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Resumo: Este artigo considera que, ao estudar os oríkìs, evocações derivadas das lembranças de comu-
nidades, como ações de poetas imersos no imaginário afro-brasileiro, pode-se entender os ìtàn(s) e owé, 
narrativas e provérbios de um sistema simbólico, oráculo, que se constitui como literatura persistente 
das religiões africanas, para as quais respondem aos dilemas. Ao responder, comprova que poético 
e narrativo mesclam-se e persistem, desestabilizando fronteiras, categorias da teoria, alargando-as.
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Abstract: This article considers that, when studying oríkìs, evocations derived from the memories of 
communities, such as actions of poets immersed in the Afro-Brazilian imagination, one can understand 
the ìtàn (s) and owé, narratives and proverbs of a symbolic system, oracle, which is constituted as 
 persistent literature of African religions, for which they respond to dilemmas. When answering, he proves 
that poetic and narrative mix and persist, destabilizing borders, categories of theory, widening them.
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Este artigo é a busca por ampliação de conhecimento sobre certa produção 
literária, por meio da qual se observa sistema simbólico alicerçado em instru-
mentos, códigos e narrativas, nos quais, poetas e adivinhos se assemelham. Isto 
é compreensivo se concordamos que todos os sistemas literários partem de um 
sistema de signos. A divergência aparece na consideração de ele ser universal e 
como. A constituição de nossas fronteiras e “assentamentos”, inclusive os  literários, 
estão recortados por lutas entre lógicas de mundo. Muitas foram dizimadas,  outras 
persistiram pela ação de homens que buscaram, em seus mais velhos cantos, que 
falassem de uma memória que se dá pela junção de atos a signos, evocados por 

 1 Mestre em Semiologia. Doutora em Teoria da Literatura. Doutora em Memória Social. Pós-douto-
randa em Estudos Literários.
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narrativas, na qual o filho é herança deixada por parentes, aparentemente, só 
aparen temente, esquecidos.

Ver esse signo por meio de seu sistema em funcionamento é reestabelecer 
espaço político em que o conotativo se confirma como território de guarda, manu
tenção e valorização de epistemologias e, por isso, de modos de ser. Ao observar 
o sistema de composição dos ìtán(s), narrativas em iorubá, dando alto-relevo aos 
oríkìs, lidamos com tática de persistência em que o aparente submetido é insubmisso. 
De outro modo, este artigo visa observar um tipo de organização literária, portanto, 
conotativa, que persiste nas ações de grupos candomblecistas do Brasil, exigindo 
exposição de ações metafóricas, ligas significativas que delineiam o  funcionamento 
do oráculo. O oráculo de Ifá, que é ativado por questões do descen dente, é um 
instrumento de valoração da experiência ancestral que continua na coletividade 
pelas ações do vivente.

Há na poesia contemporânea nacional marcas dessa persistência. Os oríkìs, 
palavra iorubá, que reúne, por justaposição, a palavra orí [cabeça]; e kí [canto, 
louvação ou até reza] com a função de descrever as características de cada divin-
dade do panteão iorubá, mantém forma que traz para a nossa literatura combinação 
rítmica e temática que expõe valores de toda uma cultura, em termos gerais; e, 
de um sistema de signos, em termos particulares. Observar como os oríkìs persis-
tiram, permite observar todo complexo literário ligado ao sistema simbólico, do 
tipo oracular, dos grupos ligados por pertencimento ou adesão às religiões de 
matriz africana.

Essa organização mostra uma literatura, a qual a teoria literária, tida como 
ocidental, com sua equipagem, não conseguia deslindar. E é posta às vistas pela 
provocação de Antonio Risério, marcada pela reivindicação fundamental de que 
aconteça a “incorporação da poesia oral das culturas indígenas e afro-brasileiras 
ao corpus das nossas poéticas literárias” (1996: 11). Ou seja, de que o estudo de 
literatura observe sistemas de simbólicos desconsiderados para que, vendo-os, se 
componha uma teoria de literatura que consiga descrever e estudar essas compo-
sições. E isso exige a observação dos oráculos que atuam nessa cultura, produzindo 
tecido conotativo. A reflexão exposta aqui é resultado de percurso que aceitou  
a provocação.

Definese o Oráculo de Ifá como um dos quatro planos componentes de um 
sistema simbólico e cultural reordenador das noções de mundo — o Candomblé. 
Além do Plano de Ifá/Orunmilá/Oracular, há três: O que lida diretamente com 
a incorporação das divindades nos descendentes, o plano dos Orixás, das festas 
 públicas ou do transe; o plano que lida com o reconhecimento da ação das plantas, 
designado como Plano de Ossaim; e o dos Eguns, que lida com os ritos  funerários 
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e reconhece a importância da ação dos antepassados e ancestrais na vida em  curso. 
A ordenação destes quatro planos segue ainda hoje a indicação estabelecida por 
Roger Bastide, a qual também se acompanha por meio da ilustração indicada  
em apêndice.

IFÁ

ORIXÁS

OSSAIN

EGUNS

Fig. 1. Quatro planos separados e dinâmicos, unidos pela ação de Exu.

