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Um aspecto importante das artes verbais e visuais na África, em contextos 

rituais, é a maneira como elas afetam seus públicos, iniciados e não iniciados. Muitas 

vezes alcançados por meio de uma cuidadosa escolha e disposição de uma gama de 

esculturas, objetos, cores, sons, frases e encantamentos, esses dispositivos artísticos, 

quer existam em conjunto ou isoladamente em ambientes sagrados, confrontam o 

pesquisador em campo com uma experiência religioso-estética bastante complexa. Esse 

cenário não se presta facilmente à descrição, tradução e análise etnográficas diretas, 

especialmente se nos basearmos apenas em terminologias e/ou construções teóricas 

derivadas das disciplinas acadêmicas tradicionalmente relevantes de história da arte, 

psicologia, filosofia e antropologia, como definidas e praticadas no Ocidente. No 

entanto, os desafios metodológicos decorrentes dessa situação criam uma 

oportunidade para explorar novos sistemas conceituais e retóricos africanos para 

alternativas teóricas novas e contextualmente relevantes. É mais provável que este 

exercício faça avançar o estudo da arte em geral, pois promete adicionar a tão 

necessária dimensão da “alma”1 a uma abordagem ainda essencialmente formalista, 

autorreferencial e ocidental-modernista da arte e estética africanas.  

Principalmente com base em meu trabalho de campo e descobertas na 

Iorubalândia, este ensaio abordará o tema do axé, um fenômeno afetivo enigmático na 

arte e cultura iorubás, e elaborará seu papel crítico como um poder criativo e eficaz nas 

artes verbais e visuais. O trabalho buscará também lançar alguma luz sobre a presença 

estética convincente, que resulta invariavelmente da combinação lógica de 

                                                 

1 O termo “alma” foi usado aqui para significar as filosofias dos povos africanos. Ver Rowland Abiodun 
(1990, p. 64). 



 

 

 
2 

componentes artísticos propositadamente selecionados e desenhados para transmitir e 

acentuar o axé de uma coisa ou sujeito.  

 

O conceito de axé intrigou muitos estudiosos da cultura iorubá na África e no 

Novo Mundo. A palavra axé é geralmente traduzida e entendida como “poder”, 

“autoridade”, “comando”, “cetro”, “força vital” em todas as coisas vivas e não vivas e 

como “a realização de um enunciado” no cosmos iorubá2. No entanto, para os devotos 

dos orixás (divindades iorubás), o conceito de axé é prático e mais imediato. Inclui a 

noção de que o axé habita e energiza o espaço admirável do orixá, seus altares (ojú-

ìbọ), juntamente com todos os seus objetos, utensílios, oferendas e incluindo o ar ao 

seu redor. Assim, não é incomum encontrar artefatos religiosos sendo guardados nos 

altares dos vários orixás quando não são usados em cerimônias públicas ou festivais. A 

expressão ojú-ìbọ muitas vezes se aplica a esse espaço arquitetônico sagrado onde 

sacerdotes e devotos podem ser energizados ou reabastecidos com axé antes de 

empreenderem qualquer tarefa importante. 

Axé se refere à identificação, ativação e utilização da energia inata, poder e leis 

naturais que se acredita residir em todos os animais, plantas, colinas, rios, fenômenos 

naturais, seres humanos e orixás. Além dos potentes remédios (oògùn) que podem ser 

tomados por via oral ou absorvidos pela corrente sanguínea através de pequenos cortes 

em determinadas partes do corpo, como os lábios superior e inferior, o uso eficaz do 

axé depende, em grande, parte da verbalização, visualização e atuação de caracteres 

atributivos daquelas coisas ou seres cujos poderes estão sendo aproveitados.3 Quando 

um resultado imediato e desejado acontece, o axé é comparado a a-je ̣́-bí-iná (“remédios 

tradicionais potentes e eficazes que respondem como o fogo aceso”). 

