, solta-membros,  

dos Deuses todos e dos homens todos 
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ele doma no peito o espírito e a prudente vontade (HESÍODO, 2012, p. 109). 
 

O mito cosmogônico, de acordo com as análises, só pode ser entendível e 

capturado por meio de um foco sobre o mito grego como um todo, bem como dos itans 

cosmogônicos iorubanos: 

 

Olodumare-Olofim vivia só no infinito, 

cercado apenas de fogo, chamas e vapores, 

onde quase nem podia caminhar. 

Cansado desse seu universo tenebroso,  

cansado de não ter com quem  falar, 

cansado de não ter com quem brigar, 

decidiu pôr fim àquela situação.  

Libertou as suas forças e a violência 

Delas fez jorrar uma tormenta de águas. 

As águas debateram-se com rochas que nasciam 

e abriram no chão profundas e grandes cavidades. 

A água encheu as fendas ocas,  

fazendo-se mares e oceanos, 

em cujas profundezas Olocum foi habitar (PRANDI, 2001, p. 380). 

 

e 

 

O mundo foi criado por Olorum e sua mulher Olocum. 

Eles tinham a mesma idade. 

Da união de Olocum com Aiê, a Terra, nasceu Iemanjá. 

Da união de Iemanjá e Aganju nasceram os outros deuses (PRANDI, 2001, p. 403). 
   

Nestes focos, tem-se de fato o mito cosmogônico em sua essência única como 

aquilo que representa a origem da vida, do cosmo e do universo, o momento em que tudo 

passou a existir por meio dos orixás, o que virá a partir disto será um misto de mito de origem 

e teogonia.  

O sentido de teogonia corresponde ao nascimento dos deuses e orixás, sobre uma 

perspectivava de genealogia é junto à classificação mito cosmogônico e mito de origem um 

trançado mítico. Os deuses e orixás primordiais são seres criadores, mas também cósmicos, 

que podem ser identificados como elementos da natureza, ou seja, também de origem. Por 

outro lado, seus filhos que podem ser em determinado contexto narrativos identificados como 

natureza ou ser divino não podem ser entendidos como cosmogônicos, assim, teogonia 

corresponderá a uma classificação de personagens que podem criar outros seres e suas 

gerações:  

Caos e Terra são os seres teogônicos e cósmicos do mito grego, pois Terra 

produzirá toda uma sucessão de deuses, primeiro por cissiparidade e depois por cruzamento 
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com seu filho Céu, além de representar a morada para imortais e mortais. Já o Caos inicia a 

criação produzindo por cissiparidade Érebos e Noite, limitando nesta prole sua criação 

cósmica. Ou seja, conforme o texto o Caos está para o cosmo e sua prole para o mito de 

origem e teogônico.  

Olorum-Olodumare-Olofim e Olocum nos itans cosmogônicos são os seres 

teogônicos e cósmicos. Nele, a libertação das águas por Olorum-Olodumare-Olofim produz 

rochas, com fendas e cavidades, nisto pressupõe a criação de Aiê (Terra). Em primeira leitura 

somos levados a crer que Olorum-Olodumare-Olofim é um criador supremo do cosmo, mas o 

entendimento de ser Olocum o elemento água, e as unidades linguísticas que a acompanham 

revelarem que sua ação de habitar prescreve uma já existência, conclui-se que também é uma 

personagem cósmica, ou seja, criadora. A luta travada entre eles em prol da criação, a qual se 

apresenta na libertação Olocum (pressupõe um confinamento de um orixá por outro), faz com 

que as rochas sejam criadas. Elas serão dominadas pelas águas (Olocum), o novo habitat da 

mulher de Olorum-Olodumare-Olofim. Por isso tanto um quanto outro são elementos 

cósmicos. Desta guerra travada entre eles nasce a Terra (Aiê) no momento em que Olocum se 

recolhe, e neste ato de se recolher, também cria os Mares e Oceanos, que serão os elementos 

teogônicos. Entende-se que Aiê foi criado por Olorum-Olodumare-Olofim e Olocum. 

Entre o nascimento dos deuses e orixás cósmicos e teogônicos, temos suas 

genealogias, os chamados mitos de sucessão, sendo eles aqueles que narram à sucessão dos 

governantes do mundo. No caso do mito grego a sucessão se dá por deus primordial para seu 

filho, Céu para Crono, neste caso a liderança é única e exclusivamente para um deus apenas. 

Já no itan iorubá a sucessão se dá entre casais de seres divinos Olocum e Olorum-Olodumare-

Olofim para Iemanjá e Aganju, o que revela uma sucessão de liderança compartilhada. 

 

3.4 Os ciclos cosmogônicos 

 

Os textos de Reginaldo Prandi e Jaa Torrano se valem de quatro ciclos míticos: 1. 

Mito/Itan cosmogônico, correspondente à origem do cosmo e universo; 2. Mito/Itan de 

origem, que se valerá da criação da natureza formada pela fauna, flora e minerais; 3. Mito/Itan 

teogônico, a genealogia dos deuses e orixás com seus epítetos caracterizadores; 4. Mito/Itan 

de sucessão, correspondente aos deuses/orixás teogônicos que sucedem aos cosmogônicos. 

Estes ciclos ora se misturam e ora agem de maneira independente nos textos. Contudo, pelo 

fato de as obras possuírem uma identificação de criação do mundo e dos deuses/orixás, 

sobrepõe-se de maneira geral o sentido cosmogônico. Não é possível afirmar uma clara 
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definição de Itan cosmogônico aos iorubás, repousa na interpretação que se faça dos próprios 

itans essa destinação. Entretanto é difundida no mundo ocidental a acepção atribuída à cultura 

grega acerca da classificação de cosmogônico. Por isso, também se busca o conceito na 

perspectiva eurocêntrica, que se valeu da obra de Hesíodo para produzi-la. Brandão propõe a 

etimologia de teogonia no sentido de: 

 

Teogonia, de theós, deus, e gígnesthai, nascer, significa nascimento ou origem dos 

deuses. Trata-se, portanto, de um poema de cunho didático, em que se procura 

estabelecer a genealogia dos Imortais. Hesíodo, todavia, vai além e, antes da 

teogonia, coloca os fundamentos da cosmogonia, quer dizer, as origens do mundo 

(BRANDÃO, 1986, p. 153).  

 

Como visto, a designação de que mito estamos tratando deverá ser feita quase que 

exclusivamente por uma idealização eurocêntrica. Entretanto, entendemos que do Iorubá, por 

sua vez, procede que a palavra compartilhada depende de como o homem a utiliza na fala, 

pois  

 

O poder criador e operativo da palavra encontra-se em relação direta com a 

conservação ou com a ruptura da harmonia no homem, no mundo que o cerca e na 

relação entre o homem e o mundo e os orixás. [...] Os iorubás consideram a palavra 

sete vezes mais poderosa que qualquer rito ou preparado mágico. Consideram seu 

poder criativo restrito ao momento da Criação, e passível de ação atual (RIBEIRO, 

1996, p. 46-47). 

 

A identificação do processo divino de criação para os iorubás também recaí no 

poder criador da palavra, assim como para os gregos. Pode-se correlacionar esse entender de 

teogonia da seguinte maneira. O theós, iorubano ou grego, se principia pelo próprio homem 

no ato da palavra (tanto o homem quanto a palavra são operadores divinos de criação), e o 

gígnesthai é o gerador do nascer do mundo, o cosmo, que se desdobra do princípio criador 

que emana do homem, a palavra. Compreende-se isto também tendo em vista o que afirma 

Antonio Candido quando diz que ―nas literaturas orais a autonomia do autor é menos 

acentuada, enquanto é mais nítido o papel exercido pela obra escrita‖ (2011, p. 54). 

Desta maneira, identifica-se a criação divina nos objetos pelo ato da palavra, e a 

―cosmogonia por ser um processo também criativo do homem é o modelo exemplar de toda 

criação‖ (ELIADE, 1992, p. 44). Não é estranha essa similaridade do homem se fazer divino e 

criador pelo ato da palavra, haja visto que ela ocorre também no cristianismo, ―lembrando dos 

escritos bíblicos de tradição judaico-cristã, em algum tempo na origem (in illo tempore), a 
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Palavra de Deus (Logos de Deus) funda o cosmos (o todo vivo) por meio da palavra do 

homem, precisamente, por meio de sua nomeação‖ (FERRAZ, 2008, p. 255). 

Mircea Eliade tem razão quando afirma que: ―Todo o mundo é obra dos deuses, 

porque foi criado diretamente pelos deuses e consagrado – portanto ‗cosmizado‘‖ (1992, p. 

36). A ressalva sobre sua afirmação dá-se no entendimento de ser o mundo uma criação direta 

dos deuses. É entendível que a frase de Eliade está condicionada a sua análise acerca do mito 

como construto religioso, e possui no ato criador dos deuses o elemento que afirma a sua 

cosmogonia mítica e por isso ―cosmizado‖, e para se chegar a esta compreensão percorre 

etapas bem fundamentadas na ação do mito como elemento sagrado.  

Para os textos de Prandi e Torrano, a análise está fragmentada ―fazendo com que 

os textos míticos hajam como que pareçam meras etapas preliminares da verdadeira 

compreensão‖ (CANDIDO, 2011, p. 54). Por isso, os textos aqui analisados não nos permitem 

conceber esses relatos de criação do mundo como constructo religioso, visto que sua 

elaboração tende a representar um exercício prático literário da escrita. Isso porque quando 

aborda ―as formas orais, o estudioso de literatura não é geralmente capaz de perceber a sua 

atuação viva na comunidade, tratando os produtos da escrita com a ilusão de autonomia‖
21

. 

Por isso, em uma perspectiva religiosa, forçaria uma análise baseada em suposições e 

hipóteses acerca das representações do exercício religioso por meio da obra literária em 

recriar este momento místico da criação do mundo, encaminhando quase que para uma 

constatação de serem Prandi e Torrano griot e aedo, o que não são. 

 

A palavra é fundamental para a solidificação das ideias. Em que a palavra surge da 

união de todas as coisas. No dizer de Adolpho Crippa, o gestor criador de Deus é a 

palavra. Todas as culturas nascem de uma palavra criadora (BENISTE, 2013, p. 19). 

  

O uso da palavra no contexto literário escrito não ocorre como se fosse em um 

terreiro de candomblé ou um ritual grego para ser vista como recriações do mundo mítico. A 

palavra nos textos, o objeto literário, opera na construção de um material que possui uma 

transferência de cultura e de produção interlingual de maneira artificial, exclusivamente. Pois  

 

a mitologia nasce propriamente em razão de algo que são as necessidades de um 

povo de tradição oral que mantêm registrados seus fatos históricos. Trata-se de uma 

forma de voltar às origens ou, conforme diz Mircea Eliade, ―à nostalgia das origens‖ 

(BENISTE, 2013, p. 18). 

 

                                                 

21
 CANDIDO, 2011, p. 54. 
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Por isso, nos é inconcebível crer que os objetos sejam uma sentença de que o 

mundo foi criado pelos deuses. Conseguimos, sim, identificar que há reverberações de um 

conhecimento de mundo arcaico e tradicional que utilizava as representações divinais como 

condutoras de visão de mundo. A partir disto criar confabulações sobre religião e crença e até 

mesmo de sagrado, seria fugir do texto, pois ele ao remeter ―à nostalgia das origens‖ opera 

sob uma perspectiva idealizada do princípio criador e da criação do mundo e dos deuses. Isto  

 

decorre da própria natureza da obra, da sua inserção no universo de valores culturais 

e do seu caráter de expressão, coroada pela comunicação. O autor quer atingir 

determinado fim; o auditor ou leitor deseja que lhe mostre determinado aspecto da 

realidade [...] a ser formulado como ideia, mas que muitas vezes é uma ilusão do 

autor [...] o público dirá se a obra lhe mostrou ou não esta concepção (CANDIDO, 

2011, p. 56).  

 

Os textos são os condutores das interpretações, que operam ―a partir da 

observação concreta dos fatos, passando às análises estruturais e comparativas, para chegar à 

sua função na sociedade‖ (CANDIDO, 2011, p. 57).  A leitura dos textos infere que são 

criações humanas sobre o que acreditam ser a criação do mundo. As representações humanas 

são comparadas as divinas e construídas por um formalismo gramatical e um sistema poético 

pré-estabelecidos que estruturam os textos na classificação de gênero literário mito 

cosmogônico. 
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4 A DIALÉTICA FORMA E CONTEÚDO 

 

4.1 A violência 

 

O texto do mito grego apresenta dois elementos de violência que se destacam. O 

primeiro se dá por meio do ordenamento do cosmos pela divindade Terra ao projetar-se para a 

criação antecipando a criação da divindade Caos. A violência é percebida nos confrontos 

entre as divindades.  A divindade Terra, ao se tornar de ―todos sede irresvalável sempre / dos 

imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado‖, se impõe a Caos, há uma disputa de poder 

entre eles, e se confirma quando por cissiparidade pari Céu igual a si e o eleva a ―ser aos 

Deuses venturosos sede irresvalável sempre‖. Ou seja, produz um aliado contra Caos, pois 

ambos serão aos deuses ―sede irresvalável sempre‖. 

O segundo elemento que sinaliza a presença da violência nos textos, novamente, 

envolve a divindade Terra e sua genealogia. Todos os filhos que nascem do coito da Terra 

com o Céu são violentos ou possuem caracterizadores de violência como: Cronos de ótimas 

armas que detestou seu pai desde seu nascimento, Arge de violento ânimo, Ciclopes de ação 

violenta, outros filhos enormes, assombrosos e violentos com vigor sem limites. 

Além disso, à violência a qual a divindade Terra é acometida por seu filho e 

progenitor de seus filhos – o Céu – será o estopim para a primeira batalha épica, a qual Jaa 

Torrano traduz como a História de Céu e de Crono. A violência em que Céu coita Terra 

resulta na revolta de sua prole desde o nascimento, e faz com que Terra lance terror aos filhos 

para ajudá-la a vingar-se de Céu, pedido que é aceito por Cronos. 