Os sacerdócios no Candomblé acompanham cada um dos planos. A sugestão 
de que há pouco ou nenhuma interação entre os planos é uma falácia. Apesar 
dos sacerdócios acontecerem em espaços distintos, entende-se que a divisão não 
 suprime a unidade; os quatro compartimentos ligam-se uns aos outros por via de um 
 elemento comum. Como indicou Roger Bastide, a relação entre os compartimentos 
é dinâmica. Exu é o elemento dinâmizador do Cosmos para os candomblecistas, 
pois une elementos aparentemente inconciliáveis.

Apesar disso, não nos aprofundaremos no papel de Exu, pois já é bem deta-
lhada e popularizada a sua importância e conhecidas as funções assumidas em cada 
um dos planos. Além dessa figura que garante dinamismo, cada plano tem uma 
divindade que é seu patrono. O Plano dos Orixás tem como divindades regentes 
Xangô, Oxalá e/ou a divindade do responsável pelo terreiro.

O Plano das plantas e folhas, reino vegetal, tem Ossaim, suas configurações 
e processos como seu patrono. O plano dos Eguns é a configuração da presença 
dos antepassados na vida societária. São ritos que ligam os viventes aos antigos e 
aos ancestrais. Eles são o elo entre a vida e a extrema alteridade. Para essa lógica, 
conhecer os seus mortos e honrálos é uma forma de saber de si. E, por fim, o 
plano do oráculo é o do conhecimento. O patrono é Orunmilá, uma divindade da 
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rama de Oxalá. Ele não está relacionado ao transe, porque não participou efetiva-
mente da criação do mundo e dos homens, porém, acompanhou, vendo e sabendo 
as histórias. A forma como distribui sua sabedoria é por meio da aprendizagem de 
cada odù (signos) e de quais narrativas esses códigos podem conter, interpretando-as 
para aquelas pessoas que querem contatar com os seus antepassados.

Fig. 2. Iconografia de Orunmilá2.

Pelo interesse comunicativo partir do descendente, o contato com os antepas-
sados por meio do oráculo é indireto. Por isso, as respostas compõem-se de 
forma figurada por ser a tentativa dos homens compreenderem a fala dos deuses. 
Os enigmas estruturam-se sobre os 16 odù(s) principais e as 256 possibilidades 

 2 Orunmilá — patrono do Oráculo de Ifá, escultura em baixo e alto-relevo com encrustações de 
objetos, Carybé.
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 derivadas dos odù(s) e seus 4.000 subsequentes ìtàn(s). E são lidas pelo Babalaô, 
como indicado na Fig. 3.

Fig. 3. Imagem do Sacerdote de Ifá — o Babalaô.

Enfim, como os instrumentos que traduzem os interesses do homem, o oráculo 
está interessado em apresentar soluções significativas para o presente, visitando 
as histórias do passado.

O oráculo de Ifá foi reconhecido como bem imaterial, em 2005, pela Organi-
zação das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2006):

“El sistema de adivinación Ifa, que recurre a un gran corpus de textos 
y de fórmulas matemáticas, se practica en las comunidades yorubas y 
en la diáspora africana de las Américas y el Caribe. La palabra Ifa 
se refiere al personaje místico Ifa u Orunmila, que los yorubas consi
deran como la divinidad de la sabiduría y del desarrollo intelectual. En 
contraste con otras formas de adivinación de la región que recurren a 
un medium, la adivinación Ifa no depende de los poderes proféticos de 
una persona, sino de un sistema de signos que son interpretados por un 
adivino, el sacerdote Ifa o babalawo, literalmente “el padre del sacer
dote”. Se aplica el sistema de adivinación Ifa cada vez que se ha de 
tomar una decisión individual o colectiva importante3.

 3 UNESCO. Obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad Proclama
ciones 2001, 2003 e 2005. Paris: UNESCO, 2006. Disponível em <http://unesdoc.unesco.org/ima-
ges/0014/001473/147344s.pdf>. Acesso em 6 fev. 2019.
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Nesses termos, o oráculo de Ifá é um procedimento mecânico ou mantike 
entekhnos que se estabelece por associação dos atos, dos objetos e dos signos às 
narrativas. Os termos que denominam os oráculos foram consolidados pela cultura 
greco-romana. Assim, Mantike, Mancia ou mesmo sua derivação “geomancia” estão 
consolidados na designação dos processos de composição de relação entre objetos 
e respostas para a vida em determinadas sociedades. Adotaremos a raiz mancia 
para avançar no debate proposto. Dessa forma, o Babalaô Awofá Ogbebara, em 
seu estudo sobre o oráculo de Ifá, considera que o oráculo de Ifá está entre as 
práticas geomânticas dos sistemas abocomânticos, que são aqueles que utilizam 
tábulas como base para inscrição do código e que se dão em evento oral. É por 
isso um evento com implicações semiológicas.

Há histórias que tratam do surgimento do oráculo como instrumento ritualís-
tico. Este é, contudo, um terreno controverso. Há quem defenda ser originalidade 
da sabedoria africana; os que afirmam ser uma invenção dos árabes e aqueles que 
dizem ter se originado na China e ido para a África pela Rota da Seda, levado 
pelos Árabes. Depois de ter recebido forte influência egípcia, disseminouse por 
todo o continente, onde assumiu as características empunhadas pelos sacerdotes 
hoje. Um dos fatores que singulariza oráculo como expressão africana é a binari-
dade do oráculo ser ativada ou arranjada pelo manuseio de sementes.