Coincidentemente, je ̣́ ou dáhùn que significam “responder” ou “reagir”, como em um 

                                                 

2 Para uma revisão de definições de axé por vários pesquisadores e escritores, ver Henry John Drewal e 
Margaret Thompson Drewal (1983a, p. 5-7), Rowland Abiodun, Henry John Drewal e John Pemberton III 
(1991, p. 12-13), Robert Farris Thompson (1983, p.5-7), Margaret Thompson Drewal (1992, p. 27), Andrew 
Apter (1992, p. 84) e Moses A. Makinde (1988, capítulo 5). 
3 Como bem notaram Drewal e Drewal (1987, p. 249), “na preparação do remédio (oògùn), durante a qual 
cada ingrediente é invocado e ativado separadamente, contribuindo assim com seu axé único, a 
composição seriada é um meio formal de organizar diversos poderes, seja verbal ou visualmente, não 
apenas para reconhecer sua autonomia, mas, sobretudo, para trazê-los à existência real, ordená-los e 
colocá-los em ação”. 
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comando, são termos usados para descrever não apenas a eficácia do axé, mas também 

da arte, como já discuti em outro lugar, sob uma importante categoria estética, ìlutí4. 

Ìlutí, literalmente “boa audição”, refere-se idiomaticamente a qualidades como 

“obediência”, “ensinabilidade” e “compreensão”. Ìlutí é o que determina se uma obra de 

arte está ou não “viva” e “respondendo”, isto é, je ̣́ ou dáhùn. Ìlutí trata do cumprimento 

da intenção artística bem como da precisão no processo artístico. Em termos gerais, 

ìlutí é um fenômeno de “chamado-resposta” que reforça a crença iorubá na existência e 

poder de nomes primordiais para todas as coisas vivas e não vivas. Assim, ao escolher o 

orixá para cultuar ou consultar para obter auxílio, os iorubás procuram aqueles com 

ìlutí: Ẹbọra tó lutí là ńbọ, “Cultuamos apenas as divindades que podem responder 

quando consultadas”5. 

Para capturar e expressar verbalmente ou visualmente a essência, caráter ou 

nomes primordiais de seu tema, os artistas iorubás precisam de ojú-inú, literalmente 

“olho interno”, um tipo especial de compreensão de uma pessoa, coisa ou fenômeno. 

Esta é a fonte de uma consciência estética com a qual o artista deve perceber a forma 

individualizada, cor, substância, ritmo, contorno e harmonia de um tema. Tal 

percepção é adquirida através da familiaridade com fontes tradicionalmente aprovadas 

como o oriki (poesia laudatória), canções, textos divinatórios relevantes de Ifá e 

exemplos existentes do artefato, altar ou atuação que está sendo criada. Assim, é com 

ojú-inú que um artista pode conhecer e usar as cores, os desenhos e a combinação de 

motivos adequados para, digamos, uma escultura ou figurino de Xangô ou Obatalá, o 

que daria ao trabalho do artista a identidade e axé do orixá. Sem esse axé, muitos 

artefatos atrativos deixariam de causar qualquer impacto estético-religioso 

considerável em seu público. 

Embora presente em todas as pessoas e coisas, o axé não é algo que possa ser 

inventado ou conferido unilateralmente para si próprio. É por esta razão que os 

iorubás dizem “A kì í fi ara ẹni joyè”, “não se instala um chefe ou governante como 

estando acima de uma comunidade ou grupo de pessoas”. Portanto, não é incomum 

ouvir uma pergunta como “Tani ó fún ọ ni àṣẹ?”, “O que/quem é sua autoridade de 

                                                 

4 Para uma discussão mais abrangente sobre ìlutí, ver Rowland Abiodun (1990, p. 78-79). 
5 Essa afirmação era usual entre os devotos dos orixás e celebrantes do Ọdún-Ère (Festival das Imagens) 
em Osọgbo. (Comunicação pessoal, 1976). 
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realização (de uma ação)?” quando a origem de um axé é suspeita. Até um axé do orixá 

pode ser questionado. Há exemplos, no mito iorubá, em que figuras poderosas e 

carismáticas, como Xangô e Ogum, ignoraram os procedimentos tradicionais para se 

tornarem ọba (governante), a mais alta posição de autoridade na organização 

sociopolítica dos iorubás. Mas os resultados foram calamitosos em ambos os casos. 

Como um cetro, o axé deve ser recebido de uma fonte externa e superior o que, em 

parte, explica o costume iorubá de consultar Ifá antes que a aprovação possa ser dada 

para empossar um ọba (governante) e, com certa regularidade, um olórí (líder) de uma 

comunidade.  

