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ARKHÉ E AXEXÉ
Linguagem e Identidade*

As comunidades-terreiro, egbé, se constituem em bem organizadas
instituições compostas de um espaço sócio-religioso e arquitetônico próprio e
caracterizado por uma população flutuante de seus membros que ali
comparecem conforme determinada temporalidade litúrgica.

Os limites da comunidade estão caracterizados pela frase “da porteira
prá dentro, da porteira prá fora” que procura estabelecer as relações do éthos
negro-africano do egbé com a sociedade oficial europocêntrica.

Esses limites sempre são colocados para caracterizar o âmbito de atuação
de poder entre ambos os contextos sociais. Todavia, a porteira funciona apenas
como metáfora de limites, posto que a referência geográfica não traduz o
alcance real dos processos de desdobramentos espaço-temporais do egbé que
atua e se desdobra de diversas formas na formação social brasileira como um
todo.

O egbé concentra o saber e poder religioso renascido a cada rito.
Os ritos se caracterizam pela linguagem que os expressam constituindo

o que poderíamos denominar de estética sacra negra e que se realizam através
de uma comunicação da participação.

Toda a produção estética material ritual, a visão de mundo, elaborações
científicas e filosóficas, que se realiza num aqui e agora, e os comportamentos
referentes a hierarquia institucional constituem um éthos negro que mantém-
se em contínuo desdobramento no Brasil.

Linguagem, comunicação, éthos, caracterizam desde o egbé, a identidade
negra nacional.

Esta identidade negra não se caracteriza apenas pelo continuum negro-
africano, mas por sua forma própria de reposição no Brasil, desenvolvendo

*Extrato de tese de doutorado, Agadá Dinâmica do Processo Civilizatório Negro no Brasil, 1985.
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uma forma própria de relações sociais, valores e linguagem características e
originais.

Essa forma, contudo, está ancorada nos egbés tradicionais conforme se
refere Muniz Sodré:

A expansão dos cultos ditos “afro-brasileiros” em todo o território nacional
(apesar da diversidade dos ritos ou das práticas litúrgicas) se deve à
persistência das formas essenciais em pólos de irradiação, que são as
comunidades-terreiros (egbé). É isto que faz com que um santo da Igreja
Católica (como S. Jorge) possa ser cultuado num centro de Umbanda,
em São Paulo, como Ogum, orixá nagô. Ou seja, o conteúdo é católico,
ocidental, religioso, mas a forma litúrgica é negra, africana, mítica. Ao
invés de salvação (finalidade religiosa ou católica), o culto a S. Jorge se
articulará em torno do engendramento de axé.

1

É neste sentido que o pacto semântico e a rede de alianças que formam
o povo de orixá ou “povo-de-santo” possuem nos egbé tradicionais a sua arkhé
categoria utilizada ultimamente nos trabalhos de Muniz Sodré, Juana Elbein
dos Santos e Deoscoredes M. dos Santos.

A arkhé, todavia, não se restringe a um princípio inaugural histórico-
social e cultural, mas engloba a energia mística constituinte da ancestralidade
e das forças cósmicas que regem o universo na interação dinâmica de restituição
de axé do aiyé e do orun deste mundo e do além e vice-versa ao contrário.

Se o ritual caracteriza um éthos, isto é, o aspecto da linguagem, estilo
ou forma de comunicação e expressão de valores estéticos e éticos e conteúdos
de saber ou de não saber, porém, o que ele realiza e dinamiza sobretudo é a
restituição e transmissão de axé.

O éthos, que está presente nas relações estabelecidas com as matérias,
substâncias e formas significantes dos preparos de folhas, dos líquidos para
banhos e bebidas, da culinária, dos ileke, colar de contas, cores, cantos,
vestuário, gestos, música, dança, palavra poética, cabeças e corpos viventes,
constituídos em códigos semânticos, linguagem; se caracteriza por expressar e
comunicar a mobilização de uma força latente, um “eidos”, presente no conceito
de axé, poder de realização.

A identidade constituída pela prática litúrgica transborda do plano
imanente para a transcendente.

Um omo-orixá exprime uma identidade mítica ancorada numa arkhé e
assentada num “eidos” caracterizada por um éthos.

Não é, portanto, apenas o éthos, característico do modo de vida das
comunidades terreiros, que irradia princípios existenciais constituintes da
cultura negra que estrutura a identidade histórica e social do mais significativo
segmento populacional nacional. É sobretudo o seu “eidos”, a sua dimensão
transcendente atualizado no aqui e agora das relações sócio-litúrgicas do egbé.
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4 - Sacerdotisas do Ilé Iya Omi Axé Iyamasse, durante a recepção à IIª Conferência

Mundial da Tradição dos Orixá e Cultura, Salvador – foto Arthur Ikissima, 1983
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O bantu não é um ser sozinho. E não é bom sinônimo para isso dizer
que ele é um ser social. Não, ele sente e se sabe como uma força vital,
como estando em relação íntima e pessoal com outras forças que atuam
acima e abaixo dele na hierarquia das forças. Ele sabe que ele próprio é
uma força vital, capaz de influenciar algumas forças e de se influenciar
por outras. Fora da hierarquia ontológica e da interação de forças não
existe ser humano, nas concepções dos bantu.