Isso significa considerar o papel das sementes para o oráculo. A manipulação 
dos coquinhos de dendê é o primeiro ato de abertura da consulta e leva a vida 
presente para dentro do oráculo. E, como toda semente começa na sua árvore, 
obser vamos algumas características gerais das palmeiras e particularmente da 
Elaeis guinenensis, a palmeira do dendê ou dendezeiro. Este gênero é composto 
por plantas que alcançam uns 15 metros de altura e, quando adultas, mantêm ciclos 
perenes e longos. Todas as características dessa árvore são importantes e tradu-
zidas nos  símbolos da cultura das comunidades de terreiro. Dos seus coquinhos 
são  extraídos o azeite de dendê, o óleo de palmiste — da parte branca da semente 
— e a vidência do futuro. Há um processo ritualístico, pelo qual os coquinhos 
de dendê passam a ser peças oraculares. Elas são Ikins só quando estão no jogo.

Antes disso, são conhecidas como ekuro. As sementes no jogo oracular 
adquirem uma condição comunicativa que excede a sua singularidade. Ela deixa 
de ter só função na natureza, passando a ter função sociológica, comunicativa e, 
portanto, semiológica.
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Fig. 4.1. Por fora do coquinho do dendê sem a parte que produz o óleo de dendê.

Fig. 4.2. Vista por dentro da semente, na busca do signo/do Odù.

Fig. 4.3. As cores da semente e ampliação das similaridades com a cultura.

Como funciona articulado por sementes, que por si só guardam uma potente 
metáfora, pode-se dizer que o oráculo faz as metáforas circularem. Para transitar 
entre espaços, as sementes precisam da água e da terra para fazer explodir o 
seu fogo de vida. Assim, sua principal potência é a da transformação, ou seja, 
 possibilidade de ser algo que, logo, será outra coisa.
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A semente guarda como símbolo razoável — aceitável — condição de trazer 
em si outra coisa.

Ser e, ao mesmo tempo, negar a sua completa individualização para ser o 
outro guardado também em si. Diferente do que se dá na natureza, que o outro da 
semente é uma árvore, no jogo, seu outro é o homem. Aquele que pede a consulta, 
estabelecendo uma relação imbricada e cheia de dobras, o que lembra a definição 
de Clifford Geertz quando chama os signos advindo de tais sistemas de signos 
densos e permite considerar essa espessura ou que o desdobramento desse signo 
exige o reconhecimento da complexidade conotativa vinda do próprio sistema por 
seu conjunto de relações particulares.

Esse desfecho deixa a ver os encaixes entre pares e ímpares das quedas, dos 
riscos, ideogramas e narrativas. Se a semente indica o homem no jogo, a inscrição 
faz referência à vida da pessoa contida nos traços do Odù inscritos no Ìyerósun. 
Estes traços codificam essa via, esse caminho, que resulta em uma potência ajustada 
aos dilemas da vida em curso. É por essa associação que se abrirá o jogo para 
observar o que germina em cada vida. O código do Odù será a pequena semente 
imersa no interior do coquinho.

Fig. 5. A imagem abaixo indica riscos sendo feitos no pó contido na bandeja do sacerdote.

Por isso, o Ifá articula a metáfora do que são os significados específicos  
na/da semente com outro muito caro ao Candomblé: O da efemeridade da inscrição 
da vida no mundo, o que dá nexo, função simbólica e epistemológica ao sistema. 
O pó de Ìyerósun é onde são inscritos os traços do odù no oráculo. Esses riscos 
ajudam na transformação das informações naturais catalogadas em elementos de 
comunicação. Os riscos no pó de Ìyerósun são o passo seguinte à indicação de 
par ou ímpar resultante da manipulação dos cocos de dendê. As partículas do pó 
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vão se dispersando para abrir caminho ao ideograma. É um ato de inscrição. Para 
alguns, essa abertura mostra o Olorun. Aberta, a semente, com seu pó metaforica-
mente aspergido num plano do mundo, transforma o opón, pelo ato de inscrição do 
odù, em um entrecruzo de mundos, pelo qual o “destino” em forma de narrativa 
pode ser lido pelo adivinho, que aqui não atua só como sacerdote, mas também 
se faz tradutor das falas do interior da semente, na medida que o destino adquire 
a forma de código e de narrativa. É por isso que o código pode ser compreendido 
e, portanto, comunicado, entendido e alterado.

Mestre Itaoman4, como muitos estudiosos, apoia-se nas partes que formam 
a palavra para perscrutar o significado que encerra o pó disposto na bandeja: Íyé 
(pó) + Yéri (pó de cupim) + Osún (árvore de Osún). Ou seja, o pó é resultado da 
transformação obtida pela ação de cupins na casca branca da árvore Osún (Ptero
capus Osún), o que acrescenta ao composto a ação animal.

A semente aberta pode se assemelhar ao Ìyerósun, a similaridade que alarga a 
rede de informações, que não podem ser negligenciadas. Se o pó de Ìyerósun aceita 
os riscos, ele está contido em uma bandeja, o que transforma o Opón no centro 
do universo simbólico. Tabuleiro que recebe o Ìyerósun e onde se increve o odù.

Fig. 6. Imagem do Opón Ifá.