Uma parte importante da cerimônia de posse de um ọba é a vocalização de 

seus nomes próprios e secretos (geralmente desconhecidos de estranhos), com o 

objetivo de imbui-los do axé recém-conferido. Nessas ocasiões, acredita-se que o ar e o 

espaço entre aquele que vocaliza o axé e o receptor do axé estejam tão fortemente 

carregados que se considere inseguro obstrui-lo. Isso é compreensível porque o 

complexo vocal do axé é constituído por uma potente oratória sagrada que faz uso 

intenso e esotérico de metáforas em padrões de linguagem e estruturas poéticas 

distintas. A linguagem iorubá é bastante encantada de conversação cotidiana, e ọfo ̣̀, 

ògèdè, àyájó , èpè, ès à e odù-ifá6, em todas as quais aparecem o axé, usa palavras e 

termos arcaicos em frases curtas, diretas, repletas de autoridade. Conforme indicado 

acima, o sujeito do axé, ou seja, aquele para quem o axé está sendo enviado, deve ser 

correta e prontamente identificado. Literalmente, o remetente/doador de axé “projeta”, 

“transporta” ou “aponta” seu axé que é “ta axé” para uma pessoa ou coisa visada. Essa 

vocalização do axé é, no entanto, parte de um dispositivo artístico maior destinado a 

provocar a natureza essencial e o destino pessoal (orí-inú) de alguém, a fim de 

influenciar ou mudar seu estado de ser, com certeza instantânea. Os procedimentos e 

requisitos físicos para a recitação do axé variam de acordo com seu tipo e finalidade. 

Em alguns, a pronúncia do axé deve ser acompanhada pela mastigação de certas ervas, 

raízes ou pimentas. Ataare (pimenta da costa) é o mais comumente usado. Outro tipo 

de axé é lamber sal, mel ou remédios especialmente preparados introduzidos em chifre 

de animal (geralmente o de carneiro ou antílope) quando um encantamento está em 

                                                 

6 Para uma excelente discussão sobre a linguagem e o estilo nos ẹsẹ-Ifá, ver Wande Abimbola (1976: 63-
110). 
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andamento7. Também não é incomum encontrar um axé que exija que o emissor 

mantenha uma postura prescrita, como ficar de pé sobre uma perna, ajoelhar-se e 

segurar os seios para as mulheres e/ou permanecer nu durante a recitação do axé. 

Outras condições podem incluir enfrentar uma direção específica, ou seja, leste ou 

oeste, uma colina, rio ou um altar/santuário designado em uma hora específica do dia 

ou da noite.  

Há também uma categoria de axé conhecida como ohun-àfòs ẹ cuja tradução 

literal é “pronunciar o axé e fazê-lo acontecer” e aparece em encantamentos. Como o 

objetivo principal do axé é o controle abrangente, uma maneira de entender o 

conteúdo desses encantamentos é considerá-los como invocações destinadas a operar 

nos níveis físico e espiritual da existência. É difícil determinar a(s) origem(ns) exata(s) 

do axé na cultura iorubá. Na retórica ritual, no entanto, abundam referências úteis 

quanto ao seu lugar tão importante na vida religiosa e política iorubá. Um mito antigo8 

contém um relato de como, a pedido de Olorum (Criador Supremo), Ọgbọ́n (a 

Sabedoria) apresentou o obi-axé (literalmente, “a noz de cola da autoridade”) para 

todos os quatrocentos e um orixás que disputavam sobre quem seria o líder entre eles 

no alvorecer da criação. Quem conseguisse dividir o obi-axé seria declarado líder e 

passaria a controlar os destinos dos demais orixás. Todos eles tentaram, mas apenas 

Ori conseguiu realizar essa difícil tarefa. Assim, Ori tornou-se o governante ocupando 

a mais alta posição de autoridade e possuindo o axé preeminente entre todos os orixás. 

Com seu axé, Ori foi capaz de lidar com todas as ameaças de oposição de seus 

companheiros orixás que com ele disputaram a invejável posição de autoridade, mas 

fracassaram. No texto divinatório de Ifá que narra esta história, o uso de dois verbos 

iorubás, pa e dá, fornece pistas úteis para o significado e operação do axé, 

especialmente no que diz respeito ao seu aspecto criativo. Na frase pa obi-axé, que 

significa “partir ou separar a noz de cola em seus gomos”, o mesmo verbo pa (dividir) 

também pode significar “criar ou fabricar” como em pa-ìtàn, como “contar ou criar 

uma história”. Da mesma forma, o verbo dá usado no texto divinatório de Ifá sobre Ori 