2

Poderíamos generalizar essas observações de Tempels para todo o homem
negro-africano tradicional, incluindo o que expandiu sua continuidade
existencial no Brasil.

O desenvolvimento e expansão do axé no Brasil está ligada à reposição
da continuidade africana.

A arkhé se refere aos princípios inaugurais que “imprime sentido e força,
direção e presença à linguagem”. Neste sentido, é que os bantu também se
referem ao muntu como “a força de conhecer” (“udi na Buninga bwa Kuyuka”,
em língua Kiluba). E os nagô são cientes de que o conhecimento efetivo depende
da absorção de axé.”

3

Nesse sentido, também a linguagem e a comunicação, no âmbito do
egbe, se caracterizam numa experiência iniciática, onde a presença dual ou
grupal se faz necessária, pois o axé transmite-se através da pessoa que o detém
em seu ser concreto individualizado.

Este ser individualizado, como vimos, porém, é imanente e
transcendente. Um filho de Xangô tem Xangô como sua força consigo, mas
Xangô é força invisível, transcendente, é um ser do orun que se apresenta no
aiyê através do seu axé, de sua particularidade de força materializada no ser
humano, no trovão e no raio, no fogo e em todos os elementos que recebem
seu axé, no colar de contas, nas pedras do altar, etc.

No ser humano, o axé do seu orixá se transmite através do contato, da
comunicação, do hálito, da fala, da interação ritual, aumenta e diminui.

Foi trazendo Xangô consigo que a Iyanassô instala na Bahia o axé que
marcará o início do culto aos orixás, conforme a tradição do antigo império
nagô, conjuntamente com o axé dos membros da família Axipá e outras
sacerdotisas e outros sacerdotes fundadores, marcos de ancoragem, princípios
inaugurais da herança negro-africana no Brasil.

O culto aos ancestrais se inicia ritualmente pela passagem ou restituição
do morto do aiyé para o orun.

O ancestre possui seu lugar na comunidade, seja em seus assentamentos
como Iya Agba, as mães anciãs veneradas no ilê ibo aku, conjuntamente com
os Esa ancestres masculinos do culto aos orixá, seja em assentamentos e
aparições como Baba Egun, Pai ancestral, cultuados nos ilesaiyn dos cultos
dos ancestres masculinos que são os que foram iniciados no sacerdócio como
Ojé.

Cultura Negra - 3ª edição 2008.pmd 17/10/2008, 15:5992
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5 - Sacerdotisas do Ilé Iya Omi Axé Iyamasse, durante a recepção à IIª Conferência Mundial

da Tradição dos Orixá e Cultura, Salvador – foto Arthur Ikissima, 1983
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O rito que caracteriza a passagem do estado de vivente para o de morto
se denomina axexé.

Quando morre um integrante do egbé, para possibilitar sua passagem
para o além e reacomodar os laços da comunidade, são celebrados uma
série de ritos mortuários, cujo ciclo completo se denomina Asésé. Ao
mesmo tempo despede-se do morto e se reverencia a todos os Asésé, os
primeiros ancestrais, o começo, a origem do universo, de linhagens, de
famílias, de um “terreiro.”

 4

Todo integrante do egbe quando morto deverá ter seu rito mortuário, o
axexé, e se converte num Axexé, uma referência, da continuidade ininterrupta
da tradição.

Quanto mais alto o grau de iniciação, mais experiência e conhecimentos
fixados e repartidos, mais reforçará o arkhé grupal, o ásé, o poder e
energia mítica da comunidade.

5

O morto convertido em ancestre, em Axexé, possui lugar destacado na
liturgia. São eles que, se constituindo em referências aos princípios inaugurais
dos valores e linguagem do egbé presentificam num aqui e agora a expansão e
a continuidade da comunidade.

IYa mi Asésé!
Baba mi, Asésé!

Esse oriki (poema), indica portanto, com todas as letras, que  os ancestres
são princípios inaugurais que permitem o realizar-se ritual num aqui e agora
em que são homenageados e saudados.

Em todos os rituais da liturgia nagô sempre são invocados e saudados
para atuarem no sentido de propiciarem a circulação de axé, realizando a
dinâmica entre o orun e o aiye, este mundo e o além.

Os cânticos e poemas, as palavras, o som, os gestos, o vestuário, a
oferenda, não possuem porém, apenas um conteúdo semântico caracterizando
um éthos, mas também acionam uma norma transcendente que atualiza as
relações entre o orun e o aiyé.

São enfim essas relações que representam a peculiaridade do ser do
grupo.

Mo juba
Gbogbo asésé tinu ara
Saúdo e venero
A todos os Asésé, nossas origens,
Contidos em nosso corpo comunitário.

6
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A existência e a expansão da comunidade é garantida pela
presentificação e recriação permanente das origens, ou melhor, as origens, sua
presentificação e recriação permanente garantem o existir da comunidade, do
egbé.

Bíbi bíbí lo biwa
Nascimento do nascimento que nos traz o existir.

7

Notas
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