 4 COSTA, Ivan H. (Mestre Itaoman) (1995), Ifá, o orixá do destino: o jogo de Ôpón e de ÔpêleIfá. 
São Paulo: Ícone.
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O Opón com o uso do abâcomo qualifica o oráculo, já que o uso desse 
instrumento é comum para oráculos que inscrevem códigos em bandejas ou tabu-
leiros. É nele, por meio do pó de iyerósun, que os ideogramas são inscritos. Por 
isso, pode-se imaginar que o Opón guarde referência direta e exclusiva com as 
características de fixação e de estabilidade, normalmente associadas à terra. Talvez 
seja exatamente assim, mas em um aspecto simbólico. Isso porque a terra se move. 
Símbolo de atração, de absorção, de mediação e de encaixe. A noção de terra está 
integrada a de um sistema dinâmico. Portanto, ela se altera em vários aspectos.  
O Opón é melhor compreendido quando estudado em dois cortes, um vertical, o 
que deixa a ver nove espaços. Esses são controlados por Iansã e tratados no mito 
de nascimento de Exu. O Antropólogo Klaus Woortmann, em seu estudo, colabora 
com o entendimento desta pesquisada quando afirma:

O Òrun, conforme ensinam os babaláwo (sacerdote de Ifá), é composto 
de nove espaços ou compartimentos que são, na realidade, dois  conjuntos 
de quatro espaços cada, um dos conjuntos acima da terra e o outro 
abaixo, mais um espaço intermediário que coincide com o espaço terra. 
Todo o Òrun está ligado ao Aiyé por um pilar, o opó órun oun aiyé. 
Este pilar é representado também por uma árvore ou por uma corrente5.

Opón, como um anel, desloca-se pelos oito espaços simbólicos do eixo  vertical. 
Assim, podemos dizer que se estabelece por (re)união tensionada entre os nove 
espaços simbólicos e o eixo. E, por isso, acessíveis uns aos outros somente pelo 
movimento vertical do Opón, o que possibilita o seguinte grafismo, indicado na 
Fig. 7. Se a vista exposta pelo corte vertical é a dos espaços simbólicos, o corte 
horizontal expõe as posições geográficas, os cruzamentos geométricos e as influências 
dessas posições nos elementos, nas figuras e, por isso, nos códigos e narrativas.

 5 WOORTMANN, K. (2018), Cosmologia e geomancia. Anuário Antropológico, vol. 2, n.º 1,  
pp. 11-84. Disponível em <http://periodicos.unb.br/ojs311/index.php/anuarioantropologico/article/
view/6014>. Acesso em 6 fev. 2019.
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Fig. 7. Corte vertical do Opón.

Fig. 8. Corte Horizontal do Opón Ifá — corte em quadrantes.
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Se o Opón é, ao mesmo tempo, lugar onde se lê a história e pelo qual se vê 
a vida, ele é ponto de interseção, de entrecruzo. Ele é ponto de conexão impor-
tante para o sistema porque une código, narrativa e vida. Segue mapa do Opón, 
no qual os Odù(s) estão relacionados às figuras geométricas do sistema: triângulos, 
quadrados e circunferências, como na Fig. 9. Nela, as posições do Ogbé, Oyeku, 
Edi e Iwori, que correspondem ao Leste, Oeste, Norte e Sul, respec tivamente, 
estão relacionadas às características do fogo, terra, ar e água, nesta ordem. A pers-
pectiva dos caminhos e das substancialidades se coesionam nele, afirmando que 
cada substancialidade tem um percurso que precisa ser conhecido para se saber a 
potencialidade das pessoas que indagam ao oráculo. É uma lógica que considera 
que as individualidades, em convivência, alteram a vida em grupo, a coletivi-
dade e, de certa forma, toda  sociedade. É o rumo — a fase da narrativa — dessa 
substancialidade que o oráculo quer conhecer. E é isso que pode ser decifrado, 
quando se sabe o que cada risco diz, o que nos exige observar a composição 
gráfica dos odù(s).

Fig. 9. Corte Horizontal.
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Os odù(s) são os signos do código da semente desenhado no Ìyerósun contido 
no Opón. Como resultado, tem-se um ideograma de oito partes, por isso, um octo-
grama, sendo 16 dos principais e 240 o resultado derivado da relação de cada um 
dos 16 com os quinze restantes e consigo mesmo, o que determina a existência de 
256 odù(s). Sua grafia é produzida da direita para a esquerda e de cima para baixo.

Fig. 10. Risco do odù no Iyerósun contido no Opón Ifá (bandeja de Ifá).

O odù é um código completamente cultural que representa o que há dentro do 
coco de dendê. O odù, em certa medida, ajusta-se com a ideia de signo corrente e 
é parte do que se busca com o evento de consulta ao oráculo. Isso porque conhecer 
o próprio signo, para a cultura nagô/iorubá, implica assumir a relação das narrativas 
em que esses códigos vão se desdobrar e suas etapas subsequentes. Esses atos, por 
sua vez, são compreendidos como uma rotina de rituais e condutas específicas.