                                                 

7 Para uma discussão mais extensa e ilustração dos chifres de animais e preparações medicinais, oògùn, 
usados em diferentes tipos de axé, ver M. A. Makinde (1988, capítulo 5). 
8 Ver Rowland Abiodun (1987) para um relato mais completo desse mito. Para mais mitos e estudos 
sobre Orí, veja também Rowland Abiodun (1975, p. 114 146; 1983, 1989, p. 111-112), Wande Abimbola (1976, 
p. 113-149), Margaret Thompson Drewal (1977), Olufemi Morakinyọ (1983) e Babatunde Lawal (1985). 
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tem dois significados, a saber, “cair, dominar, derrotar” e “criar, instalar”. Parece que a 

intenção aqui é apresentar os dois aspectos aparentemente diferentes, mas 

relacionados, do axé de Ori, a força ou autoridade superior que lhe permitiu fazer ou 

quebrar qualquer coisa e controlar os destinos pessoais de cada criatura, incluindo os 

dos humanos e dos orixás, conforme percebido no seguinte texto de Ifá: 

Òrìs à ló kó  bá Ori dìmú 
Orí dá a, ó da sí ìta Àjàlámò  
N'ita Àjàlámò  ni Òrìs à bgé di fínáfíná 
Orí dá Ifá, 
Ifá di Ró kinró kin 
Orí dá Àmàkìsì 
Ó lọ si Ìlà-Oòrùn 
Níbè  ni Àmàkìsì ti ń tan iná àárò  s'ilé ayé 
Ó dá kálukú wọn sí ìbi tí a gbe ṃ́bọ wó n gbogbo  (ADENIJI, 1974). 
 
Orixalá foi a primeira divindade a desafiar a autoridade de Ori;  
Ori desorientou Orixalá e o colocou na casa de Àjàlámọ̀ onde os 
destinos são moldados  
Lá, na casa de Àjàlámọ̀, Orixalá tornou-se especialista em queimar os 
destinos moldados.9 
 
Em seguida, Ori superou Ifá,  
E o encarregou de interpretar os mistérios das dezesseis sagradas nozes 
do dendezeiro.  
 
Àmàkìsì foi igualmente suplantado,  
E Ori o colocou no Oriente  
De onde ele brilha à luz da manhã na terra.  
 
Ori venceu todos os orixás,  
E atribuiu-lhes suas diferentes funções pelas quais são reverenciados 
hoje. 

 

Como resultado dessa associação inicial de Ori com o axé e, em particular, após sua 

divisão bem-sucedida de obì-axé, Ori tornou-se o símbolo apropriado e mais difundido 

de axé nos domínios humano e espiritual. Além disso, uma vez que Ori significa 

literalmente “cabeça”, o maior respeito e honra que foi dado a Ori (a divindade) 

estendeu-se a praticamente todos os chefes e líderes políticos e espirituais. Isso 

também é verdade no caso das cabeças físicas de humanos e animais porque controlam 

                                                 

9 Os iorubás acreditam que o destino, Ori (cabeça), é moldado pelo Oleiro Divino, Ajalá, aqui nomeado 
como Àjàlámọ̣̀, responsável por moldar e queimar – ou cozer – essas cabeças modeladas em barro. 
Queimar o barro é uma técnica utilizada na olaria para endurecer e dar resistência às peças moldadas 
(N.T.). 
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o resto do corpo; o chefe de uma cidade ou vila, geralmente um obá (um governante 

divino), um líder comunitário e quem ou o que controla e lidera em qualquer situação; 

acredita-se que todos possuam um axé semelhante ao de Ori (a divindade) que se 

tornou o líder dos quatrocentos e um orixás no céu. Em todas as ocasiões, sejam 

sagradas ou seculares, a indispensabilidade do Ori é enfatizada. Ori é referido como 

ọkọ (“marido”, “mestre”'), implicando sua invencibilidade e poder superior para 

controlar ou influenciar o resultado de qualquer situação. O axé está localizado no 

topo ou extremidade pontiaguda do objeto cônico, ìbọrí, que representa 

simbolicamente orí, a autoridade, poder ou força necessária para realizar todas as 

coisas. Da mesma forma, toda criatura usa sua cabeça (geralmente a cabeça ou algum 

outro lugar onde o axé esteja localizado) para resolver problemas e superar obstáculos.  