Interessante notar que o elemento violência para os gregos é recorrente na 

mitologia quando se trata das disputas divinas, mas também se apresenta 

 

nas atitudes das mulheres mortais que lutam conta os ditames de um mundo 

masculino. É o caso, entre outros, das Amazonas, guerreiras dedicadas à virgem 

caçadora Ártemis; de Atalanta que desafia os homens no seu próprio campo de ação 

e só é vencida graças a um estratagema e de Medéia que escolhe como alvo da sua 

vingança aquilo que é mais importante para o homem – sua descendência. Estes e 

vários outros exemplos são expressões de uma tensão permanente que atravessa toda 

a produção mítico-poética helenística (OLIVEIRA, 2005, p. 06).  

 

No que se refere ao mundo grego, à violência, então, se impõe como onipresente e 

se expressa pelo espírito de vingança. Temos Terra confabulando com seu filho para impedir 

o pai, ou seja, uma expressiva ação de vingança pela violência sofrida. Neste sentido, 

―Homero, ao dar os primeiros exemplos literários de violência, a Ilíada e a Odisséia; mas, 
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também, dos autores trágicos, que representaram inúmeras vezes em suas tragédias o crime 

reagindo ao crime, a vingança em resposta a uma agressão‖ (GRILLO, 2008, p. 45), 

demonstrando que a vingança é recorrente na literatura grega. 

No itan iorubano, há uma unidade linguística verbal definidora do elemento 

violência, o verbo brigar. Este, então, é o primeiro elemento temático de violência no itan: 

―Mas Olorum separou-se de Olocum‖ / ―e por longo tempo ambos brigaram‖ / ―pelo poder de 

reinar na Terra‖. Os versos possuem dois elementos anteriores acerca do tema violência que 

são importantes para entender tanto a separação quando a briga das divindades: 1.  Olocum 

liberta-se da prisão que Olorum-Olodumare-Olofim a mantinha. 2. Olocum mostra sua força 

destruidora ameaçando destruir a criação. As ações estão interligadas e são consequências da 

violência de Olorum-Olodumare-Olofim para com Olocum.  

Um segundo ato de violência dá-se quando ao recolher-se para as profundezas de 

si, Olocum faz nascer Iemanjá. A recém-nascida divindade domará o fogo que reina ao redor 

de Olorum-Olodumare-Olofim lançando-o no fundo da terra. Temos, portanto, a violência 

representada no aprisionamento de Olocum, e após em sua ação de revelar seu poder e 

dominar seu espaço, e também quando Iemanjá domina o fogo. 

Como observa Beniste, ―o mundo dos mitos é pleno de forças e ações, mesmo 

sendo elas conflitantes‖ (BENISTE, 2013, p. 15). A violência nos textos é considerada como 

forte elemento narrativo e condutor da trama, sendo quase que exclusivamente o conteúdo 

essencial para que os quatro ciclos do mito/itan se apresentem. 

A identificação do tema violência protagonizado pela divindade feminina na 

cosmovisão africana proporciona a invocação do entendimento acerca das divindades 

iorubanas Iá Mi Oxorongá
22

. Estas divindades são envoltas no mistério da criação e 

feminilidade das mães ancestrais, que lhes confere uma imagem de poder terrífico. 

 

Ancestrais e feiticeiras, tal caráter duplo das Iá Mi Oxorongá faz-se importante, pois 

ressalta a especificidade do papel feminino representado por elas. A concepção 

africana da maternidade, ou da força espiritual feminina, torna-as símbolos da 

adaptação e luta entre as forças masculinas e femininas, fundamentais para a 

manutenção da continuidade da vida (SANTOS, 2008, p. 65).   

 

A característica feitiçaria apresentada por Irinéia M. Franco dos Santos sobre as Iá 

Mi Oxorongá também é abordado por Pierre Verger (1994), e identificada como uma 

                                                 

22
 Conforme Nei Lopes ―Iâmi-oxorongá ou Iâmi; na tradição dos orixás, nome que representa coletivamente 

todas as genitoras ancestrais míticas, como Nanã, Iemanjá etc.; cada uma das entidades espirituais da tradição 

iorubá, tidas como expressão maior de ancestralidade feminina, poderosas e implacáveis, constituem o princípio 

de tudo, estando acima do bem e do mal (2004, p. 333). 
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atividade exclusiva destas divindades nas sociedades tradicionais iorubanas, e são compostas 

por mulheres velhas. ―Elas mesmas podem se transformar em pássaros, organizando entre si 

reuniões noturnas na mata, para saciar-se com o sangue de suas vítimas, e dedicando-se a 

trabalhos maléficos variados‖ (VERGER, 1994, p. 17). 

O medo que estas feiticeiras provocam nos iorubás dá-se pelo poder que elas 

possuem tanto de dar a vida quanto de tirá-la. Irinéia M. Franco dos Santos complementa 

Verger quando esclarece que 

 

crueldade, vingança, ira, controle e perseguição, aparecem como sinais do poder das 

Iá Mi numa visão aterradora, ao mesmo tempo em que doação, fecundação, 

proteção, dão a imagem da maternidade uma visão carinhosa e vital. As aparentes 

contradições acima não são inconciliáveis. Os orixás femininos mais cultuados nos 

Candomblés brasileiros representam aspectos socializados deste terrível poder das Iá 

Mi Oxorongá (SANTOS, 2008, p. 69). 

   

Em síntese, as ações de violência de Olocum e o poder de Iemanjá em controlar o 

fogo, mais as atuações de criadoras e estrategistas são claras ações de Iá Mi Oxorongá, que 

ambas são. Essa essência que reside no interior da feminilidade tende a revelar que para os 

―yorubá o poder (axé) de Iyami não é em si, nem bom, nem mau, nem moral, nem perverso, a 

única coisa que importa é o modo como o axé é empregado‖ (VERGER, 1994, p. 65), e é 

transposto para os textos aqui estudados e interpretados pela temática da violência e 

procriação.  

Os grupos grego e iorubá, aqui objetivados pelos textos, nos levam a crer que, de 

um modo geral, que os itans e o mito possuem um envolvimento dramático em sucessão de 

cenas da vida na manifestação da disputa de poder, com violência que produz o terror. São 

seres divinos, virtualizados em céu e terra, água e fogo, a natureza como um todo assumindo 

significados que vão além da nomeação de divinos, operando como metáforas das ações 

humanas de maneira que possam instruir novas ações do presente e no futuro. 

Outro sentido deste elemento narrativo é a falta da oposição entre bem e mal em 

uma perspectiva de finitude do elemento divino. Os conflitos e as ações violentas são 

sistematizados para o criar, sem prescrever a morte. A criação ocorre por luta permanente, 

dentro dos ciclos míticos, iniciando pelo ciclo cosmogônico e finalizando no ciclo teogônico, 

e estabelecem as características que os seres divinos terão em decorrência destas disputas que 

resultará no ciclo do mito de sucessão. 

No mito grego os substantivos e adjetivos caracterizadores dos últimos filhos de 

terra como Arge de violento ânimo, Ciclopes de ação violenta, enormes, assombrosos e 
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violentos com vigor sem limites são consequências das ações violentas de Céu para com 

Terra. O mesmo sentido se aplica com Olorum-Olodumare-Olofim e Olocum, visto que os 

verbos caracterizados da ação de Olocum em demonstrar o seu poder, são consequências da 

ação de seu marido em prendê-la. 

A opressão do elemento feminino é explicita nos textos. Quase todos os conflitos 

dão-se da personagem masculina em subjugar ou tentar dominar a personagem feminina. 

Mesmo não possuindo similaridades nas unidades substantivas (Terra e Água) são 

personagens virtualizadas em natureza e refletem ações que levam a ser identificadas como 

situações que supostamente possam ter sido vividas por mulheres nos contextos sociais dos 

grupos grego e ioruba no período arcaico ou tradicional, isto porque, 

 

a realidade simbólica presente nos textos existe à medida que são atribuídos a ela 

significados. Essa atribuição é uma ocorrência coletiva. Um grupo humano 

estabelece um conjunto de práticas que buscam nomear, explicar, controlar e 

estruturar o vivido. A este processo do real chamaremos cultura (MATHIAS, 2016, 

p. 26). 

 

Pressupomos, pelos textos, que aquilo que é anunciado no discurso constrói-se 

porque existiu em algum momento, se não na fala do homem arcaico, na do homem moderno, 

o desejo de enquadrar uma situação que acredita representar tal período. Independente do 

quando foi construído, o que se vale é o texto, e eles são veementes em apresentar um 

universo criador opressor ao elemento feminino, que leva a identificar isto como ocorrente em 

ambas os grupos que os textos representam. 

Contudo, os textos também nos revelam que a divindade Terra e a divindade 

Olocum possuem ações de poder e resistência à ação de seus pares: Céu e Olorum-

Olodumare-Olofim. Por isso, essas ações femininas emanam dos textos por meio da não 

passividade e aceitação do elemento masculino opressor. As divindades femininas 

representam além da obvia materialidade do existir, a fertilidade na natureza, tornando-se a 

―personificação de um poder motivador ou de um sistema de valores que funcionava para a 

vida humana e para o universo‖ (CAMPBELL, 1990, p. 24). Neste sentido a divindade Terra, 

envolta no espirito de vingança volta sua prole contra o progenitor por ser constantemente 

violentada. Já a divindade Olocum une-se à divindade Aiê por não aceitar ser presa por 

Olorum-Olodumare-Olofim, e vai além quando invade com seu corpo a criação do orixá 

revelando que seu poder é tão grande quanto o dele. A partir dessas relações conflitantes, 

ambas as divindades criam a natureza, a vida, o mundo. 
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Irinéia M. Franco dos Santos auxilia na compreensão deste poder da mãe sobre o 

filho quando recorda que ―Jung (1875-1961) afirmava que a imagem da Mãe está 

profundamente arraigada na psique humana e encontra-se difundida em diferentes mitos e 

religiões em todo o mundo, como um arquétipo‖ (SANTOS, 2008, p. 60). 

 

Também a aproximação entre as narrativas míticas das deusas primitivas e a 

semelhança de representações artísticas e concepções religiosas da Mãe com seu 

Filho – a figura da Maria com o menino Jesus é o exemplo emblemático deste 

arquétipo no Cristianismo e associa-se diretamente com a deusa Ísis e seu filho 

Horus do Egito (SANTOS, 2008, p. 60).   

 

Existe neste sentido um ordenamento do mundo, e assim como os exemplos de 

arquétipo acima as divindades tanto criam como alteram suas criações. Esse poder pertence, 

exclusivamente, às divindades Terra e Olocum. A primeira convence o filho em castrar o pai, 

o que denota uma limitação do processo criador de Céu. É nítido que Terra por si não 

confronta seu oponente, visto que o fez em poder igual ao seu, por isso cria outro ser que o 

faça em seu lugar. Não objetivamos que Terra sendo do sexo feminino necessite de um ser 

divino do sexo masculino para lhe defender, sua ação é uma estratégia contra sua própria 

criação, pois ―Terra primeiro pariu igual a si mesma‖. Para negativar aquilo que criou Terra 

necessitaria de outro ser divino que não fosse igual a si, mas fosse o mais próximo de Céu, 

por isso que a personagem Crono é apresentada já como oponente de seu progenitor: ―após 

com ótimas armas Crono de curvo pensar‖ / ―filho o mais terrível: detestou o florescente pai‖.  

Já Olocum passa a criar sem a contribuição de Olorum-Olodumare-Olofim, que é 

igual a si em poder e idade. Ela reproduz com seu filho (Aiê, Terra) que possui propriedades 

próximas as do pai. É preciso verificar que as unidades linguísticas mais os epítetos de Aiê o 

diferenciam em vários momentos. Em determinado contexto narrativo a personagem é Terra 

como elemento da natureza capaz de comportar a criação dos orixás, e em outro contexto é o 

orixá teogônico, que necessita do orixá cósmico para criar. Não é por acaso a escolha de 

Olocum em unir-se com Aiê, é uma estratégia. Se Aiê pode suportar a criação, sendo um 

local, por isso também poderá criar. E Olocum vai além: quando destrói parte da criação de 

Olorum-Olodumare-Olofim, que aparentemente leva-nos a crer que será a humanidade, na 

verdade ela ameaça destruir seu filho (Aiê): “Certa vez Olocum quis demonstrar seu poder‖ / 

―Olocum invadiu a terra com suas águas”. A criação da humanidade é um exercício simples 

do ato de criar para os orixás, tanto é que a terra é um local e um orixá. Ou seja, o local onde 

humanos habitam e o orixá que os sustentam. E, que Olocum poderá dominar e destruir no 

momento em que lhe for oportuno. Por isso, é possível verificar que o próprio texto se 
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responde quando aponta que, ―Mas Olorum separou-se de Olocum‖ / ―e por longo tempo 

ambos brigaram‖ / ―pelo poder de reinar na Terra‖. A demonstração de poder de Olocum não 

é sem propósito, é antes de tudo uma defesa, e por última e segunda instância é sua face de 

criadora e estrategista, e também de Iá Mi Oxorongá. 

Estes sentidos revelam que o mito/itan cosmogônico na verdade está 

fundamentado na personagem feminina, pois, Terra e Olocum, além de criadoras também 

fazem uso de estratégias à manutenção de seu poder. Serão essas estratégias que lhes 

confiarão o título de criadoras em um sentido de serem algo além ou amais que seus parceiros 

– se assim for possível de identificar Céu e Olorum-Olodumare-Olofim – elas não apenas 

criam, mas sabem propor uma ordem que independe da ação dos outros seres divinos, em 

especial das divindades masculinas. Compreendemos que neste sentido as divindades 

femininas aproximam-se do sentido de Deusa-Mãe que trata a antropóloga Rosalira Oliveira:  

 

A Deusa-Mãe é onde a filiação era definida através da linhagem materna. Nestas 

sociedades, a Deusa não era um mito, uma lenda, ou mesmo um símbolo no sentido 

moderno do termo, mas uma realidade cósmica. Uma realidade que, ao reificar a 

ligação entre todo o mundo vivo e sacralizar o mistério da criação, tendia a enfatizar 

valores, como a cooperação e a convivência pacífica – seja entre os sexos, seja entre 

o homem e os demais seres, etc. – em detrimento de outros, como a dominação e 

força bruta (OLIVEIRA, 2005, p. 02). 