Para o Mestre Itaoman, o termo odù, do iorubá, recebe, por sua impor tância, 
no Oráculo de Ifá, três significados. Em primeiro aspecto, a palavra designa um 
recipiente cilíndrico de madeira cujo conteúdo físico deveria ter relação e repre-
sentar os 3 (três) componentes básicos da existência das pessoas, dos bichos e das 
coisas: a) Ìwá — que, segundo o Mestre Itaoman, significa Existência; b) Aba — 
que, para ele, significa Essência; e c) Axé — o que significa Realização. O axé 
é a medida de ajuste entre o ìwá e o abá. Ou seja, quanto mais forte o vínculo, 
maior a estabilidade do odù.

No segundo aspecto, o termo designa o conjunto de (oito) riscos gráficos 
com traços verticais consecutivos, inscritos da direita para esquerda e de cima 
para baixo, estabelecido como resultante da manipulação dos caroços de dendês 
ou ikins; e, ao serem marcados no pó, aspergidos no opón Ifá, corresponderiam 
aos Onã Ifá — caminhos de Ifá. Em um terceiro aspecto, odù designa a narrativa 
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que os ideogramas encontrados exporiam ao Babalaô. Como já indicado, nos ate-
remos somente à segunda e à terceira definição. O odù grafado pelo ideograma, 
segundo o pesquisador José Beniste, em seu Dicionário de Yorubá — Português, 
é definido como:

Odù, s. Conjunto de signos do sistema de Ifá que revela histórias em 
forma de poemas, que servem de instruções diante de uma consulta. Os 
16 principais são os seguintes: 1. Éjì Ogbè; 2. Òyèku Méji; 3. Ìwòrì 
Méji; 4. Òdí Méji; 5. Ìròsun Mèji; 6. Òwònrín Méji; 7. Òbàra Méji; 8. 
Òkàran Méji; 9. Ògúndá Méji; 10. Òsá Mèji; 11. Ìká Méji; 12. Òtúrúpòn 
Méji; 13. Òtùrwá Méji; 14. Ìretè Méji; 15. Òsé Méji; 16. Òfún Méji.6

Talvez seja importante lembrar o processo de obtenção do odú pela manipu-
lação da semente. O Babalaô manipula as sementes de uma mão para outra. As 
que restarem em sua mão esquerda serão contabilizadas para o jogo, indicando 
determinado risco. Se for um número par, risca-se um traço, (I), composto por uma 
única marca de cima para baixo, que se chama Ofú. Em outro lance, se sobrar um 
número ímpar de sementes na mão esquerda do Babalaô, riscam-se dois traços, 
(II), de nome Ôsa, composto por duas marcas produzidas da mesma forma, ou 
seja, da direita para esquerda e de cima para baixo.

Fig. 11. Tabela de composição dos omó odù.

 6 BENISTE, José (2016), Dicionário de Yorubá. 2.ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
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É esse ato que gera a inversão de lógica, pois, se compararmos as corres-
pondências de paridade ou imparidade na percepção tida como ocidental, veremos 
que há uma dissensão. E essa inversão feita por ato e signo nos coloca entre 
epistemologias. Esses riscos desdobram-se, constituem o ideograma de oito partes 
e abrem perspectiva de significação, como indicado pela antropóloga Juana Elbein 
em seu livro (SANTOS, 1986):

Insistirei mais adiante na fragilidade do conceito abstrato e universal do 
símbolo. Os elementos só podem ser vistos e interpretados num contexto 
dinâmico, não com um significado constante intrínseco, mas essencial
mente como fazendo parte de uma trama e de um processo. O significado 
de um elemento está em função de suas relações com outros elementos.  
O significado de um elemento é uma função e não uma qualidade.7

A alteração dos riscos permite a composição de dezesseis odù(s) diferentes, 
o odù(s) Meji, que são os primeiros e os mais importantes do oráculo.

Fig. 12. Ordenação dos 16 odù(s).

 7 SANTOS, Juana Elbein dos (1986), Os Nagô e a morte: Pàde, Àsèsè e o culto Égun na Bahia. 
Petrópolis (RJ): Editora Vozes.

I    I
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Deles são gerados os 256 odù(s), que guardam certa ordem, organização dos 
traços em forma de ideograma e um nome, porque o signo completo é composto 
ainda por outra parte, a narrativa.

O odú, quando o seu significado é expresso por uma narrativa, aumenta sua 
espessura significativa. Buscaremos observar as chaves dessa complexidade, dando 
alto-relevo aos oríkìs.

Assim, a narrativa no complexo oracular de ifá pode ser entendida como 
 mitos, lendas, cantigas, provérbios, oríkìs e vidas em caminhos cruzados. E  podemos 
considerá-la, segundo as observações de Todorov, de que “a síntese só é frutuosa 
quando não suprime as diferenças” e, de Meyerson, de que “todo estudo do homem 
deve necessariamente ser, ao mesmo tempo, uma semiologia e uma morfologia”. 
Isso quer dizer, em outros termos, que as narrativas são, ao mesmo tempo, parte do 
que seja ainda o odù ou expressão do processo de leitura e o elemento conceitual.

Segundo a definição de José Beniste, em seu dicionário de Yorubá — Portu guês, 
os ìtàn(s) são mitos e histórias. Talvez por isso sejam considerados,  amplamente, 
como narrativas.