Nas artes visuais, notadamente na escultura, a cabeça (na cabeça) é o foco de 

muitas atividades rituais, artísticas e estéticas. Não raramente, ori (a cabeça) aparece 

mais destacado e recebe um lugar de comando visual, tornando-o maior do que o 

normal em tamanho e subordinando proporcionalmente todas as outras partes do 

corpo a ele. Suas características recebem um tratamento artístico detalhado, enquanto 

penteados, toucas e coroas usadas na cabeça são deliberadamente enfatizados. O rosto 

e especialmente os olhos, ambos conhecidos pela mesma palavra ojú, dificilmente são 

superados em seu apelo estético em comparação com todas as outras partes da 

anatomia humana. 

Como se acreditava que o axé emanava de ojú (rosto), crianças e jovens eram 

proibidos de olhar diretamente para o ojú (rosto) de seus pais ou anciãos. Era ainda 

mais perigoso olhar para o rosto de um obá (governante divino) que estava sempre 

velado. Assim, a reverência e o respeito recebidos pelo obá eram em menor grau como 

aqueles concedidos ao orixá no espaço sagrado do altar, ojú-inú; aqui o axé do orixá 

podia ser palpavelmente sentido e comunicado10. 

                                                 

10 Escrevendo sobre a coroa em ÌIá-Òràngún, John Pemberton (1980: 50) observa: “A coroa é chamada de 
orixá, uma divindade, e é objeto de cuidado ritual por uma atendente feminina do rei ou, como no caso 
do palácio em Ila-Orangun, pela esposa mais velha. É ela quem coloca a coroa na cabeça do rei, ficando 
atrás do rei enquanto o faz; pois o rei não deve olhar para o recipiente de remédios poderosos, oògùn 
axé, que os sacerdotes herbalistas colocaram no topo da coroa para a proteção da cabeça do rei e de seu 
destino pessoal, orí”.  
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A importância do ojú na arte e no ritual está claramente expressa no axioma 

Ojú ni ọ̣̀rọ̣́ wà, “ọ̣̀rọ̣́, a essência da comunicação se dá nos olhos/rosto”. Com um ojú 

bem apresentado, seja em uma escultura figurativa ou em um ojú-ìbọ bem desenhado 

como altar para o orixá, portanto, a concentração aumenta, a comunicação acontece e 

a súplica se torna mais eficaz tanto para iniciados quanto para não iniciados. Por outro 

lado, a ausência de orí e ojú em qualquer atividade sagrada ou secular, artística ou não, 

seria equivalente à anarquia nos domínios humanos e espirituais da existência. Não 

haveria axé. O seguinte oriki liga os atributos da cabeça espiritual com a física e 

reconhece sua indispensabilidade: 

Orí, Onís e, Adáayé 
Orí, Àpèré 
As ' àkàràmó -tàá ló jà 
Èjìgbòmẹkuṇ̀ 
Atè léni mó  padà lé hìn ẹni 
Orí bàbá (ọkọ) ohun gbogbo 
Orí l'àbákí 
Gbogbo ara kò jé  ṇ̀kankan 
Bí orí ba kúrò lí ara 
Òkùtù ló kù 
Kùkùrákù ara kò rẹrù 
Orí jò wó , dákun 
Má padà lé hìn mi 
Orí ọkọ ohun gbogbo11 
 
Ori, causa e criador  
Orí-Aperê, que faz bolos de feijão mas nunca os vende no mercado 
Èjìgbòmẹkuǹ 
(Ori) o Grande Companheiro que nunca abandona alguém  
Ori, o mestre de tudo  
É Ori que devemos louvar  
O resto do corpo não dá em nada  
Quando Ori está ausente do corpo  
O que resta é inútil  
O que resta é incapaz de carregar qualquer carga  
É ori que suporta a carga  
Ori, eu te peço  
Não me abandone  
Você, o Senhor de todas as coisas. 