 

O poder da deusa e do orixá como visto é imenso; refletem uma ordem social e o 

papel privilegiado da mulher como criadora. Esse princípio de criação e ordem social é 

denominado por alguns especialistas como matriarcado, posto que a importância da mulher no 

núcleo familiar e social constrói-se nela e a partir dela. E por sequência da proposta de 

Rosalira Oliveira afirma-se que a Deusa-Mãe, ou conforme Irinéia M. Franco dos Santos 

Grande Mãe, Senhora do Destino, possui mais configurações de arquétipo.  

 

Destacam-se Ísis, no Egito, Gaia, em Creta, Rea em Micenas, Deméter, no santuário 

de Elêusis, Hera na cidade de Atenas, Afrodite, na Frígia, Ártemis, em Éfeso, Dea, 

na Síria, Anaitis, na Pérsia, Isthar, na Babilônia, Astarte, na Fenícia, Atargatis, na 

Cananéia, Mâ, na Capadócia, Bendis e Cottyto, na Trácia. Conhece-se também 

variadas personificações dos horrores femininos que derivam da suprema Mãe 

Terrível, como as Górgonas, as Fúrias ou Erínias, as Keres, as Sereias, as Harpias, 

Lâmia, Êmpusa, Circe, Cila, Caríbdis, Kali, Sin, dentre outras (SANTOS, 2008, p. 

105). 
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Não descartamos o sentido animista
23

 que os textos possuem. As personagens são 

simbolizadas por elementos da natureza. A força viva da violência da natureza em criar a 

vida. Visto que 

 

um deus é a personificação de um poder motivador ou de um sistema de valores que 

funciona para a vida humana e para o universo – os poderes do seu corpo e da 

natureza. Os mitos são metáforas da potencialidade do ser humano (CAMPBELL, 

1990, p. 24). 

e 

 

Para os homens do período arcaico, o mistério da origem humana ocultava-se na 

Natureza e no corpo da fêmea, uma vez que a Deusa segredava no ventre feminino o 

enigma da fecundação. Eles acreditavam que a força procriadora da Tellus Mater 

atuava na mulher após esta ter contato com qualquer elemento da terra de modo que 

o mito da maternidade divina muito favoreceu a mulher (RIBEIRO, 2008, p. 104). 

 

O ser humano é parte da natureza, e o maior desafio para a humanidade se dá em 

colocar-se de forma igualitária com ela, com o divino que há na natureza, ―são tentativas de 

ajudar você a colocar-se em acordo com ela‖ (CAMPBELL, 1990, p. 25), por isso as 

oposições que na natureza existem são oposições que os seres humanos se espelham. 

Poderiam ser criados inúmeros exemplos e hipóteses acerca dos gêneros homem e 

mulher com base nos elementos masculino e feminino presentes nos textos, que poderiam 

prescrever violências de ordens psicológicas, fisiológicas, sagradas entre outros. O que é certo 

é que tanto Prandi quanto Torrano certificam em seus textos que o processo de criação do 

mundo é uma confluência dos conflitos entre seres divinos, e estes conflitos ocorrem do poder 

criador ilimitado de Terra e Olocum, e os limitadores poderes criadores de Céu e Olorum-

Olodumare-Olofim. 

Existe nas personagens masculinas uma relativa inveja e um desejo de deter os 

mistérios da criação das personagens femininas. Olorum-Olodumare-Olofim tenta limitar o 

poder criador de Olocum prendendo-a, e Céu coita Terra freneticamente de maneira que a 

impede de desfrutar da criação e proporcionar à prole algo que não seja um sentimento de 

violência e terror. 

                                                 

23 
Compreende-se o termo conforme HARARI (2017, p. 64) ―o animismo acredita que não existe barreira entre 

os humanos e outros seres criados pela natureza. Eles podem se comunicar e reproduzem essa comunicação por 

meio simbólicos compreensíveis a determinado grupo. [...] O animismo não é uma religião específica, mas antes 

de tudo uma maneira de encarar o mundo e o lugar que atribuem ao homem neste mundo‖. 
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O sentido que se propõe acerca de uma relativa inveja das divindades masculinas 

sobre as divindades femininas pode ser ilustrado com um exemplo extraído da mitologia 

babilônica. Trata-se da luta entre o herói Marduk e a grande divindade feminina Tiamat.  

 

a figura de Marduk, que é um herói civilizador, então não mais uma figura divina. 

Ele tem que matar um dragão e da carcaça desse dragão ele cria o universo. Esse 

dragão se chama Tiamat que é o nome da Grande Deusa. Então isso mostra uma 

subversão muito grande da mitologia da criação. E depois a gente vai ter um Deus 

único que já não precisa da Deusa para criar (OLIVEIRA, 2005, p. 06). 

 

Observamos que a subversão da mitologia da criação que afirma Rosalira Oliveira 

é a inversão de criadores do universo. Uma vez que Tiamat era a deusa criadora suprema, e é 

apresentada por Starhawk como a ―serpente das profundezas do mar‖, e compõe uma das 

deusas do reino das águas, que lista com ―Afrodite, Ísis, Mariana, Mari e Iemanjá‖ (1993, p. 

223), acrescentamos nesta lista Olocum. Tiamat por meio da violência sofrida por Marduk é 

morta e seu corpo utilizado para criar. Veja que o poder criador da deusa permanece, e se 

impõe por meio do esquartejamento de seu corpo, assim, Marduk mesmo desejando usurpar 

seu poder, não consegue, mas por meio da carcaça dela torna-se um criador. Não tendemos a 

observar Céu e Olorum-Olodumare-Olofim como semelhantes ao herói Marduk, mesmo 

porque isto seria impossível, pois as características como personagens os diferenciam. 

Entretanto, apontamos as violências cometidas pelas divindades grega e iorubá como uma 

tentativa de impedir a deusa/orixá criadora. Sendo eles criadores também, assim como Terra e 

Olocum, o que inviabiliza a uma inversão de seres criadores, mas aproxima-se do sentido de 

inveja deles para com o poder feminino da criação. 

Do elemento violência pode-se construir duas proposições: (i) o sexo é um 

elemento de tentativa de dominação do masculino para com o feminino, e não o contrário; (ii) 

a estratégia de manutenção de ordem é algo que se aproxima de uma estratégia de guerra, e 

está condicionado a atuação do feminino, visto que o masculino torna-se passivo diante deste 

poder criador.   

Ideias como estas podem ser reavaliadas e analisadas por outro prisma, e até 

mesmo negadas. Contudo, é preciso levar em conta que a realidade, seja ela arcaica ou 

contemporânea, existe à medida que são atribuídos significados a ela. Essa atribuição é uma 

ocorrência coletiva. Acrescentamos que o poder da palavra é tão grande que, a tradução 

stricto sensu, mais o léxico da origem dos textos não consegue alterar o sentido que emana do 

mito cosmogônico. Haja visto que um grupo humano estabelece um conjunto de práticas que 

buscam nomear, explicar, controlar e estruturar o vivido, e isto ecoa no material produzido.  
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O fato é que, numa cultura que tenha se mantido homogênea por algum tempo, há 

uma quantidade de regras subtendidas, não escritas, pelas quais as pessoas se guiam. 

Há um ethos ali, um costume, um entendimento segundo o qual ‗não o fazemos 

dessa maneira‘ (CAMPBELL, 1990, p. 09). 

 

Estamos diante de dois textos que apresentam a violência, construída em um 

emaranhado de unidades linguísticas e sistemas de codificação poética que não são capazes de 

impedir que a voz do grupo grego e iorubá se faça ouvir deles. Essa voz afirma que o processo 

de criação do cosmos, o universo e tudo o que foi criado foi uma ação que contou com a 

participação importantíssima do elemento feminino. Sendo o masculino um auxiliar da 

criação, e podendo ser variável enquanto que, já o feminino não o é. Para tanto, é relevante 

considerar que os textos mostram que a mulher teve um papel crucial na sobrevivência e 

perpetuação do homem, como sexo e como humanidade, por isso é um ser divino por 

excelência. Mesmo isto soando descabido para a sociedade moderna, por ‗não o fazemos 

dessa maneira‘, os textos não são omissos. Sobre a mulher como criadora da vida afirma 

Campbell: 

 

É a mulher doadora das formas. Ela é quem dá vida às formas e sabe onde estas 

provêm. Provêm daquilo que está além do masculino e do feminino; daquilo que 

está além do ser e do não-ser. Aquilo que ao mesmo tempo é e não é. Está além de 

todas as categorias da mente e do pensamento (CAMPBELL, 1990, p. 09). 

   

Inquestionavelmente o debate dialógico da temática que o mito/itan cosmogônico 

sucinta acerca da Deusa-mãe se revela importante. A racionalidade científica proposta pelo 

platonismo levou a humanidade para um afastamento da Deusa-mãe, ou até mesmo o seu 

desaparecimento. A sacralidade da terra, ligada às divindades femininas, foi gradativamente 

substituída pela sacralidade do céu, ligado a divindade masculina. Sobre isto Maria Goretti 

Ribeiro é lucida em afirmar que ―A civilização patriarcal subverteu a essência metafísica do 

Feminino em todas as situações da vida ao separar o corpo do espírito, a matéria da alma e ao 

degradar o eros feminino‖ (RIBEIRO, 2008, p. 106). 

Apontamos que no mundo ocidental a afirmação de Maria Goretti Ribeiro é 

presente no monoteísta divino do Deus judaico-cristão. E, até mesmo as religiões de matrizes 

africanas, nas Américas, que são possuidoras de uma ritualista e sacralidade autodenominada 

africana também possuem esse afastamento à Deusa-mãe. Isto se apresenta na invocação de 

um ser supremo criador do gênero masculino, que é venerado por estas instituições: Oxalá. 

Ainda mais, a autora é otimista ao propor que mesmo 
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negada e reprimida durante milhares de anos de cerebralismo masculino, a Deusa 

retorna numa época caótica em que a humanidade sofre os cataclismos da destruição 

dos princípios éticos e dos valores morais e os indivíduos, fragmentados, perdem, 

cada dia mais, a identidade num mundo coletivizado. A Deusa retorna anunciando 

mudanças positivas no modo de pensar e agir das pessoas, pois, como promotora do 

conhecimento profundo do Feminino, só ela é capaz de devolver os sentimentos, as 

emoções, a intuição e a criatividade de que necessitam os homens para humanizar e 

divinizar este mundo (RIBEIRO, 2008, p. 107). 

 

4.2 Os casais e o sexo 

 

A partir dos capítulos Os deuses primordiais, Iemanjá ajuda Olodumaré na 

criação do mundo e Olocum mostra sua força destruidora podemos extrair os sentidos que 

caracterizam os casais procriadores. No primeiro texto, do mito cosmogônico grego, o verbo 

coito no presente do indicativo compõe as ações de Céu em produzir outros deuses com Terra. 

O verbo (unida) na terceira pessoa do pretérito perfeito indica a ação de Noite e Érebos (prole 

de Caos) em produzir Éter e Dia. O primeiro casal varia entre a produção de seres com amor e 

sem. Já no segundo, o texto é claro em afirmar que foram produzidos exclusivamente com 

amor. Recorda-se que o sentido de amor ao qual o texto remete está intimamente ligado ao 

deus Eros, como propõe Torrano: 

 

Tal como Eros é a força que preside a união amorosa. [...] A imagem evocada pelo 

nome Eros é a da união do par de elementos masculino e feminino e a resultante 

procriação da descendência deste par. [...] Eros é a potência que preside à procriação 

por união amorosa (HESÍODO, 2012 p. 42-43).   

   

O ato de amor, prescrito no mito grego, não pode ser confundido com o sentido de 

amor romântico, pois Eros é um impulso biológico. É o entusiasmo dos órgãos para outros 

órgãos. Tanto no texto grego quanto no iorubá o sentido sexual deve ser compreendido como 

mais próximo do ―impulso concedido pela natureza, da inter-relação biológica dos sexos, para 

produzir‖ (CAMPBELL, 1990, p. 07), ou seja, a oposição dialética dos sexos na união do 

gênero feminino com o gênero masculino. 

Nos textos dos itans iorubanos têm-se um maior número de casais, iniciando por 

Olorum-Olodumare-Olofim e Olocum com seus epítetos de marido e esposa e criadores do 

mundo. O entendimento de representação de casal atingido pelo verbo unir aponta para os 

orixás Olocum e Aiê e Iemanjá e Aganju. Outros se presentificam pelo contexto, são eles: 

Iemanjá e Aiê, em que Iemanjá se encanta com Aiê e produz Oxum (orixá dos rios); Ocô que 

fertiliza os campos, e eles por sua vez fazem nascer ervas, árvores, bosques, flores e frutas.  
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Por último, temos Rochas e Águas. O verbo encher, que representa a ação sexual 

destes dois elementos, flexionado no pretérito perfeito segue o padrão gramatical que 

apontamos como formatação do texto cosmogônico. Além disso, o contexto textual prescreve 

que ambos estão ligados aos orixás Olorum-Olodumare-Olofim e Olocum, o que possibilita 

interpretar como uma metamorfose dos dois seres divinos durante sua briga e cópula à criação 

do mundo, ou então como identificações virtuais dos orixás em elementos da natureza. 