Estruturalmente, contudo, têm forma de poemas. São, por isso, um tipo 
de poesia histórica, como defende Wande Abimbola em seu livro Ifa Divination 
 Poetry, de 1977. E, ao mesmo tempo, para o pesquisador nigeriano, toda poesia de 
Ifá é uma tentativa de narrar. Assim, Abimbola considera que o Babalaô crê que, 
narrando essas histórias do passado, possibilitará ao consulente detectar situações 
semelhantes às dele próprio e, por essa disposição, encontrar as soluções desejadas, 
como uma função mais do que como uma qualidade. Nesses termos, as narrativas 
podem ser consideradas como os Esé Ìtàn Ifá. Para Juana Elbein, os ìtàn(s) são:

A palavra nagô ìtàn designa não só qualquer tipo de conto, mas  também 
essencialmente os ìtàn àtowódówó, histórias de tempos imemoriais, mitos, 
recitações, transmitidos oralmente de uma geração a outra, particu
larmente pelos babaláwo, sacerdotes do oráculo Ifá. Os ítán-Ifá estão 
compreendidos nos duzentos e cinquenta e seis “volumes” ou signos 
chamados Odù, divididos em “capítulos” denominados ese.8

A proximidade significativa entre ìtàn e mito é evidente e mantém o nexo 
das práticas ritualísticas das comunidades afro-brasileiras quando o oráculo inte-
ressa-se por essa narrativa que trata de feitos dos antepassados importantes. Em 

 8 Ibidem.
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termos oraculares, há uma compreensão de que o futuro está no passado, como 
se os espaços de imaginação e o de lembrança fossem um contínuo interrompido 
pelo ato no presente. A realidade do mito é estabelecida por uma situação ritua-
lística complexa e, portanto, polissêmica. Ele ganha a dimensão de significados 
compreensíveis em uma dada realidade conjuntural pelo ato ritualístico. Encontrar 
o “sentido” para o momento da intervenção do oráculo, exige do babalaô e do 
consulente esforço de interpretação. Ato que delimita, na vastidão de possibilidades 
significativas, uma “com sentido”, que se configura como resposta às demandas do 
presente. E, ao ser apreendido pela vida, vivida por alguém, o oráculo  acumula 
nova versão. Persistir com essa forma de explicar o mundo é, portanto, uma ação 
política. A tática combina-se com a da própria literatura dizer por distensão, por 
enigmas, por metáforas. Entender tal estratégia é compreender o que seja o narra-
tivo para esses grupos.

Nesse aspecto, esse material conotativo é narrativo (ìtàn) por conter personagens, 
ações com suas causas e consequências que, normalmente, é apresentado em forma 
de versos (esé) e designado como esé itã Ifá. A noção de prosa e poesia  consolidada 
em língua iorubá nos é cedida por Olatunde Olatunji, em (OLATUNJI, 1982):

A distinção entre prosa e poesia iorubá não é absoluta, mas relativa. 
Poesia iorubá pode ser falada, entoada ou cantada, com ênfase na sua 
forma artística, paralelismo, jogo de palavras, repetição, contraponto 
tonal, combinação léxica, idiomas, etc., possuindo muitos itens de  léxico 
arcaico, distorções e/ou divergências tonais e gramaticais, exceções grama
ticais, etc. A prosa iorubá, por outro lado, coloca ênfase na  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 da fundação do verso.9

A lembrança narrada, cantada, falada, ritualizada não fica em um ato  abstrato 
da mente, nem é só discurso. É um signo que, para se efetivar, precisa ser prati-
cado como dança, como performance, como atos, como rito, como vida. Isso 
pode ser sustentado se observarmos a defesa de Tzvetan Todorov (TODOROV. 
2008) quando afirma que toda narrativa compõese de estrutura tensionada pela 
repetição e diferença:

(…) A narrativa se constitui na tensão de duas forças. Uma a  mudança, 
o inexorável curso dos acontecimentos, a interminável narrativa da 

 9 MARINS, Luis. Obatala (2018), E a Criação do mundo. 2.ª ed. São Paulo: Edição do autor.
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“vida” (a história) onde cada instante se apresenta pela primeira vez 
e última. É o caos que a segunda força tenta organizar; ela procura 
darlhe um sentido, introduzir uma ordem. Esta ordem se traduz pela 
repetição (ou pela semelhança) dos acontecimentos: o momento  presente é 
original, mas repete ou anuncia instantes passados e futuros. A narrativa 
nunca obedece a uma ou a outra força, mas se constitui na tensão das  
duas (…).10

Isso permite entender que a adivinhação é uma leitura do passado no presente 
que exige a ação, a observação do que se deu, dimensiona a ocorrência do que se 
vive e permite ao vivente atuar sobre o dado. E, por essas leituras, tais  ocorrências 
tornam-se “conhecidas”. O conhecimento de como tal dilema foi resolvido no 
passado permite, por similaridade, ordenar o fato completamente novo da vida 
em curso. E a reflexão desse fato pela narrativa dá opções significativas aos atos.  
E isso, de certa forma, é agir reposicionando o que se quer para o futuro, ou seja, 
conhecendo o que está por vir.

Se a narrativa herda parte do significante, compondo uma rede de intricado 
processo de encaixe, é responsável por abrir nova etapa para a significação. Dessa 
forma, a narrativa em Ifá processa-se por estrutura própria que conta com três 
tipos literários: Os provérbios (Owè), os oríkìs (cantos/rezas) e os ìtàn(s) que são 
as narrativas propriamente ditas.