 

Como o ori (cabeça) é a localização do axé e também do destino pessoal 

humano, o povo iorubá normalmente não pechincha o custo dos serviços de um 

                                                 

11 Este oriki (poesia laudatória) para orí, a “cabeça espiritual interior”, é conhecido e frequentemente 
recitado por sacerdotes de Ifá e pessoas idosas que oficiam ritos relacionados a orí. (David Adeniji, 1979, 
Comunicação pessoal). 
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cabeleireiro ou barbeiro. Por motivos semelhantes, cabeleireiros ou entrançadores são 

vistos como cumpridores de um dever, e embora seja estético e preocupado com o 

embelezamento do orí-òde “cabeça física externa”, estende-se ao reino espiritual, 

influenciando positivamente a atuação do orí-inú (“cabeça espiritual interior”). A 

consideração pela cabeça espiritual interna é semelhante àquela dispensada a um obá 

(governante divino) que é, de fato, uma espécie de Olórí (líder), de alto status no reino 

humano. De fato, um obá não é apenas tratado e entendido como um orixá, sua 

liderança é invariavelmente padronizada após a de Ori, o único orixá no céu que 

dividiu o obì-axé. Assim, um obá é saudado da seguinte forma: 

Kábíyèsí 
Alás ẹ, Èkejì-Òrìs à 
Ikú 
Bàbá-Yèyé 
 
Aquele-cuja-autoridade-não-pode-ser-desafiada  
Quem é dotado de axé  
E classificado apenas em relação ao orixá  
A-personificação-da-morte-em-si  
Pai-Mãe Supremo 

 

Uma coroa cônica de miçangas (adê), o símbolo visual tradicional e vestimenta 

do axé de um obá, ecoa a forma e função básica do ilé-orí (casa do ori), um recipiente 

de búzios ricamente decorado que abriga ìbọrí, o símbolo físico e ritual para ori-inú 

(cabeça espiritual interior). O véu que geralmente pende da borda da coroa de um obá 

tem como objetivo esmaecer a humanidade do portador enquanto traz à tona seu 

status divino.12 Nessa posição, o olhar e a fala de um obá, ambos carregados de axé, 

Exija o véu como uma barreira para que uma liberação acidental desta força vital não 

machuque as pessoas que estão fisicamente próximas ao obá quando ou se ele estiver 

com raiva. O véu também funciona ritualmente para proteger o usuário de ataques 

maliciosos vindos de fora. Em Iléṣà, as principais sacerdotisas de Ọwárì, o terceiro ou 

quarto governante de Ijexalândia, também são conhecidas por usar estruturas 

semelhantes a coroas que recobrem seus rostos por razões semelhantes. 

                                                 

12 Para uma discussão mais detalhada sobre as coroas iorubás, ver Robert Farris Thompson (1970) e Ulli 
Beier (1982). 
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Uma representação semelhante a um pássaro ou penas de cauda de garça real 

chama a atenção para a localização do axé no alto da coroa cônica iorubá. Eles fazem 

alusão à supremacia do obá em seu domínio, pois “a garça é considerada a líder entre 

as aves”, ọ̣̀kiń baba ẹyẹ. Também não é incomum encontrar penas vermelhas da cauda 

do papagaio [Ekodidé] na coroa de um obá e nos penteados de sacerdotisas de orixás de 

alto escalão e influentes em Ọ̣̀wọ̣̀. Isso sugere sua presença e poder inconfundíveis, os 

quais parecem estar ligados à crença de que olú odíde kìí nígbó kí gbogbo Ọ̣̀wọ̣̀ má mọ̣̀ 

(nenhum pássaro deixa de reconhecer a presença do papagaio adulto na floresta). 

Talvez de relevância simbólica imediata aqui seja a crença de que as penas vermelhas 

da cauda dos papagaios possuem axé que pode alterar a natureza de pessoas e objetos. 

É por esta razão que as penas vermelhas da cauda do papagaio eram estritamente 

proibidas nas oficinas dos ferreiros para que não alterassem as propriedades químicas 

dos metais. 

Outro símbolo comum do axé frequentemente carregado por um obá ou seu 

representante é o ọ̣̀pá-axé (o cetro real). Impondo quase o mesmo grau de respeito que 

a presença física de um obá, ọ̣̀pá-axé dá ao seu portador autorizado o poder de dizer ou 

fazer qualquer coisa sem ser desafiado. Na maioria dos palácios iorubás, há um 

santuário construído especificamente para ọ̣̀pá-axé ou òkùtẹ̣̀ (sua contraparte em 

algumas partes ocidentais iorubás). Ali são guardados os ọ̣̀pá-axé ou òkùtẹ̣̀ de antigos 

governantes e, durante a cerimônia de posse de um novo governante, é visitado para 

efetuar um ritual de transferência de axé.  