O contexto de violência e sexo pode ser observado também nos estudo de 

Malinowski em seu trabalho A vida sexual dos selvagens. Neste o autor apresenta um relato 

etnográfico do Kimali ou Kamati que consiste na investida violenta da sexualidade feminina 

sobre a masculina, em que 

 

as mulheres, de quem se esperava nessas ocasiões um comportamento muito mais 

atrevido do que habitualmente, passavam das provocações aos arranhões, e 

atacavam os rapazes com conchas de mexilhões e facas de bambu, ou com um 

pedaço de obsidiana ou com uma machadinha afiada. [...] A ambição de uma mulher 

consistia em ferir o maior número possível de homens; a de um homem, receber 

tantos ferimentos quantos pudesse suportar, e buscar a recompensa em cada caso 

(MALINOWSKI, 1983, p. 267).            

 

O relato de etnógrafo encontra-se em um estudo acerca do convívio social nas 

ilhas Trobiands em que analisa não apenas as ações e os costumes, mas as representações 

culturais, nos mitos e rituais desses povos, mostrando a coerência e significado nestes. Fica 

nítido no relato que não se trata da cosmovisão deste grupo. Contudo, pode-se perceber que há 

uma proximidade da ação de violência e do sexo em seu relato, mas foge ao sentido 

encontrado no mito/itan, pois ambos prescrevem a tentativa de dominação do ser divino 

masculino sobre a divindade feminina por meio da violência. 

Da mesma forma encontramos no trabalho de Rosalira Oliveira um sentido 

próximo ao entendimento do relato de Malinowski e as interpretações dos textos aqui 

estudados, nele a antropóloga articular a ligação do homem com a natureza, que nos conduz 

para uma interpretação de relação cósmica da humanidade em seu sentido de violência e 

criação, assim como relatam o mito/itan, pois 

 

os ciclos de morte e renascimento; criação e destruição; observados na natureza, 

eram sentidos como igualmente válidos para a trajetória do homem no mundo. Para 

a humanidade do início dos tempos, não havia separação entre o mundo humano e o 

mundo natural e todos compartilhavam o mesmo destino como filhos da Terra 

(OLIVEIRA, 2005, p. 01).  
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Contudo, podemos apontar que os textos cosmogônicos prescrevem a criação por 

meio de pares, casais, que se unem por uma potência sexual em prol da formação do mundo. 

Diferente do texto de Torrano não há um elemento gramatical no texto de Prandi que defina o 

ato sexual em si. O primeiro faz uso do verbo cópula, enquanto o segundo utiliza outros 

termos não significados diretamente em ato sexual. De toda forma, o ato da criação no mito 

conta quase que exclusivamente com a divindade Terra parindo os filhos de Céu. Já nos itans, 

os orixás se agrupam em casais, uma multiplicidade de casais que reforça a proposição da 

participação colaborativa de um variado agrupamento de gêneros feminino e masculino à 

formação da natureza, ou seja, do itan de origem. 

O sentido da criação para os itans não se dá exclusivamente de um casal (Olocum 

e Olorum-Olodumare-Olofim), isto se compreende pela divisão da tarefa de criação do 

mundo, o que nos induz a compreensão de entender o ato sexual nos itans iorubanos como 

atos simétricos. Por consequência da variedade de casais, no compartilhamento de poderes 

criadores, ou seja, na divisão das tarefas de criar a natureza, por isso, o seu entender é de uma 

simetria. Em contrapartida o mito grego apresenta o sentido da criação pelo ato sexual por 

meio de uma hierarquia. Essa hierarquia dá-se da divisão de uma produção exclusiva entre 

Céu e Terra, na qual Céu é o fecundador, aquele que copula com Terra e ela o objeto 

incubador. Ambos são constituintes de dois planos opositores do universo, enquanto um está 

em cima e é ambiente seguro aos imortais, o outro está em baixo e é o ambiente de morada 

das criaturas. Essa oposição, acima e abaixo, proporciona a reflexão de que a criação sexual 

destes deuses é hierarquizada, sua confirmação dá-se quando o próprio ato sexual define ao 

identificar que Céu domina Terra e nela sacia seu impulso frenético de sexo. Indo de encontra 

com essa reflexão, Rosalira Oliveira afirma que a hierarquia ―é um dos pilares da visão de 

mundo patriarcal, caracterizada pela ordenação do mundo em opostos hierárquicos, a um dos 

quais é sempre outorgada a prerrogativa – e mesmo a obrigação – de dominar o outro‖ (2005, 

p. 12). Entretanto, independente se são simétricos ou hierarquizados, os atos do sexo para 

criação do mundo representam a expressão do sexo, em si, de fato, na concepção do mundo. 

A proposta de compreender as relações sexuais dos casais no mito/itan por meio 

de simetria e hierarquia auxilia também no entendimento de pai e mãe como construtores de 

instituições sociais.  

 
enquanto o termo ―matriarcado‖ diz respeito a um ―governo feito pelas mães‖, os 

termos ―matrifocal‖ e ―matricêntrico‖ referem-se à idéia de uma sociedade 

centralizada na mulher, mas não obrigatoriamente governada pela mulher. Já o 

termo ―patriarcado‖ significa literalmente ―governo feito pelos pais‖ (OLIVEIRA, 

2005, p. 04). 
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Não é distante apontar que uma perspectiva hierarquizada, visível no mito grego, 

constrói o sentido de patriarcado que nos informa a autora, e o itan iorubano o sentido de 

matriarcado. Isto se dá pela ação dos deuses e a dominação que os gêneros constroem na 

narrativa. Não muito distante desta discussão encontramos que  

 

pesquisas antigas e recentes comprovam a presença da cultura africana na 

antiguidade na Europa, na Ásia e nas Américas. O negro se fez presente em todos os 

cantos do mundo, enriquecendo outras civilizações e com elas fazendo intercâmbio. 

Uma qualidade própria às culturas africanas que tanto influenciaram o mundo é ser 

matrilinear (NASCIMENTO, 2008, p. 73). 

 

O senso comum do preconceito acerca do negro e do gênero feminino, mais as 

ações contemporâneas sobre estes dois itens da violência conduzem ao entendimento de que a 

visão matrilinear não foi e não é bem quista pelo mundo ocidental. Esta impressão primeira se 

confirma quando Elisa Larkin Nascimento investiga os estudos de Engels, e identifica as 

depreciações do autor em relação ao sistema matrilinear africano.  

 

O trabalho de Friedrich Engels (1943). [...] Reúne e avalia, aceitando como 

incontestáveis as teorias de estudiosos europeus que postulavam uma evolução 

cultural universal a todos os povos. De acordo com essa linha de pensamento, certos 

estágios de organização familiar comporiam um processo de evolução comum a 

todas as sociedades humanas. O primeiro estágio seria um estado de promiscuidade 

total e indiscriminada em que o único parentesco conhecido de uma criança seria o 

do lado materno. No segundo estágio, no qual a paternidade também seria conhecida 

por meio de normas de convívio e conduta sexual, o casamento entre irmã e irmão 

seria proibido. O terceiro seria o da família monogâmica matrilinear, em que o 

parentesco é traçado pelo lado da mãe. E o último seria o da família monogâmica 

patriarcal. Nessa hierarquia do progresso universal, o modelo europeu seria o estágio 

mais avançado. Como tudo que é europeu, de acordo com essa teoria o patriarcado é 

superior (NASCIMENTO, 2008, p. 73).  

 

De certo é possível afirmar que os cientistas africanos não entenderam ou não 

interpretaram os sistemas matrilineares como um sistema inferior ou superior, como fez 

Engels. Se assim o fosse prescreveriam uma relação de superioridade, neste caso da mulher 

sobre o homem, mas o que é entendido é ―a partilha de poder e das responsabilidades entre 

ambos, portanto, havia um equilíbrio das energias na condução política e administrativa do 

Estado‖ (DIOP, 1978b, p. 12 apud NASCIMENTO, 2008, p.77). Ouvimos da teoria de 

Cheick Anta Diop o mesmo que ouvimos do itan cosmogônico, o compartilhamento e a 

divisão de tarefas que conduz a uma criação diversificada. 

Entretanto somos conduzidos ao entendimento do ato sexual dos deuses/orixás 

criadores é a própria criação. E antes de prescreverem uma classificação social ou política, ou 
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um estágio de evolução cultural, seja patriarcado ou matriarcado, o sexo é o ‗impulso da 

natureza‘ como afirma Campbell. Ou a potência da procriação por união amorosa 

personificada no deus Eros, ou ainda o axé
24

 como afirma Aróstegui quando diz que, ―el aché 

(poder) es el transformador de los orishas, acción divina. De acuerdo con los yoruba, las 

metamorfosis de los orishas ocurren en varios momentos de la creación‖
25

 (1990, p. 147). A 

sexualidade, portanto, é a única e exclusiva forma de produzir a vida, pois ―o mistério sexual, 

como em quase todo o mundo, é o mistério da geração da vida. O ato de gerar uma criança é 

um ato cósmico [...] os poderes masculino e feminino, em conjugação criativa‖ (CAMPBELL, 

1990, p. 179). A grande força que une os casais e os integra no processo da criação é próprio 

desejo de criar por meio de uma ação sexual, visto que 

 

o desejo é a energia primordial, e esta energia é erótica: a atração entre o amador e o 

amado, do planeta e da estrela, do eletro e próton. O amor é o laço que mantem o 

mundo unido. Eros cego, todavia, torna-se amor, o amor que é direcionado ao 

indivíduo, mais do que à caridade assexuada e universal do agape ou desejo sexual 

indiscriminado (STARHAWK, 1993, p. 40).          

  

Da mesma forma compreende Rosalira Oliveira acerca da ação sexual dos deuses 

no processo de criação, e vai além quando demonstra que a 

  

concepção do divino dispensa intermediações, a Deusa – a imanente – está em tudo 

e é tudo. Todas as coisas: das pedras às árvores passando pelos seres humanos são a 

Deusa, suas manifestações, suas muitas formas de existir. Ao invés do dualismo 

criador x criatura – característico das religiões patriarcais – temos aqui uma 

concepção que vê o divino como algo que está dentro da matéria física reforçando a 

importância da ecologia e do corpo (OLIVEIRA, 2005, p. 12). 

  

Concordamos quando nega a existência do dualismo criador e criatura no processo 

de criação. Antes de tudo o mito/itan é claro em revelar que as forças conjugadas na criação 

do mundo dão-se entre deuses na criação dos seres. Em contraste com a representação da 

união dos casais, a autora invoca um entendimento da deusa como a única no processo de 

criação, presente em toda ela em exclusividade, nisto habita o sentido de ser a deusa a 

criadora das formas, e por isso concluí com a importância da ecologia e do corpo. É nítida a 

exclusão do elemento divino masculino na interpretação da autora, o que não se pode produzir 

aqui, visto que os textos são taxativos em demonstrar que a criação é uma ação de dois 

                                                 

24 
O sentido de axé utilizado por Aróstegui tem compatibilidade com Nei Lopes (2004, p. 83) ―termo de origem 

iorubá que, em sua acepção filosófica, significa a força que permite a realização da vida; que assegura a 

existência dinâmica; que possibilita os acontecimentos e as transformações; a ação da criação dos orixás‖.   
25

 ―O axé (poder) é o transformador dos orixás, ação divina. De acordo com os Yoruba, as metamorfoses dos 

orixás ocorrem em vários momentos de criação‖ (tradução nossa). 
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poderes – masculino e feminino – uma intermediação que se vale de um sobre o outro, a 

atuação concreta da geração da vida está intimamente ligada à dinâmica dos dois gêneros, 

masculino e feminino, homem e mulher no ato sexual. Entretanto, cabe a atenção de que a 

concepção sexual é uma ação humana de procriar, e por isso necessita ser partilhada. 

 

A História de Gênero tem como proposta entender a diferença entre o masculino e o 

feminino como resultado da organização social da relação entre sexos. Assim sendo, 

a categoria gênero está ligada à noção de que o masculino e o feminino são 

construções, nas suas diferenças, privilegiando a dinâmica relacional de procriação 

entre homem e mulher (BOURDIEU, 2002, p. 33). 

 

Os estabelecimentos de tarefas dos distintos gêneros, que se são reflexos da 

constituição social dos grupos, limitados por uma união conjugal produzem uma divisão 

sexual. Esta divisão é inserida no imaginário mítico. Por isso, é possível entender que os 

deuses e orixás cosmogônicos e teogônicos agem com base em vínculo social, construídos 

pela dinâmica da relação masculina e feminina, homem e mulher, pai e mãe. Isto, portanto, 

não provem dos deuses e dos orixás, mas de uma racionalidade humana.  

 

O pensamento de todas as populações sem escrita que eram o objeto de estudo da 

Antropologia – era ou é determinado inteiramente pelas necessidades básicas da 

vida. Se se souber que um povo, seja ele qual for, é determinado pelas necessidades 

mais simples da vida – encontrar subsistências, satisfazer as pulsões sexuais e assim 

por diante –, então está-se apto a explicar as suas instituições sociais, as suas 

crenças, a sua mitologia e todo o resto (LÉVI-STRAUSS, 1978, p. 20-21). 

 

Como aponta Lévi-Strauss, é possível que a relação sexual dos deuses e orixás 

seja uma aceitável explicação das instituições sociais dos grupos gregos e iorubás. Uma parte 

da reflexão do que seria o mundo para estes grupos; uma confluência de violência e impulso 

sexual que são os mantenedores da vida.  

As diferenças sexuais, mais o ato criador pelo sexo com a violência são elementos 

caros ao mito/itan cosmogônico, teogônico e de origem. Essas distinções que se encontram 

dentro e fora dos textos são específicas quanto às divisões das funções das personagens e dos 

homens, e se unem na categorização de gêneros.  

E vale ainda recordar que para o homem arcaico o ato sexual não é somente 

fisiológico; é a comunhão com a natureza criadora. O termo união repetido no texto iorubano 

quando quer significar o ato sexual dos orixás, aponta que ele é o produto de uma reflexão 

produzida pelos dois gêneros a partir do entendimento que o ser humano faz do mundo que o 

rodeia.  
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É a ideia da Vida que, projetada sobre o cosmos, o ‗sexualiza‘. Não se trata de 

observações corretas, ‗objetivas‘, ‗científicas‘, mas sim de uma valorização do 

mundo que lhe rodeia em termos de Vida e, portanto, de destino antropocósmico, 

que implica a sexualidade, a fecundidade (ELIADE, 1992, p. 19). 