Assim, se os odù(s) são a representação gráfica do que se guarda no interior 
da semente, os provérbios são o anúncio da outra lógica que rege a narrativa de ifá. 
Eles foram, muitas vezes, desconsiderados. Apesar disso, mantiveram seus circuitos 
conotativos nas sociedades contemporâneas, reposicionando não só  modos de como 
“ser”, como, também, os de como “pensar” e os de como compor metáforas. Os 
provérbios são a parte da narrativa mais próxima dos ideogramas desenhados pelo 
sacerdote e, por isso, são concisos. São como as sementes fechadas que precisam 
ser abertas para revelarem seus segredos. Obviamente, os provérbios não são fenô-
menos exclusivos da cultura afro-brasileira, afrodescendente ou africana. Antes, são 
uma forma de síntese das noções filosóficas de várias culturas no mundo, ainda 
corrente como forma de difusão de perspectivas nucleares de certas epistemo-
logias. Owé é a palavra em iorubá que significa provérbio. Para Rogelio Agustín 
Martínez Furé, artista e pesquisador cubano, os provérbios são uma sabedoria dos 

 10 TODOROV, Tzvetan (2008), As estruturas narrativas. Introdução. Leyla Perrone Moisés.  
5.ª ed. São Paulo: Perspectiva.
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antepassados, deixados para conhecimento de seus descendentes. Furé descreve 
os provérbios como:

Los provérbios son pequeñas joyas de la sabiduría popular transmi
tidas de generación, tan antiguas como la experiencia humana. Bajo el 
 lenguaje simbólico, o abriéndose paso directo, como un puñal, se ocultan 
profundas meditaciones, valores abstratos. La larga experiencia vivida 
por los antepasados, que la tradición trae al presente concentrada en 
una breve frase.11

Para o cantor cubano, os provérbios são também:
La poesia del provérbio radica no solo en sus imágenes concisas, sino 
en su permanencia, en ser el verbo del pasado que niega a morir. 
 Ayudando a encontrar la palabra perdida — como dicen los yoruba — en 
las charlas cotidianas, las narraciones nocturnas, los estribillos de los 
cantos, el provérbio mantiene la presencia de aquellos que nunca han 
partido y que, según el poeta senegalés Birago Diop, no están muertos.12

O segundo elemento narrativo são os Oríkìs. Se os provérbios vinculam o 
pensamento filosófico cultural ao signo e indicam o campo narrativo, os oríkìs dão 
o ritmo em que as narrativas deverão ser pronunciadas. Os oríkìs circunscrevem 
a conjuntura para a expressão oral. Na verdade, os oríkìs são invocações de reco-
nhecimentos da natureza do que se quer observar. A definição literal da palavra é 
ori, com o significado de cabeça; e ki, com o de louvar ou invocar ou chamar ou, 
ainda, saudar. O oríkì, então, é a saudação a algo, alguém ou alguma força. Para 
que qualquer tarefa seja executada, é necessário não só detectar sua natureza, sua 
substância, seu abá, como é importante cantá-lo, reconhecendo-o, para que função 
seja ativada. Isso acontece também com a narrativa.

Para Antonio Risério, poeta baiano, em seu livro Oríkì Orixá, de 1996, oríkì é 
um codelanguage, em síntese. Da mesma forma, para ele, os iorubanos não apenas 
distribuem ou dispõem por classes as formas textuais que produziram, como, além 
do ordenamento, mantêm o cultivo tradicional da ideia de que um texto vem ao 
mundo para ser interpretado. Isso coloca o leitor ou receptor atento. Não existe 
uma resposta certa, mas uma ajustada às demandas do tempo, do mundo. E para 
Rogelio Martínez Furé, o oríkì é, como para Risério, uma composição na qual o 

 11 FURÉ. Rogelio Agustín Martínez (2015), El Caballo de la Palabra – provérbios e enigmas 
africanos. La Habana: Instituto cubano del libro. Colleción Lira: Editorial arte y literatura.
 12 Ibidem.
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poeta desvenda o ritmo de mundo e compõe o seu texto. Em seu livro Eshu (oríkì 
a mi mismo) e outras descargas, de 2015, considera que o oríkì é um recurso 
estilístico da oralidade afro-cubana:

Extraordinário fenómeno de la sociología contemporánea: una religión 
surgida em África Occidental y transladada a nuestro continente por 
cautivos y cautivas lukumíses, que se adaptó a las desintegradoras 
realidades del régimen esclavista, logró transculturarse, enriquecer sus 
contenidos y funciones durentes el siglo XX, y llegar al XXI, sin perder 
los rasgos fundamentales. Refugio espiritual de millones de mujeres y 
hombres com diversos orígenes étnicos, linguísticos y sócioeconómicos, 
hoy constituye componente innegable de sus identidades, individuales o 
colectivas.13

Os oríkìs, como louvação, existem para todos os atos ritualísticos do  candomblé. 
Os oríkìs como ritmo são consolidados como espaço de composição de poemas. 
Antonio Risério, Ricardo Aleixo, no Brasil; Rogélio Furé, em Cuba, são poetas 
que se ocupam dessa expressão. Segue um oríkì de Furé a Exu:

Enú (La lengua)
“tu lengua es tu león
si la dejas, te devora”.
Una cuchilla afilada
coronada la testa pecúa
de Elegbá

Por ahí se alimenta con 
la sangre
del gallo
o la mano imprudente.
Cuidado cuidado!
No será tu lengua
su próximo alimento?
Cuidado!