Pertencente também a esta categoria de cetros poderosos possuindo enorme 

axé, é o cetro de ferro do sacerdote de Ifá chamado ọ̣̀pá ọ̣̀rẹ̣̀rẹ̣̀, ọ̣̀pá òṣoorò ou osùn 

babaláwo. É carregado verticalmente na mão direita pelo babalaô (sacerdote de Ifá), 

mas pode ser fincado no chão em reuniões ou ocasiões importantes que envolvam a 

presença de sacerdotes de Ifá. Quando não está em uso, o osun babaláwo fica em um 

canto de uma sala na casa do sacerdote13.  Geralmente entre oitenta e cinco e cento e 

quarenta e dois centímetros de altura, o cetro tem em seu alto um ou dois pássaros, de 

pé sobre um disco plano que repousa sobre a parte inferior invertida de cones 

metálicos ocos ou sinos. Cerca de dois conjuntos de quatro sinos finos, também de 

                                                 

13 Ver também Drewal e Drewal (1983b). 
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metal, são soldados ao cetro ao longo de sua altura em dois níveis diferentes. Osùn 

babaláwo é importante ritualmente na implementação das ordens de Orunmilá na 

divinação de Ifá. O(s) pássaro(s) no topo do cajado representa ẹyẹkàn (literalmente, “o 

pássaro único ou solitário”) (ABIMBOLA, 1974). Ao contrário dos pássaros que cercam 

o cajado de Ossãe, que se acredita representar forças malévolas no universo, ẹyẹkàn 

representa um poder de implementação construtivo e positivo, o axé por excelência na 

divinação de Ifá. A história de ẹyẹkàn de Èjì-Ogbè, um dos relatos de Ifá, nos conta 

como ẹyẹoko (pássaro da floresta, pombo selvagem) era hermafrodita, vivia selvagem 

na floresta e não teve filhos por muito tempo. Ẹyẹ Oko consultou Ifá e realizou os 

sacrifícios rituais prescritos. Depois disso, ele foi capaz de se reproduzir e teve dois 

descendentes. A partir desse momento, ẹyẹoko tornou-se ẹyẹ ilé14 (pronuncia-se ẹyẹlé) 

que significa “pássaro do lar, pombo doméstico”. O(s) pássaro(s) no topo do osùn 

babaláwo, daí em diante ritualmente chamados de ẹyẹkàn, passou(aram) a simbolizar a 

autoridade de Ifá e seu axé para cumprir todas as ordens e previsões de Orunmilá. O 

texto de Ifá a seguir mostra como esse cetro foi usado para trazer prosperidade a um 

cliente que pediu a orientação de Ifá e cumpriu as determinações de Ifá: 

Ó rubọ tán 
Wó n s e Ifá fún un 
Wó n ní kó mú osùn ló wó  
Lọ sí òde Òkò tí ńlọ 
Wó n ni bo bá ti dódè Òkò 
Yoo rìí ìyá alaró kan lojude Olókò 
Ki ó s e bí ẹni pé 
Yoo fi osùn ọwó  rè  gún un 
Nígbà tó dode Ólókò 
Ó bèèrè ààfin Olókò 
Ó bá ìyá alaró kan níwájú ààfin náà 
Ló bá pa gúúrú si í 
Ó s e bí ẹní pe 
Yóó fi os ùn gún un 
Bé s é  tí ìyá alaró yè  fún un 
Ló bá fin osùn náà gún ilè  
Bi osùn ti gún ilè  
Ilè é  jìn lé sè ké sè  
Ìgbà tí yóó wo abé  ílè  
Ó rí ò pò lọpò  ìlè kè ẹ sè gi (ABIMBỌLA, 1969, p. 127-128) 
 

                                                 