 

O que diferencia o mito para o itan é a representação de uma mãe e um pai da 

criação do mundo, sendo eles os mais importantes criadores da vida no mito. Impossibilitando 

um compartilhamento de funções dentro do próprio grupo social. O que produz uma 

racionalidade centrada na existência de um único núcleo familiar. O grupo então se 

caracteriza fechado e, portanto, a visão do mundo que rodeia o homem arcaico grego está 

condicionada por essa constituição de sociedade. Já no sentido comunitário dos itans 

iorubanos, encontramos uma natureza múltipla e variada em formas e proporções de poder, 

nesta visão é preciso que mais de um par de orixás se reproduza, ou seja, um variado número 

de mulheres seja reprodutor. O itan de origem se fundamenta por base de um itan teogônico 

múltiplo de casais que formará uma natureza mais diversa. Isto produzirá o sentido de 

comunidade para o grupo social, o que conduzirá o homem arcaico iorubano para um 

entendimento de uma natureza múltipla, uma visão do mundo que o rodeia diversificado e 

consecutivamente uma sociedade mais diversa também. Um exemplo disto encontra-se na 

teoria de Sonia Sanches, que atribui a cosmovisão africana um sentido de simetria e igualdade 

aos gêneros por meio do matrimônio:  

 

Consideravam-se as mulheres como divinas, da mesma forma que os homens. 

Nestas condições favoráveis, as deusas detinham seu prestígio ao se tornarem 

esposas. O casal constituía a unidade religiosa e social. A mulher atuava como aliada 

e o complemento do homem: possuía os mesmos direitos que ele, os mesmos 

poderes na justiça: ela herdava, era proprietária. Acima de tudo, as mulheres 

ostentavam nomes que designavam os atributos divinos de Deus (SANCHEZ, 1985, 

p. 50 apud NASCIMENTO, 2008, p.76). 

  

É inegável que a sexualidade, a fecundidade, e a mitologia da mulher são 

novamente invocadas no processo de criação. A mulher torna-se praticamente uma mitologia 

por sua função geradora, mesmo não sendo possível para a constituição do cosmo a 

dissociação dos casais. O ser divino feminino poderá criar com qualquer outro ser divino 

masculino, seja ele cósmico ou teogônico, já o ser divino masculino obrigatoriamente 

necessita do cosmo feminino para se fazer procriador. A escolha de procriar é uma escolha da 

deusa ou do orixá feminino, e não do deus ou do orixá masculino. Contudo é fundamental 

para o surgimento do mundo, de outros seres divinos, da natureza, da vida, a união sexual dos 

casais. O mito e os itans confessam que o gênero feminino é superior em originalidade na 
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concepção da vida. Eleva-se da intepretação o sentido de um mistério para além de todos os 

pares opostos, pois as divindades femininas são os locais onde se produz formas, visto que 

 

a mãe era o principal progenitor, a fonte. A mãe, na verdade, é um progenitor mais 

próximo que o pai, porque o bebê nasce da mãe e o primeiro contato que 

experimenta é com a mãe. [...] A mitologia é uma sublimação da imagem da mãe. 

[...] Essa é uma imagem simbólica. Todas as imagens mitológicas refletem a planos 

de consciência, ou campos de experiência que existem potencialmente no espírito 

humano (CAMPBELL, 1990, p. 09). 

  

 Se após um período que o homem contraiu ato sexual com a mulher e esta produz 

outro ser; traz ao mundo crianças do sexo do pai e da mãe. A constatação de que a mulher é a 

fabricante da vida é certa. Identificamos que, no sentido grego ―a Terra-Mãe, a Grande Mãe 

ocupa o primeiríssimo posto, dispensando a vida em todas as suas modalidades: fertilidade, 

fecundidade, eternidade‖ (BRANDÃO, 1991, p. 70). Mas o que se encontra nos textos é algo 

ante o ato sexual em si, é o fluir opositivo da energia do gênero criador masculino em relação 

à energia do gênero criador feminino, e tornam-se um no ato da criação textual, por isso é o 

mito e o itan. 

O sentimento sexual é o resultado do desejo de união, de completude do efeito de 

criar. Sendo assim, está intimamente ligado à criação poética, já que são experiências 

ontológicas que se fazem presentes através da obra literária, pela produção textual e se 

repetem na tradução. A produção e sua tradução posterior contam com escolhas da estrutura, 

de gramática e de sentidos que levem a uma interpretação específica. A construção da obra 

literária, e tudo que se constrói por ela é uma construção feminina, independente das 

ideologias dos tradutores e produtores das obras. O mito e os itans são narrativas que contam 

o fazer criador dessas mulheres arcaicas, que foram comparadas por seus pares com as deusas 

e os orixás. Acreditamos que não estejamos incorretos em pensar assim, isto por ter em vista 

que 

 

estudiosos costumam situar as origens do culto da Deusa no período Paleolítico (por 

volta de 100.000 a 10.000 a.C.), também chamado ―período dos 

caçadores/coletores‖. As estátuas da Deusa representada como uma mulher com 

seios e nádegas pronunciadas – as chamadas ―Vênus Paleolíticas‖ – estão entre as 

primeiras representações do divino que a humanidade elaborou. Algumas dessas 

imagens datam de 30.000 anos atrás [...] representações dos poderes do mundo 

geradores da vida, precursoras muito antigas da Grande-Mãe que ainda será 

reverenciada em épocas históricas (OLIVEIRA, 2005, p. 12).  

  

As escolhas da obra literária em privilegiar o gênero feminino é uma escolha 

própria do texto arcaico. Existe nela a importância da relação dos casais e do sexo como 
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produtor. E por intermédio dessa relação o elemento violência se levanta do corpo textual, não 

se importando os milênios. Mas junto dele outro elemento se coloca em par de igualdades 

para o fazer da vida: o gênero feminino. Estes elementos, então, impedem que outra linha 

interpretativa a subverta, o mito/itan cosmogônico que se pretende universal, contato e 

recontado, não excluí da mulher sua representação de produtora do mundo, da natureza, de 

outros deuses e dos homens, mas o contrário coloca-a como núcleo central do mito/itan 

cosmogônico.  

 

4.3 Incesto materno 

 

A dificuldade de se tratar o tema incesto se dá primeiramente em romper o tabu 

construído em torno dele. Grande parte dos trabalhos acerca deste tema são influenciados por 

uma moral ideológica que prescreve o incesto como a relação sexual entre parentes, mas que 

possui proibições religiosas, por lei e costumes que classificam o ato como algo indiscutível. 

Margareth Mead em seu estudo acerca dos Mundugumor da Nova Guiné elucida como 

observar as questões sexuais de distintos grupos tendo em vista as convenções que o envolve.  

 

A melhor maneira de apreciar a moralidade sexual de uma cultura inteiramente 

diferente consiste em lembrar-se de que o impulso sexual nunca é completamente 

livre, nem poderá ser completamente escravizado por imperativos sociais. Os limites 

da liberdade variam; mas existe sempre uma esfera dentro da qual ela é determinada 

somente por motivos biológicos e psicológicos, e também uma esfera em que o 

controle do costume e da convenção desempenha o papel predominante (MEAD, 

2004, p. 273).   

 

O entender da cultura como construtor deste controle do costume que a teórica nos 

informa é um fator a ser considerado. Entretanto, o ato incestuoso e a cultura precisam ser 

relativizados quando o interpreta no mito cosmogônico. Faz preciso compreender o ato 

incestuoso por meio das circunstâncias que os textos aqui investigados apresentam, sem um 

entendimento antecipado do termo que visa representar determinada lei estruturante de uma 

cultura. Como é o caso dos estudos de Malinowski (1983) acerca dos nativos das ilhas 

Trobiands. O autor identifica um número considerável de regras que impedem o ato 

incestuoso, entre elas o suvasova, identificado por ele como um tabu sexual entre irmãos. 

Para Malinowski o entendimento de cultura se constrói por meio de novos 

ambientes produzidos pelos seres, ambientes que são ao mesmo tempo aparte da natureza e 

junto dela, pois a cultura é 
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a criação de um ―ambiente secundário‖, ―artificial‖, que se realiza a partir da 

satisfação das necessidades orgânicas e básicas (alimentação, vestuário, reprodução, 

abrigo, etc.), o que por sua vez abre a possibilidade de novas necessidades, a serem 

satisfeitas a partir da criação de um novo ambiente: tem-se assim uma relação 

progressiva da satisfação de necessidades e desenvolvimento de cultura 

(MALINOWSKI, 1983, p. 269) 

 

Ainda mais, o tabu do incesto quanto elemento cultural é considerada a primeira 

regra moral na estrutura da tradição nativa dos trobiandeses. Lévi-Strauss (1982) quando 

elucida a formação de possíveis cônjuges e cônjuges proibidos em As estruturas elementares 

do parentesco complementa o entendimento da teoria de Malinowski. Para ele a união dos 

casais tem por objetivo representar uma transação, negociação de ambientes, por isso os 

cônjuges representam a sociedade, e para tanto são a representação de um trato social e 

cultural. Ação que revela uma recusa ao naturalismo e faz da proibição do incesto a passagem 

da natureza para cultura do grupo. E como que acrescentando a concepção de cultura de 

Malinowski por meio da perspectiva do incesto propõe que  

 

estabeleçamos, pois, que tudo quanto é universal no homem depende da ordem da 

natureza e se caracteriza pela espontaneidade, e que tudo que está ligado a uma 

norma pertence à cultura e representa os atributos do relativo e do particular. 

Encontramos assim em face de um fato, ou antes de um conjunto de fatos, que não 

está longe, à luz das definições precedentes, de aparecer como um escândalo, a 

saber, este conjunto complexo de crenças, costumes, estipulações e instituições que 

designamos sumariamente pelo nome de proibição do incesto (LÉVI-STRAUSS, 

1982, p. 47).   

 

Com base nestas concepções entendemos que o incesto é um elemento cultural, 

normatizador da sexualidade de distintos grupos. Ou seja, é uma ―regra, mas uma regra que, 

única entre todas as regras sociais, possui ao mesmo tempo caráter universal‖ (LÉVI-

STRAUSS, 1982, p. 47). Sendo uma regra social ela está condicionada ao entendimento das 

relações do grupo, e somos levados a crer, pela ideia do teórico, que o ato incestuoso é o 

limite, o limiar da cultura, e é a própria cultura. O instrumento legal que condiciona o 

costume, e liberta o homem de sua ligação com a natureza, o desvencilha de sua parte animal. 

 

A proibição do incesto é um processo pela qual a natureza ultrapassa a si mesma. 

Acende a faísca sob a ação da qual forma-se uma estrutura de um novo tipo, mais 

complexa, integrando-as às estruturas mais simples da vida psíquica assim como da 

vida animal. Realiza o advento de uma nova ordem (LÉVI-STRAUSS, 1982, p. 63). 

 

É possível apresentar tais ideias como conclusivas acerca do incesto e sua 

proibição como elemento cultural. São formulações consagradas e tradicionais nos estudos 

antropológicos que norteiam nossa visão sobre o assunto. Entretanto, não se pode identificar 
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isto nos textos cosmogônicos. Mesmo sendo a obra mítica entendida como um elemento que 

compõem a cultura de um povo, os textos estudados não se apresentam como prescrições 

legais, normativas da cultura grega e iorubá. Por isso, neles observamos outra ordem da visão 

de mundo, que está simplesmente ligada à concepção do fazer a vida, sem as limitações 

culturais que afastam o homem da natureza, desta forma o mito/itan cosmogônico é a 

representação da proximidade do ser humano com sua parte natureza. 

Entende-se como incesto nos textos aqui analisados o ato sexual e a procriação da 

divindade mãe com seu filho. No mito grego o ato incestuoso se apresenta em: ―Terra 

primeiro pariu igual a si mesma‖ / ―Céu constelado, para cercá-la toda ao redor‖; entende-se 

deste verso que Céu ao cercar Terra comete o ato sexual com ela, e confirma-se em: ―Depois 

pariu do coito com Céus: Oceano de fundos remoinhos‖, e toda uma sucessão de deuses. É 

assertiva a afirmação de que os deuses teogônicos no mito grego são produtos do ato 

incestuoso entre Terra e Céu. E os mitos de origem, bem como os teogônicos, são formados 

pelo ato incestuoso, em ambos os textos. Lembramos que a ação de Terra em produzir um 

igual a si, por cissiparidade, ocorre pela disputa da formação do mundo com Caos. O que 

configura como justificativa da escolha de Terra em procriar com seu filho, seu aliado direto 

na formação do mundo.   

Nos textos iorubanos o incesto também ocorre da personagem divida feminina 

com sua prole. Após se libertar da prisão que Olorum-Olodumare-Olofim a mantinha Olocum 

reproduz com Aiê, seu filho. Onde se identifica em: ―A água encheu as fendas ocas‖ / 

fazendo-se mares e oceanos‖ / ―em cujas profundezas Olocum foi habitar‖ / ―Do que sobrou 

da inundação se fez terra‖; consideramos destes versos que água é Olocum e ela reproduz Aiê 

(Terra). O ato incestuoso, então, se confirma quando: ―Da união de Olocum com Aiê, a Terra, 

nasceu Iemanjá‖. O esforço empreendido para compreender este item nos versos citados 

constrói-se na relação água e terra como elementos divinos, ou seja, são representações 

virtuais de elementos da natureza.     

Os textos são lúcidos ao apontar que o ser divino cosmogônico procria com sua 

criação, ou seja, um ato de incesto de fato, que ocorre do ser divino feminino com o ser divino 

que criou, e este ser é masculino.  Da ação incestuosa entende-se: (i) o incesto acontece da 

divindade feminina cosmogônica, a mãe para com o filho, em uma disputa de poder com o 

deus/orixá masculino cosmogônico; (ii) a ação do incesto ocorre após um ato de violência dos 

deuses cósmicos; (iii) a escolha do incesto é uma escolha da personagem feminina, e tem 

como opção o ser divino em que pode influenciar ou dominar; (iv) o incesto é uma produção 
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interna do grupo familiar com o objetivo de produzir mais seres divinos diversos do 

progenitor, o primeiro ser divino masculino e criador.  

