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IPORI E ELEDÁ
A Propósito da Polêmica sobre o Dique do Tororó

Conta-se que quando Orixá nla, Oxalá, o grande orixá, foi criar os seres
humanos, ele recorreu e convocou todos os demais orixá para ajudá-lo a
encontrar a matéria primordial para sua criação. Depois de muito procurar,
encontraram a lama e viram que ela possuía as qualidades moldáveis que
Orixá nla necessitava. Tiraram-lhe pedaços, mas logo observaram,
constrangidos, que a lama chorava, vertendo água pelos pedaços arrancados.

Preocupados, devolveram a ela os pedaços e resolveram continuar
procurando. Foi quando Iku, orixá Morte, não teve dó. Pegou um pedaço e
dirigiu-se de volta a Oxalá, e todos os demais orixá o seguiram. Lá chegando,
apresentou o grande achado, e Oxalá ficou bastante satisfeito e agradecido,
dizendo que agora poderia iniciar sua missão. Os orixá, ainda preocupados,
disseram então o que se passara – que a lama ficara chorando.

Oxalá pensou um pouco e decidiu que os pedaços daquela matéria da
qual seriam feitos os seres humanos e demais seres de sua criação deveriam ser
restituídos à lama, e designou Iku para realizar esta missão. É assim que Iku
Morte é um orixá que não tem assentamento, está sempre em volta do mundo
realizando a sua missão, para que a lama restituída permita e se contente
com a retirada de novos pedaços. Como se diz entre nós, “vai-se para dar vez
a outros ”.

Essa matéria original é que denominamos de ipori, que garante a
dinâmica do ciclo vital morte-renascimento; axéxe, origem das origens, princípio
dos princípios que se renovam. Aspectos do mundo mineral, vegetal e animal
compõem a matéria original, e todos esses aspectos da natureza estão presentes
no ser humano.

Quando o orixá retira aspectos da natureza para Oxalá, ele imprime,
por assim dizer, sua força, que será preponderante na criação de determinado
ser humano, seu aspecto de natureza presente predominante. Aquele será seu
eleda, o seu orixá. Os orixás são princípios que caracterizam as forças da
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natureza; água, terra, vento, fogo, floresta, vegetação, árvores, movimento,
morte, saúde, doença, plantio, colheita, caça, transformação de minério em
metal, a vida em expansão comunitária, etc...

O ori e ori-inu, a cabeça e seu interior onde está estabelecido o odu, o
destino da pessoa, é elemento de profunda significação na constituição do ser
humano. Ajala e 16 odu mais Osetuwa são quem fazem as cabeças e constituem
a multiplicidade dos destinos. Energia, sinergia, ação e movimento, circulação
das substâncias que movem o ser humano e seu destino são princípios
dinamizados por Exu Bara. Oba + ara, o rei do corpo, responsável pelas vias
internas que proporcionam dinamismo a existência concreta e individual.
Muitos outros conceitos referentes aos orixás e aos seres humanos foram
divulgados de forma acadêmica por diversos trabalhos que constituem uma
bibliografia atualizada, como por exemplo, os de Juana E. dos Santos e
Deoscoredes M. dos Santos, Alapini. Contentemo-nos com esta pequena
ilustração da condição de nossas comunidades-terreiro nagô que na memória
de suas narrativas míticas de uma sabedoria milenar realizam complexas e
profundas elaborações do existir através de riquíssima liturgia, constituída
por incontáveis combinações simbólicas e por uma estética que caracterizam
as formas de comunicação rituais comunitária.

Certa vez, vi um vídeo documentário francês sobre a entrega dos presentes
à Yemanjá, no dia 2 de fevereiro, na colônia de pescadores do Rio Vermelho. O
repórter insistia em saber de várias pessoas presentes como era a “sereia”. Quase
todos respondiam que Yemanjá é uma força que governa as águas ou expressão
de maternidade, poder feminino, uma grande mãe... Depois, ele foi entrevistar
a Iyalorixá que preparava os preceitos do presente principal fazendo a mesma
pergunta, já um tanto chateada pela insistência do francês, a senhora respondeu:
“Olha, meu filho, quem viu a sereia não voltou pra dizer como ela é.”

Assim é que os orixás são princípios abstratos, mistério da existência, são
princípios ativos que regem a natureza e constituem a dinâmica entre esse mundo,
o aiyê e o orun, o além. As pessoas cujo destino e ancestralidade são constituídas
como responsáveis pela circulação do axé, da força que dinamiza a vida para que
esse mundo não se acabe através da tradição litúrgica, são capazes, através de
rituais de manifestação dos orixás, de concretizar sua presença num aqui e agora
de acordo com o espaço e a temporalização do contexto sagrado.

Uma linguagem estética simbólica, onde matéria, forma, textura, cor,
gestos, som, movimento, cheiro, sabor expressam uma complexa taxinomia
cosmogônica, promove os vínculos comunitários dos fiéis reunidos
compartilhando paixão, emoção e elaborações de mundo, vivências que
aplacam a angústia dos mistérios do existir pela religião.

Assim sendo, esse longo prólogo tem por fim abordar em dois ou três
parágrafos a polêmica das esculturas do Dique do Tororó. Rapidinho, tais
esculturas nada têm a ver com orixá, como a mídia se refere. São objetos de
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6 - Sacerdote de Ifá de alta hierarquia em Oyó – foto Marco Kalisch, 1981
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latão procurando retratar, através das artes plásticas, as sacerdotisas do culto
aos orixá. Não há nessa constituição escultural quase nada do contexto e da
complexidade simbólica ritual dos elementos estéticos característicos que
constituem a representação de cada determinado orixá.

A forma de aproximação da artesania articulada com a divulgação da
mídia acabam por realizar, na verdade, um recalque à riqueza erudita, cultural
e espiritual da tradição africano-brasileira, realizando uma simplificação
banalizante. Por outro lado, orixás são forças da natureza e, como tal, são já
de muitos e muitos anos as tradições de realizarem as oferendas às forças que
regem as águas no Dique de Tororó por determinadas comunidades. O
protestantismo sempre se colocou como ponta de lança das conquistas
continentais coloniais, neo-coloniais e imperialistas do império-britânico e do
bloco hegemônico, do poder anglo-saxão nos EUA. A ânsia catequética
missionária sempre aprovou os genocídios contra os “pecadores”, isto é, os
que têm outras religiões e outros territórios e suas riquezas.. Para acabar com
a religião dos orixá, só acabando com toda natureza e todos os seres humanos
juntos. Combater as esculturas que comentamos como se orixá fossem, chega
a ser patético, quanto mais estando nós na Bahia... Como dissemos, para nós
todo ser humano tem o seu orixá. É famoso o episódio ocorrido na década de
30, quando o então delegado Pedrito Gordo invadiu a comunidade do
babalorixá Procópio do Ogunjá e acabou na ocasião manifestando o seu orixá...
Tempos de perseguição, quando também o genro da afamada Tia Ciata, o
Germano, fundou o bloco O macaco é outro. Não seria hoje em dia “O diabo é
outro”?
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