14 Ẹyẹlé aparece com destaque nos rituais de Ifá. Isso parece sugerir que a escolha desta ave para o topo 
do cetro osùn está ligada à sua transformação e elevação de status, ambas que podem aludir à própria 
obtenção de uma alta posição socioeconômica pelos sacerdotes de Ifá na sociedade iorubá. 
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Ele (Babá Àwúsí) completou o sacrifício ritual,  
O que foi adivinhado para ele.  
Ele foi aconselhado a segurar o cetro osùn em sua mão.  
Ao prosseguir para Òkò que ele havia planejado. 
 Foi-lhe dito que quando chegasse a Òkò,  
Encontraria uma tintureira em frente ao palácio de Olókò.  
Ele deveria fingir que a esfaquearia com o cajado osùn.  
Quando ele chegou às instalações dos Olókò,  
Ele pediu a localização do palácio de Olókò.  
Ele conheceu uma tintureira em frente ao palácio.  
De repente, ele correu para ela,  
Fingiu que a esfaquearia com o cetro osùn.  
Com uma esquiva inteligente, a tintureira escapou dele.  
Ele golpeou o cetro osùn na terra.  
Quando o cetro osùn atingiu a terra,  
A terra afundou imediatamente.  
Quando ele (Babá Àwúsí) olhou dentro da terra,  
Ele encontrou uma grande quantidade de colares de pedras preciosas. 

 

Em outros casos, o cetro tem sido fundamental para efetuar a cura física, como 

afirma o seguinte verso de Ifá: 

Às è s è  pa àjùbà níí fẹsè  lé orí ẹràn geregeregere 
A dá fún Ò rúnmìlà ńlọ gba ò pá ó tó ó tọọtó  wáyé 
Ó ṃ́bò  ó bá arọ ló nà 
Ó ní kí ló s e ìwọ tí o ri wó ngu-wò ngu báyìi 
Ó fu ò pá ó tó ó tọọtó  kàn ań 
Lé sè kannáà arọ nà (LIJADU, 1972, p. 71) 
 
O cultivador de uma nova terra geralmente fica no alto de montes,  
Foi vaticinado para Orunmilá que ele receberia o cetro divino de cura  
     e seguiria para a terra.  
No caminho, encontrou um aleijado,  
E ele perguntou a ele: “o que te fez tão torto?”  
Ele o tocou com seu cetro de cura,  
E imediatamente o aleijado foi endireitado. 

 

Existem, obviamente, muitos itens comuns que podem não ser tão visualmente 

imponentes quanto o cetro do sacerdote de Ifá, mas ainda são considerados 

importantes objetos de axé. Incluem utensílios domésticos como tigelas, argamassa, 

potes, facas; armas, bolsas, pulseiras, miçangas, leques, bancos, peças de vestuário, 

flora e fauna associadas a divindades específicas, mas que nem sempre aparecem no 

altar do orixá. Muitos deles acabam sendo usados como ààlè, esculturas impregnadas 

de axé geralmente colocadas para venda junto de elementos abandonados, árvores 
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frutíferas e na entrada de fazendas e residências particulares para evitar roubos. 

Acredita-se que qualquer um que viole essa proibição sofrerá alguma calamidade. 

Também merece destaque o axé que pode ser carregado ou usado na pessoa. 

Por exemplo, durante as inúmeras guerras internas que assolaram a Iorubalândia nos 

tempos pré-coloniais, o axé era usado livremente pelos militares. Uniformes de guerra, 

coletes e jaquetas de caçadores eram fortemente adornados com amuletos e 

encantamentos para fins defensivos e ofensivos. Em Ọẁọ̀, um importante reino iorubá 

ocidental, guerreiros distintos usavam vestidos de guerra cerimoniais chamados 

orùfànràn. Na jaqueta deste traje impressionante foram anexadas esculturas de marfim 

de sinos (ọ̣̀mọ̣̀), e animais como o leopardo, crocodilo, macaco e carneiro. Quando 

usado, o casaco de orùfànràn parecia um altar móvel e funcionava mais ou menos 

como um. Sacrifícios foram oferecidos a ele. Seu axé foi empregado para incutir medo 

no inimigo enquanto aumentava a defesa do usuário. Todos os animais representados 

nas esculturas de marfim têm referentes verbais em àwúre, encantamentos que eram o 

axé usado para atrair boa sorte em tempos de guerra.15  

Resumindo, axé é aquela essência divina em que física, metafísica e arte se 

misturam para formar a energia ou força vital que ativa e direciona processos e 

experiências sociopolíticas, religiosas e artísticas. O axé é parte integrante da estética 

iorubá. É considerado eficaz e desencadeia uma resposta no público, iniciado ou não 

iniciado, mesmo quando não pode ser totalmente e imediatamente compreendido. 

Expressado externamente através das artes verbais, visuais ou performáticas, isolada ou 

conjuntamente, o axé imbui som, espaço e matéria de energia para reestruturar a 

existência, transformar o mundo físico e também controlá-lo. 
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