Para o mito grego observa-se um ato incestuoso que foge da sequência mãe e 

filho: ―Da Noite alias Éter e Dia nasceram‖ / ―gerou-os fecundada unida a Érebos em amor‖, 

entende-se que, mesmo Caos não procriando com Terra é um criador, haja visto que produz, 

por cissiparidade, Noite e Érebos, ou seja, seus filhos, dois irmãos. Serão estes irmãos que em 

ato de amor, incestuoso, cria Éter e Dia.  

Na antropologia mitológica de Lévi-Strauss o incesto é algo que necessita de uma 

visão diversa (empirista e etnográfica) e universal (estrutura elementar), que se desdobram do 

que se compreende de natureza e cultura. Para o antropólogo a busca de uma formação social 

mais ampla foi o fator decisivo à proibição da reprodução no interior das famílias, fazendo 

com que buscassem pares em outros grupos, sendo assim, o incesto é um elemento que 

denomina como superficial as estruturas parentais nos mitos, pois se configura 

exclusivamente como uma lei que visa proibir o incesto e a reprodução dentro do núcleo 

familiar. Suas análises; ―definíveis com precisão pela mera observação etnográfica, e sempre 

a partir do ponto de vista de uma cultura particular‖ (LÉVI-STRAUSS, 2004, p. 19), tem 

como base os mitos de origem indígenas das Américas. Todavia, a pesquisa pelo termo em 

seu estudo mitológicas I (O cru e o cozido) revela um sentido de como buscar o entendimento, 

do que propriamente uma interpretação do ato incestuoso. 

Entretanto, mesmo que para o teórico a relação da reprodução sexual no mesmo 

núcleo familiar o tenha induzido a ver a proibição do incesto como um fato social, o que 

diverge deste estudo, identificamos similaridade quando afirma que ―o motivo inicial do mito 

de referência consiste num incesto com a mãe‖ (LÉVI-STRAUSS, 2004, p. 71). A referência 

que propõe encontra-se nas variações míticas que compara, e centra a ação incestuosa em atos 

sobrenaturais, ora de sansão, ora de criação de novos seres. A isto conclui que os atos 

incestuosos são  

 

símbolos que possuem um significado extrínseco e invariável [...] uma missão 

estritamente feminina, que – segundo a versão mais antiga – consiste aos rapazes na 

iniciação, que são o símbolo de seu desligamento com o mundo feminino: um 

menino que ―abusa‖ da mãe antes de se desligar da sociedade das mulheres na qual 

nasceu ou cresceu (já que a residência é matrilocal) [...] dado que a sociedade dos 

homens encarna aqui na terra a sociedade das almas e corresponde ao sagrado, em 

oposição ao mundo profano e feminino (LÉVI-STRAUSS, 2004, p. 79). 

 

Importante apresentar que Malinowski também identifica a mãe como objeto do 

ato incestuoso. Se para os trobiandeses o tabu do suvasova é a maior vergonha que pode 
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ocorrer para um irmão e uma irmã, e é condenável moralmente e desperta horror, o mesmo 

não acontece quando o incesto é entre mãe e filho.  

 

Isto é particularmente verdadeiro no tocante aos tabus de incesto e, sobretudo, em se 

tratando daquele que diz respeito às relações entre irmão e irmã. [...] O fato de que o 

incesto, notadamente aquele que tem por objeto as relações entre irmão e irmã, 

ocorre com grande frequência e perturba profundamente o espírito do incestuoso, 

mas este não fica tão perturbado se o objeto da relação for à mãe, pois ela sabe como 

conduzir a relação (MALINOWSKI, 1983, p. 384). 

 

A intepretação que se faça do incesto nos textos cosmogônicos sem uma moral 

pré-estabelecida retira das personagens femininas uma culpabilidade. Desta forma, nos 

desviamos do que Lévi-Strauss propõe; uma culpa que necessita ser atribuída a alguma 

personagem, tia, mãe, irmã ou o irmão, tio e filho, mas que em grande parte de seus estudos 

recaem sobre a mulher (mãe, irmã ou tia), quer por um poder místico sobre a iniciação do 

gênero masculino, quer por uma atitude profana em não respeitar as leis de restrição sexual do 

grupo. Lembramos que, conforme o autor, essas leis são constituídas pela sociedade dos 

homens que encarna a sociedade das almas e corresponde ao sagrado. Essa visão punitiva do 

incesto residindo apenas no ser feminino se reproduz também nos estudos de Malinowski, 

pois para ele ―o incesto é sempre atribuído a uma falha da magia que a mulher produz‖ 

(MALINOWSKI, 1983, p. 385). Por isso, os textos cosmogônicos necessitam ser entendidos 

sem uma qualidade de moral, visto que são produções que visam significar a criação do 

mundo e não codificar leis acerca das ações humanas. O que nos faz concordar com Lévi-

Strauss quando de seus estudos sobre os macacos antropoides, em que constata que a ―vida 

sexual dos selvagens não se presta à formulação de nenhuma norma‖ (LÉVI-STRAUSS, 

1982, p. 65), assim observamos que o incesto materno nos textos cosmogônicos não estão 

condicionados a uma norma prescrita, não possuem moral, são amorais.  

Igualmente, a deusa ou orixá são relacionadas ao fato de que a vida nasce da mãe, 

e o pai possa ser um alguém desconhecido. O sentido da não necessidade da identificação de 

um deus ou orixá procriador masculino procede do entendimento de que ―a mulher dá à luz, 

assim como da terra se originam as plantas. A mãe alimenta, como fazem as plantas, e 

relacionam-se‖ (CAMPBELL, 1990, p. 177).  

É acessível à compreensão de que o deus ou orixá (masculino) não tem poder 

sobre o filho, a deusa e orixá (feminino) cientes disto poderão tanto manipular a criação, o 

filho, quando a criação que produzirão com ele. Isto é, para que isso acontecesse foi preciso 

que os filhos fossem do sexo masculino, pois se o contrário ocorresse às divindades femininas 
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não teriam esse poder criador. Neste sentido, as escolhas das personagens na narrativa revela 

uma lógica de construção temática (mãe, mulher + filho, homem = criação) em uma 

dependência e relação assim como aponta Campbell acerca da ideia da terra como deusa 

criadora e das plantas como seus filhos. 

Outro ponto investigativo acerca do incesto que poderíamos trazer para este 

estudo é o mito de Édipo. Este mito grego foi o elemento inspirador que levou Freud a criar o 

famoso Complexo de Édipo. A tragédia de Sófocles, Rei Édipo, trata da lenda do rei de Tebas, 

Laio, que é morto por seu filho Édito, que contrai matrimônio com sua mãe Jocasta e com ela 

tem filhos. Após uma sucessão de fatos terríficos, Édipo descobre seus feitos e cega-se como 

forma punitiva de seus erros.  

Novamente nos encontramos em um entendimento acerca do incesto que não 

corresponde ao compreendido no mito/itan cosmogônico. Pois as interpretações acerca da 

lenda de Édipo apresentam-se como um marco regulador de cultura, assim como faz Freud em 

sua análise psicanalítica: 

 

Freud o articula ao provocar a interiorização da interdição oposta aos dois desejos 

edipianos [incesto materno e assassinato do pai], abre o acesso à cultura pela 

submissão e a identificação com o pai portador da lei que regula o jogo do desejo. 

[...] o Complexo de Édipo aparece como o próprio princípio da civilização, ou, como 

se diz hoje, da cultura. (KAUFMANN, 1996, p. 135-136) 

 

Observa-se que Kaufmann interpreta Freud e seu Complexo de Édipo semelhante 

às interpretações de Malinowski e Lévi-Strauss para o ato do incesto. Todos são assertivos em 

apontar que este ato sexual é um elemento da cultura, e como tal, um marco civilizatório, no 

sentido de que o homem deixou seu lado animal a partir do momento que não se deixou 

dominar pelo ato incestuoso. A única ponte que se pode criar entre a lenda de Édipo e o 

mito/itan cosmogônico é que Édipo tem relações com sua mãe e com ela procria. Entretanto a 

iniciativa de união incestuosa cosmogônica é lacônica em apontar para uma escolha da 

personagem divina feminina, mãe, e não do destino, das circunstâncias ou do ser divino 

masculino. Não é um texto que trata de ações de personagens humanas ou de semideuses, mas 

de deuses/orixás e da natureza divina dos deuses/orixás. 

O ato incestuoso, assim como a ação de violência entre os deuses cosmogônicos e, 

a produção por relação sexual, é um fator essencial para narrativa, pois remete a habilidade 

das personagens femininas em contornar as adversidades proporcionadas por seus cônjuges. O 

ato incestuoso produz outro ser divino que servirá tanto para uma oposição consigo (sexual) 

quanto para oposição com seu par cósmico (ser divino masculino). Neste sentido observa-se 
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que a relação opositiva é dialética. Entretanto, está dialética necessita ser entendida como algo 

que emerge do conflito das relações dos deuses/orixás, e não como relação de sociedade 

cultural, como propõe Firestone, para ela 

 

Engels observou que a divisão original do trabalho entre o homem e a mulher 

estabeleceu-se para fins de reprodução; que dentro da família o homem era o 

proprietário, a mulher os meios de produção, o filho o trabalhador (FIRESTONE, 

1970, p. 15)     

 

Os textos cosmogônicos apontam para uma produção de reprodução de deuses, 

mas não prescrevem uma relação divisória entre a origem das funções de divindades 

masculinas e femininas. As duas categorias, masculino e feminino, são entendidas como 

produtoras e coprodutoras da vida, e demonstram existir uma obrigatória relação entre eles. 

Está relação rompe-se quando a divindade feminina, levada pela violência do ser divino 

masculina, buscar novas formas de reproduzir, e entre suas escolhas opta pelo filho, ou seja, o 

ato incestuoso. Desta sua escolha alcança com êxito seu objetivo, pois será pelo ato 

incestuoso que em ambos os textos cosmogônicos o mundo será criado. Por isso, a 

compreensão da dialética na relação sexual destes seres divinos é antes de tudo categorias ―na 

qual a própria biologia – a procriação – se encontra na base do dualismo‖ (FIRESTONE, 

1970, p. 17). Por consequência tem-se que a formação da família (fruto do incesto) é uma 

―unidade básica de reprodução homem/mulher/criança, em que qualquer forma de 

organização social – se caracteriza por estes fatos, se não imutáveis, pelo menos 

fundamentais‖ (FIRESTONE, 1970, p. 18).   

Para Gregório
26

 (2014), em uma análise que integre a antropologia e ao 

existencialismo, o sentido de pertencimento do filho para mãe era uma ideia óbvia aos grupos 

do período arcaico. E confirma as ideias de Campbell, pois para ele, a mãe tinha posse do seu 

fruto, assim como a terra, uma vez que dela provinha o alimento – amamentação – que nutria 

a criança. A este respeito, cabe ainda o sentido divino da mulher que a arqueóloga Marija 

Gimbutas nos apresenta. A autora contribui com o entendimento das divindades femininas e 

sua ação de procriação ao propõe a ação materna como uma ação divina e uma estreita relação 

com a natureza, pois ―a Deusa era a Mãe mais-do-que-humana [...] deve ser entendido como a 

Grande Mãe Universal cujos poderes se difundem por toda a natureza, por toda a vida 

humana, por todo o mundo animal, por toda a vegetação‖ (GIMBUTAS, 1998, p. 55). 

                                                 

26 
Psiquiatra e psicoterapeuta em entrevista concedida ao programa Entre Céu e Terra na TVBrasil, em 2014. 
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Não haveria como um ser do sexo masculino substituir uma mãe em relação à 

criação da prole. Para Campbell, há uma divisão muito clara quando nasce um filho: ―a mãe é 

mantenedora da criação e dá a forma ao ser, já o pai é fornecedor do caráter e é o 

ordenamento social‖ (CAMPBELL, 1990, p. 185), o entorno do filho. Nos textos 

cosmogônicos não é possível compreender essa divisão: mãe correspondendo à forma e pai 

correspondente a ordem social. Sem dúvida, quanto ao ordenamento social, nos textos, o pai 

não produz sentido de ordem, mas de representatividade. O caso do mito grego elucida com 

facilidade isto. As violências dos filhos de Terra se assemelham com a violência de Céu. A 

ação castradora de Cronos para com o pai é primeiro uma influencia da mãe, mas também um 

exemplo paterno de que a violência é uma das formas de se dominar seu opositor. 

O texto do itan é mais claro em relação aos sentidos de ser a mãe a procriadora, a 

mantenedora da vida e aquela que produz a ordem social. Olocum, não apenas produz outro 

ser com seu filho, como mostra para Olorum-Olodumare-Olofim que poderá destruir a criação 

se for novamente presa. Tal interpretação confirma-se quando se lê em: 

 

Olocum propôs um pacto a Olorum 

Olocum não teria mais poder na Terra 

Era o que queria Olocum e Olorum concordou 

Todos temem o poder de Olocum (PRANDI, 2001, p. 404). 

 

Com Aiê, Olocum produz Iemanjá, que por itan de sucessão será a mãe dos orixás 

teogônicos, ou seja, a mãe transmite seu poder de ordenamento social para sua filha e não 

para seu filho, Aiê. Isto representa que a escolha do ser divino masculino por Olocum é 

restrito a procriação e não de ordem social. Ela faz as opções do que estão por vir na criação 

por meio de seu poder violento e criador, igualmente nutre sua filha em poder de contornar a 

violência, visto que Iemanjá domina o fogo e o aprisiona no centro da terra. 

De forma diversificada, mas bem presente em ambos os textos o ato incestuoso 

ocorre após a violência que é acometida a personagem feminina. Os embates cósmicos tanto 

em violência quanto de incesto também podem ser vistos como ―metáforas à personificação 

de um sistema de valores que funciona para a vida humana‖ (CAMPBELL, 1990, p. 177). 

Para a compreensão de um sistema de valor à vida humana invocamos a 

interpretação de incesto compreendida por Yuval Noah Harari. Em seu estudo acerca da 

formação do homem primitivo e as relações sociais afirma que é incompatível o viver em 

famílias nucleares e relações monogâmicas, pois os casais e filhos procriam entre si. Neste 

sentido, acrescenta que os grupos arcaicos de modo geral ―não eram compostos de famílias 
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nucleares centradas em casais monogâmicos. Em vez disso, eles viviam em comunidades 

onde não havia propriedade privada, relações monogâmicas ou mesmo paternidade‖ 

(HARARI, 2017, p. 50). 

Harari afirma ainda que ―de acordo com a crença de tais sociedades, uma criança 

não nasce do esperma de um único homem, mas de um único útero. Assim uma boa mãe trata 

de ter relações sexuais com vários homens diferentes‖ (HARARI, 2017, p. 50). A pluralidade 

de homens para fecundar uma genitora, pode ser entendida como o poder de escolha da 

mulher. Entretanto, as escolhas de procriação destas mulheres ―está condicionada a 

identificação do melhor caçador, do melhor contador de histórias, do guerreiro mais forte ou 

do amante mais atencioso‖ (HARARI, 2017, p. 51), uma seleção para se produzir uma prole 

compatível com as qualidades que a mulher considera boas para um ser.  

Por consequência da violência ao qual são acometidas, Terra e Olocum, 

escolherem seus filhos como procriadores equivalerá em ter a confiança que de suas proles, 

serão mais atenciosas ou as respeitará melhor do que os progenitores anteriores. A 

identificação do que é melhor tanto para elas quanto para a criação são os fatores essenciais 

que conduzem as escolhas da deusa e orixá. Enfim, este novo ser criado do ato incestuoso terá 

qualidades confiáveis que serão propicias para seus planos de criação do mundo. 

A compreensão da mulher desvencilhada em um núcleo familiar paternalista e de 

uma relação monogâmica faz todo sentido quando observado nos textos cosmogônicos. Tanto 

Terra quanto Olocum refletem uma liberdade de procriação, não sendo necessário que para a 

formação do Mundo se faça exclusivamente com seus pares cósmicos Céu e Olorum-

Olodumare-Olofim. Mesmo observando que o filho é um elemento do grupo ao qual pertence, 

componente do núcleo familiar, não impede o exercício de identificar o filho como elemento 

fora do núcleo familiar, neste caso dos deuses e orixás cosmogônicos, visto que os filhos são 

deuses e orixás teogônicos. 

Desta forma, podemos entender que a escolha do ato incestuoso é uma escolha 

feminina em prol da manutenção do seu poder procriador, e vai além, visto que uma vez 

procriando com seu filho, que obteve educação e cuidados vindos da mãe, ela poderá 

influenciar a sociedade como um todo. Para tanto, a ideia de que o pai detinha um poder de 

ordenamento social não é totalmente visível no mito/itan cosmogônico, mas cabia a mãe a 

função de produzir um caráter no filho compatível com aquilo que prescrevia como o mais 

correto para a sociedade. 

Faz-se preciso atentar também que, a ação influenciadora de Terra e Olocum por 

meio do incesto, não é uma atuação violenta, pois agem de maneira estratégica e paralela às 



 

94 

 

ações violentas de Céu e Olorum-Olodumare-Olofim. Os textos ilustram que Terra e Olocum 

personificam o gênero feminino como a ação divina da criação e que se ―impõem por uma 

distinção natural, uma dignidade, uma autoridade isenta de qualquer arrogância moralizante‖ 

(LÉVI-STRAUSS, 2012, p. 65).  

Mesmo não sendo possível afirmar com certeza sobre o que pensava e como 

agiam os homens arcaicos, tradicionais ou primitivos acerca disto, levamos em consideração 

que ―a capacidade de criar uma realidade imaginada com palavras possibilitou que um grande 

número de indivíduos coopere de maneira eficaz‖ (HARARI, 2017, p. 50), e por isso cremos 

que o poder da palavra fez com que essa mensagem, de criação e ordenamento social pelo 

gênero feminino, chegasse até nós. Uma mensagem que atua no mito/itan como uma alma, às 

vezes tratada com ceticismos, mas uma alma que afirma que a criação é feminina e não 

masculina.         
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5 CONCLUSÃO 

 

Como apontamos, a ação de tradutor está centrada em um respeito à forma, mas 

qual forma a obra literária está de fato respeitando? Será a oralidade, com sua composição 

anelar, a estrutura linguística, a temática que nos levaria a cogitar que estes textos 

representam uma proximidade, e possam ter sido um compartilhamento de informações entre 

os grupos que representam?  

 Buscou-se, com este trabalho, estabelecer as semelhanças e os distanciamentos no 

que diz respeito à materialidade textual dos dois textos e aos sentidos que os mesmos 

manifestam. É claro que, em se tratando de um texto escrito em língua portuguesa já era 

esperada que sua constituição formal levasse a uma proximidade, afinal a língua portuguesa é 

uma construção ocidental, com heranças históricas do latim, que, por sua vez, possui também 

raízes da língua grega. 

Todavia, na medida em que o universo textual é aberto pelos elementos 

linguísticos unindo-os às representações interpretativas em um entendimento humano de 

produção textual chegamos ao objetivo principal: entender a proximidade dialógica entre as 

cosmogonias grega e iorubana.  

Deparamo-nos com uma literatura que pode ser lida como uma representação de 

acontecimentos sociais e imaginados, e limitados do que seria a formação do Universo e da 

natureza de onde cada grupo aqui objetivado propõe. Uma literatura que fala por meio de uma 

forma utilizada de maneira a conduzir o leitor por características particulares que se tornam 

visíveis em uma interpretação que respeita a própria forma. 

Nas obras de Jaa Torrano e Reginaldo Prandi, a formação do mundo se apresenta 

por meio de uma confluência temática entre violência, agrupamento de casais por ato sexual e 

a mulher como elemento central a formação do Cosmo. Foi preciso entrar no texto, 

esquartejar sua carne de maneira tal que pudesse acessar sua alma. Não seria isto possível de 

houvessem lupas de preconceito e pré-conceitos para fazer a leitura do que os textos emanam. 

Os autores conseguiram não apenas apresentar uma formatação textual que 

assegurasse identificar os textos como cosmogônicos, mas permitiram a identificação dos 

ciclos presentes nele, revelando um texto racional propositado em camadas temáticas. Ficou 

nítido que mesmo produzindo uma obra literária por uma produção interlingual e atuando 

como agentes de uma transferência cultural não impediu que a nostalgia das origens presentes 

nos objetos se personificasse por meio da palavra. 
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A nostalgia, sem um sentido pejorativo, foi um elemento positivo para este 

entendimento. Além da memória, a palavra é o melhor condutor da saudade que o mito e o 

itan produzem do tempo imemorial. O tempo em que a sobrevivência de um grupo se fazia 

não apenas nos atos propriamente dito, mas na recordação daquilo que representam, e nada 

melhor do que o verbo dignificado em palavra para ser este condutor. 

Os textos, portanto, atuando como uma manifestação no sentido de vida coletiva 

leva-nos a considerar que o que aqui se leu possa de fato ser uma hipótese do que acreditavam 

esse grupo, no poder da mulher como criador, no poder da palavra como guardiã do que 

acreditava seu grupo.  

À medida que a palavra criou um mundo imaginário, que personificou a natureza 

em similaridade das ações humanas por meio de substantivos e seus qualificadores, a 

coletividade reconheceu o ato criador da natureza na mulher, e a nomeou em algum momento 

da História com uma deusa/orixá criadora. 

Para a humanidade, seja ela grega ou africana, o ser humano tem a faculdade de 

aprender por meio da linguagem: ela produz a razão e a ficção, a verdade e a mentira, e 

personifica o presente e o passado. Por isso, essa humanidade produziu o discurso que se 

construiu acerca da criação refletia nas ordens das coisas, uma ordem que buscasse respeitar a 

criação e religasse o homem ao meio criado, compreendendo que a violência era um caminho 

necessário para o criar, sendo uma escolha do gênero mulher esse momento criação. 

Contudo é preciso levar em consideração que os itans ou mito cosmogônicos, são 

metáforas de ações humanas igualadas à natureza, e como tal refletem que o homem é um ser 

criador, do seu espaço, da vida e da sua natureza. Assim, os itans e o mito são um mundo 

simbólico, não são mundo histórico ou realidade, estão mais para realidades virtuais neste 

aspecto. O mito e os itans cosmogônicos fazem referência às divindades, mas revela quem 

somos. A espécie humana quer ser uma espécie quase que de deuses/orixás, contudo são 

humanos, que aprendem por tentativa e erro. O deus ou orixá destes humanos se parece com 

homens, e são criados pelo poder das palavras, que os espelham na busca de uma perfeição 

como a natureza. 

É a palavra, de fato, o elemento divino da criação das cosmogonias aqui 

estudadas. Essa palavra hoje não possui força, não há ação que ela possa conduzir, pois outras 

palavras, outras nostalgias se lançam por discursos segregadores do poder criador que estes 

textos emitem.  

  



 

98 

 

REFERÊNCIAS 

 

AFOLAYAN, Adebisi, Yoruba language and literature. Ife: University of Ife, 1982 apud 

MARINS, L. L. Òrìsà dídá ayé: òbátálá e a criação do mundo iorubá. África, São Paulo, v. 

31, n. 32, 2012, p. 105-134. 

 

ARAUJO, M. C. A Poética de Aristóteles soba abordagem de Lígia Militz da Costa. Kalíope, 

São Paulo, n. 07, 2011.  

Disponível em <http://revistas.pucsp.br/index.php/kaliope/article/view/7887> Acesso em: 16 

Mar. 2018 

 

ARISTÓTELES. Poética. Tradução de Antônio Carvalho. São Paulo: Difusão Européia do 

Livro, 1959. apud PALHARES, C. V. T. A mimese na poética de Aristóteles. Cadernos 

Cespuc, Belo Horizonte, n. 22, 2012. Disponível em 

<http://periodicos.pucminas.br/index.php/cadernoscespuc/article/download/8113/7076>. 

Acesso em: 16 Mar. 2018. 

 

ARÓSTEGUI, N. B. Los Orishas em Cuba. Havana: Ediciones Unión, 1990.  

 

BAKHTIN, M. M. Os gêneros do discurso. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 

34, 2016.  

 

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2009. 

 

BENISTE, J. Mitos Yorubás: o outro lado do conhecimento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2013.  

 

BOURDIEU, P. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand, 2002.   

 

BRANDÃO, J. de S. Mitologia grega. Rio de Janeiro: Vozes, 1986. v. 1. 

 

BRITO, R. G. de. Itan iorubá e Mythos gregos: uma intertextualidade literária. Diamantina: 

UFVJM, 2016. Protocolo de Iniciação Científica nº 6652014 na Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-

Gradução da UFVJM: Minas Gerais, 2016. 

 

CANDIDO, A. Literatura e sociedade: Estudos de teoria e história literária. 12. ed. Rio de 

Janeiro: Ouro sobre Azul, 2011. p. 51-80. 

 

CAMPBELL, J.; MOYERS, B. O poder do mito. Tradução de Carlos Felipe Moisés. São 

Paulo: Palas Athena, 1990. 

 

CARVALHAL, T. F. Literatura Comparada. 4. ed. São Paulo: Ática, 2006. 

 

CASTRO, Y. P. de. Antropologia e linguística nos estudos afro-brasileiros. Disponível em 

<https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/3588>. Acesso em: 18 abr. 2016.  

 

CUNHA, C; CINTRA, L. Nova gramatica do português contemporâneo. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Lexikon, 2008. p. 410-511 



 

99 

 

 

DIOP, Cheik Anta. The cultural unity of back Africa. 2. ed. Chicago: Third World Press, 

1978b apud  NASCIMENTO, E. L. et al.(Org.). A matriz africana no mundo. São Paulo: 

Selo Negro, 2008. p. 55-131. 

 

ELIADE, M. O sagrado e o profano. Tradução de Rogério Fernandes. 1. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 1992. 

 

FAVARO, G. S. Um estudo das formas verbais do pretérito perfeito do indicativo em 

português arcaico. São Paulo: UNESP, 2011, p. 786-794.  

 

FERRAZ, S. et al.(Org.). Deuses em poéticas: estudos de literatura e teologia. Belém: UEPA; 

Campina Grande: EDUEPB, 2008. p. 242-261. 

 

FIRESTONE, S. A dialética do sexo. São Paulo: Coleção de bolso, 1970. p. 11-125. 

 

GIMBUTAS, M. A vênus monstruosa da pré-história a dialética do sexo. In CAMPBELL, J. 

et. al. Todos os nomes da deusa. Rio de Janeiro: Record, 1998. p. 10-105. 

 

GREGÓRIO, B. de.  Entre Céu e Terra [publicado em: 15 dez. 2014]. Entrevista à TV 

BRASIL. [São Paulo: USP, 2014]. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=2uDYSwitcCY>. Acesso em: 18 jan. 2017.  

 

GRILLO, J. G. C. A ira de Aquiles e as sensibilidades à violência. Questões & Debates, 

Curitiba, n. 48/49, 2008. Disponível em <http://revistas.ufpr.br/historia/article/view/15293> 

Acesso em: 20 fev. 2018.   

 

HARARI, Y. N. Sapiens: uma breve história da humanidade. Tradução de Janaína 

Marcoantonio. 24. ed. Porto Alegre: L&PM, 2017. p. 7-73.  

 

HESÍODO. Teogonia: a origem dos deuses. Estudo e tradução Jaa Torrano. São Paulo: 

Iluminuras, 2012. 

 

JAKOBSON, R. Os aspectos linguísticos da tradução. 20. ed. In: JAKOBSON, R.  Os 

Linguística e comunicação. São Paulo: Cultrix, 1995. p. 20-50. 

 

KAUFMANN, P. Dicionário enciclopédico de psicanálise: o legado de Freud e Lacan. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar, 1996. 

 

KI-ZERBO, J. História geral da África I: África antiga. 2. ed. Brasília: UNESCO, 2010. p. 

VIII-XXV; 01-337. 

 

LEITE, A. M. Oralidades & escritas nas literaturas africanas. Lisboa: Colibri, 2014. p. 11-

36. 

 

LÉVI-STRAUSS, C. Antropologia estrutural. Tradução de Chaim Samuel Katz e Eginardo 

Pires. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 1967. p. 192-276  

 

LÉVI-STRAUSS, C. As estruturas elementares do parentesco. Tradução de Mariano 

Ferreira. Rio de Janeiro: Vozes, 1982. p. 41-172  

https://www.youtube.com/watch?v=2uDYSwitcCY


 

100 

 

 

LÉVI-STRAUSS, C. A outra face da lua: escritos sobre o Japão. Tradução de Rosa Freira 

d‘AguarAntónio Marques Bessa. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.  

 

LÉVI-STRAUSS, C. Mito e significado. Tradução de António Marques Bessa. Lisboa: 

Edições 70, 1978.  

 

LÉVI-STRAUSS, C. O cru e o cozido. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: 

Cosac & Naify, 2004. (Mitológicas v.1). p. 5-104 

 

LÉVI-STRAUSS, C. O homem nu. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Cosac 

& Naify, 2011. (Mitológicas v. 4). p. 9-150 e 603-670 

 

LOPES, N. Enciclopédia brasileira da diáspora africana. 3. ed. São Paulo: Selo Negro 

Edições, 2004. 

 

MALINOWSKI, B. A vida sexual dos selvagens. Rio de Janeiro: Editora Francisco Alves, 

1983. p. 245-421. 

 

MARINS, L. L. ―Òrìsà dídá ayé: òbátálá e a criação do mundo iorubá‖. África, São Paulo, v. 

31, n. 32, 2012. p. 105-134. 

 

MATHIAS, R. Antropologia visual. São Paulo: Nova Alexandria, 2016. p. 26-92. 

 

MATTOS, R. V. S. Estruturas trecentistas: elementos para a gramatica do português 

arcaico. Lisboa: Imprensa Nacional, 1989. p. 20-98 

 

MEAD, Margareth. Sexo e Temperamento. Tradução de Beatriz Vianna Boeira. 4. ed. São 

Paulo: Perspectiva, 2004. p. 110-275.  

 

NASCIMENTO, E. L. et al.(Org.). A matriz africana no mundo. São Paulo: Selo Negro, 

2008. p. 55-131. 

 

NIANE, Djibril Tamsir. O Mali e a segunda expansão manden. História Geral da África. 

São Paulo: Ática, 1984 apud  SERRANO, C. M. H.; WALDMAN, M. Memória d’África: a 

temática em sala de aula. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2007.  

 

OLIVEIRA, R. Em nome da mãe: o arquétipo da deusa e sua manifestação nos dias atuais. 

Aptemis, Paraíba, n. 3, 2005. Disponível em 

<http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/artemis/article/view/2200> Acesso em: 22 jul. 2017.   

 

PALHARES, C. V. T. A mimese na poética de Aristóteles. Cadernos Cespuc, Belo 

Horizonte, n. 22, 2012. Disponível em 

<http://periodicos.pucminas.br/index.php/cadernoscespuc/article/download/8113/7076>. 

Acesso em: 16 Mar. 2018. 

 

PAULA, A. C.; SPERBER, S. F. (Org.) Teoria literária e hermenêutica ricoeuriana: um 

diálogo. Dourados: UFSG, 2011, p. 195-214. 

 



 

101 

 

PHILIPPSON, P. Origini e forme dei mito greco. Tradução de Ângelo Brelich. Milão: 

Einaudi, 1949. p. 20-98. 

 

PONTES, V. O. O pretérito imperfeito do indicativo e as perífrases imperfectivas de 

passado em contos literários escritos em espanhol: um estudo de sociofuncionalista. Ceará: 

UFC, 2012. 264 p. Tese (Doutorado) – Departamento de Letras Vernáculas. Área de 

concentração: Descrição e Análise Linguística, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 

2012.  

 

PRANDI, R. Mitologia dos orixás. São Paulo: Companhia das letras, 2001. 

 

PROPP, V. Morfologia do conto maravilhoso. Tradução de Jasna Paravich Sarhan. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006. 

 

QUEIROZ, S. (Org.). A tradição oral. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2006, p. 06-102.  

 

RIBEIRO, M. G. O arquétipo da deusa na vida, na cultura e na arte literária. Graphos, João 

Pessoa, v. 10, n. 1, 2008. Disponível em 

<www.biblionline.ufpb.br/ojs/index.php/graphos/article/viewFile/4306/3257>. Acesso em: 03 

Mar. 2018. 

 

RIBEIRO, R. I. Alma africana no Brasil: os iorubás. São Paulo: Editora Oduduwa, 1996. p. 

37-50. 

 

RICOUER, P. O si-mesmo como um outro. Tradução de Lucy Moreira César. Campinas: 

Papirus, 1991. apud  PAULA, A. C.; SPERBER, S. F. (Org.) Teoria literária e 

hermenêutica ricoeuriana: um diálogo. Dourados: UFSG, 2011. 

 

SANCHEZ, S. Black women in antiquity: New Brunswick. London: Transaction Books, 

1985 apud  NASCIMENTO, E. L. et al.(Org.). A matriz africana no mundo. São Paulo: 

Selo Negro, 2008. p. 55-131. 

 

SANTOS, M. A. dos; SILVA, R. S. da. O prestígio da língua yorubá em detrimento das 

línguas do grupo banto na formação do português brasileiro. Africanias.Com, São Paulo, n. 

6, 2014. Disponível em 

<http://www.africaniasc.uneb.br/pdfs/n_6_2014/maria_adelucia_dos_santos_n_6.pdf>. 

Acesso em: 26 fev. 2016. 

 

SERBER, S. F. Ficção e razão: uma retomada das formas simples. São Paulo: Ed. Unicamp, 

2006. v. 1. 

 

SERRANO, C. M. H.; WALDMAN, M. Memória d’África: a temática em sala de aula. 1. 

ed. São Paulo: Cortez, 2007.  

 

SOUTY, J. Pierre Fatumbi Verger: do olhar livre ao conhecimento iniciático. Tradução 

Michel Colin. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2011.    

 

STARHAWK. A dança cósmica das feiticeiras: guia de ritual da grande deusa. Tradução de 

Ann Mary Figheira Pepétuo. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Era, 1993. p. 33-158. 

 

http://www.biblionline.ufpb.br/ojs/index.php/graphos/article/viewFile/4306/3257


 

102 

 

TACLA, Adriene Baron et al. Uma trajetória na Grécia Antiga, homenagem à Neyde 

Theml. Rio de Janeiro: Apicuri, 2011. p. 49-141. 

 

TORRANO, J. A. A. Literatura fundamental 71: teogonia de Hesíodo. [publicado em 17 de 

abr. 2015]. Entrevistador: Ederson Granetto, TV UNESP. São Paulo: USP, [2015]. Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=tHlJrpJxh5s>. Acesso em: 20 nov. 2016.    

 

VERGER, Pierre. Grandeza e decadência do culto de Iyami Osorongá (minha mãe Feiticeira) 

entre os Yorubá in MOURA, C. E. M. (org.) – As Senhoras do Pássaro da Noite. São Paulo: 

Edusp, 1994..    

 

ZANON, C. A. Onde vivem os monstros: criaturas prodigiosas na poesia hexamétrica 

arcaica. São Paulo: USP, 2016. 312 p. Tese (Doutorado) – Departamento de Letras Clássicas 

e Vernáculas. Área de concentração: Letras Clássicas, Universidade Federal de São Paulo, 

São Paulo, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tHlJrpJxh5s


 

103 

 



 

104 

 

ANEXO A – Os deuses primordiais 

 

 

Sim bem primeiro nasceu Caos, depois também  

Terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre,  

dos imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado,  

e Tártaro nevoento no fundo do chão de amplas vias,  

e Eros: o mais belo entre Deuses imortais, solta-membros,  

dos Deuses todos e dos homens todos  

ele doma no peito o espírito e a prudente vontade. 

Do Caos Érebos e Noite negra nasceram.  

Da Noite aliás Éter e Dia nasceram,  

gerou-os fecundada unida a Érebos em amor.  

Terra primeiro pariu igual a si mesma  

Céu constelado, para cercá-la toda ao redor  

e ser aos Deuses venturosos sede irresvalável sempre.  

Pariu altas Montanhas, belos abrigos das Deusas  

ninfas que moram nas montanhas frondosas.  

E pariu a infecunda planície impetuosa de ondas  

o Mar, sem o desejo amor. Depois pariu  

do coito com Céus: Oceano de fundos remoinhos  

e Coios e Crios e Hipérion e Jápeto  

e Téia e Réia e Têmis e Memómiria  

e Febe de áurea coroa e Tétis amorosa.  

E após com ótimas armas Crono de curvo pensar,  

filho o mais terrível: detestou o florescente pai. 

Pariu ainda os Ciclopes de soberbo coração:  

Trovão, Relâmpago e Arges de violento ânimo  

que a Zeus deram o trovão e forjaram o raio.  

Eles no mais eram comparáveis aos Deuses,  

único olho bem no meio repousava na fronte.  

Ciclopes denominava-os o nome, porque neles 

circular olho sozinho repousava na fronte. 

Vigor, violência e engenho possuíam na ação.  
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Outros ainda da Terra e do Céu nasceram,  

três filhos enormes, violentos, não nomeáveis.  

Coto, Briareu e Giges, assombrosos filhos.  

Deles, eram cem braços que saltavam dos ombros,  

improximáveis; cabeças de cada um cinquenta  

brotavam dos ombros, sobre os grossos membros.  

Vigor sem limite, poderoso na enorme forma (HESÍODO, 2012, p. 109-111). 
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ANEXO B – Iemanjá ajuda Olodumare na criação do mundo 

 

 

Olodumare-Olofim vivia só no infinito, 

cercado apenas de fogo, chamas e vapores, 

onde quase nem podia caminhar. 

Cansado desse seu universo tenebroso,  

cansado de não ter com quem  falar, 

cansado de não ter com quem brigar, 

decidiu pôr fim àquela situação.  

Libertou as suas forças e a violência 

Delas fez jorrar uma tormenta de águas. 

As águas debateram-se com rochas que nasciam 

e abriram no chão profundas e grandes cavidades. 

A água encheu as fendas ocas,  

fazendo-se mares e oceanos, 

em cujas profundezas Olocum foi habitar. 

Do que sobrou da inundação se fez terra. 

Na superfície do mar, junto à terra, 

ali tomou seu reino Iemanjá, 

com suas algas e estrelas-do-mar, 

peixes, corais, conchas, madrepérolas. 

Ali nasceu Iemanjá em prata e azul, 

coroada pelo arco-íris Oxumarê. 

Olodumare e Iemanjá, a mãe dos orixás, 

dominaram  o fogo no fundo da terra 

e o entregaram ao poder de Anganju, o mestre dos vulcões, 

por onde ainda respira o fogo aprisionado. 

O fogo que consumia na superfície do mundo eles apagaram 

E com suas cinzas Orixá Ocô fertilizou os campos, 

propiciando o nascimento das ervas, frutos,  

árvores, bosques, florestas, 

que foram dados aos cuidados de Ossaim. 

Nos lugares onde as cinzas foram escassas, 
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nasceram os pântanos e nos pântanos, a peste, 

que foi doada pela mãe dos orixás ao filho Omulu. 

Iemanjá encantou-se com a Terra 

e a enfeitou com rios, cascatas e lagoas. 

Assim surgiu Oxum, dona das águas doces. 

Quando tudo estava feito 

e cada natureza se encontrava na posse de um dos filhos de Iemanjá, 

Obatalá, respondendo diretamente às ordens de Olorum, 

Criou o ser humano. 

E o ser humano povoou a Terra. 

E os orixás pelos humanos foram celebrados (PRANDI, 2001, p. 380-381). 
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ANEXO C – Olocum mostra sua força destruidora 

 

 

O mundo foi criado por Olorum e sua mulher Olocum. 

Eles tinham a mesma idade. 

Da união de Olocum com Aiê, a Terra, nasceu Iemanjá. 

Da união de Iemanjá e Aganju nasceram os outros deuses. 

Mas Olorum separou-se de Olocum  

e por longo tempo ambos brigaram 

pelo poder de reinar na Terra. 

Certa vez Olocum quis demonstrar seu poder. 

Olocum invadiu a terra com suas águas  

e destruiu parte da humanidade com essa catástrofe. 

Só não foi pior porque Olorum, de onde estava,  

estendeu uma corrente que descia à terra 

e os homens subiram às montanhas, 

salvando-se assim a espécie humana. 

Os sobreviventes consultaram o Ifá  

E fizeram oferendas para apaziguar Olocum. 

Com a corrente usada para salvar os homens, 

Olorum atou Olocum ao fundo do mar. 

Lá está ela até hoje, 

acompanhada de uma gigantesca serpente marinha, 

que, na lua nova, segundo contam, 

mostra sua cabeça fora d‘água. 

Olocum propôs um pacto a Olorum: 

Olocum não teria mais poder na terra, 

mas a cada dia faria os homens sentirem sua força, 

que brotava das profundezas do oceano. 

O ser humano tinha que saber, sentir  

que seu poder era de vida e morte. 

Era o que queria Olocum e Olorum concordou. 

Assim, a cada dia, quando alguém se afoga no mar, 

Olocum recebe uma vida humana em sacrifício. 
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Todos temem o poder de Olocum. 

Todos os dias, alguém se afoga no mar (PRANDI, 2001, p. 403-404). 

 

 

 

 