Boyuri enú sodake.
Mira! Oye! Calla!
O habla…
Aunque sea tu lengua
tu próprio león.

O oríkì como ferramenta artística não é utilizado somente por Furé, pelo 
contrário, ele tem uso bem comum entre os cubanos e os brasileiros. Como  disse, 
Risério é um brasileiro que fez a indicação de que tudo depende do contexto 
fonossemântico, a princípio. É a música, o ritmo que trazem a narrativa. A densi-
dade do oríkì institui uma ambiência fonossemântica de vidência da narrativa e 
faz parte do processo aqui defendido, o de que a lembrança compõe-se de atos 

 13 FURÉ, Rogelio Agustín Martínez (2015), Eshu (Oríkì de mi mismo) y outras descargas. La 
Habana, Instituto do livro cubano: Editorial Letras Cubanas.
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que reordenam o mundo. Há um oríkì, de Risério, dedicado a Oxóssi, que atua 
pela polissemia, mantendo a instituição rítmica.

Oríkì Oxóssi 2 (fragmento)
Orixá, quando fecha, não abre ca-
minho.
Caçador que come cabeça de bicho
Caçador que come coco e milho.
Mora em casa de barro
Mora em casa de folha
Orixá da pele fresca.

Quando entra na mata
O mato se agita.
Ofá – o seu fuzil.
Uma flecha contra o fogo
E o fogo apagou.
Uma flecha contra o sol
E o sol sumiu.

Nesse oríkì, o jogo de palavras permite saber que Oxóssi transita pelos cami-
nhos com seus irmãos Exu e Ogun, que é o orixá que desvenda a razão de existir 
dos animais e das sementes do coco e do milho, que se mistura com a terra e com 
as folhas, que lida com as coisas da mata como se fosse o próprio mato e que sua 
maior arma é seu ofá de feiticeiro. Sua potência é revelada ao final do poema, 
quando indica que o feitiço de Oxóssi atinge o distante, o impensável, o poderoso, 
de forma a indicar, definitivamente, a função do oríkì no jogo mnemônico de Ifá, 
ou seja, indicar quais narrativas, dentre as inúmeras, o odù solicita.

O terceiro elemento do complexo narrativo são os Ese ìtàn Ifá ou as Narra tivas 
de Ifá propriamente ditas. Este elemento exige uma análise mesmo que breve. Os 
Ìtàn(s) de Ifá são histórias narradas de forma poética e manifestação do oráculo, 
proclamadas ou cantadas. Por isso, são intervenções orais, constituindo-se como 
forma peculiar de composição literária na língua iorubá. Como esta língua é tonal, 
então, os tons alto, médio e baixo marcam os sons de forma difícil de ser repro-
duzida pela escrita. Elas podem vir como uma narração de situações, como fábulas 
ou poemas. Para Luiz Marins, em (MARINS, 2012), os ìtàn(s) explicam a origem 
do próprio sistema oracular e dos odù(s). Mas, não só. Elas também tratam da:

[…] genesis, do complexo orunaiye, de todos os imales e suas caracte
rísticas e, ainda, como os cultuar; [também] sobre a vida e morte e seus 
ritos de passagem, regras e normas de condutas e moral sociorreligiosa, 
[e ainda] cânticos, [encantamentos], versos de júbilo ou de lamentação, 
dos homens e dos deuses. Em suma, nos Itan, encontramos respostas 
para os problemas do cotidiano;14

 14 MARINS, Luis (2018), Obatala – E a Criação do mundo, 2.ª ed. São Paulo: Edição do autor.
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O mesmo pesquisador vai considerar que a estrutura literária dos poemas de 
Ifá podem ser apresentados de formas distintas. Por isso, pode aparecer com  quatro 
ou oito partes. Da primeira forma, é conhecida como “Ifá kéékèèkéé” (Ìtàn(s) 
 curtos ou pequenos poemas de Ifá). Segundo alguns babalaôs, os ìtàn(s) curtos são 
compostos por quatro partes: 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 adivinhação 
foi efetuada; e 8. O final, como um resumo de fundo moral.

E os de oito partes, “Ifá nláálá” (ìtàn(s) longos ou poemas longos), que são 
compostos pelas partes seguintes: 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 adivi-
nhação foi efetuada; 4. A orientação para o cliente; 5. A indicação sobre 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. Como indica 
Wande Abimbola:

Os versos curtos de Ifá (Ifá Kéékèèkéé) mencionados acima, geralmente 
têm quatro partes a saber: (i), (ii), (iii) e (viii). Todos os outros versos 
usam todas ou algumas das oito partes estruturais vistas acima. Mas, 
praticamente todos os versos de Ifá contém as partes (iiii), bem como 
a parte (viii). Assim, no trabalho de construção da poesia divinatória de 
Ifá, podemos dizer que as partes (iiii) e (viii) são obrigatórias enquanto 
que as partes (ivvii) são opcionais [...].15

Considera-se, primeiramente, que a estrutura dos ese(s) ìtàn(s) não tenha, 
simplesmente, o papel de reunir o que a lógica literária ocidental resolveu  separar, 
ou seja, a narração e a poesia. Isso ocorre porque essa estrutura literária está 
vinculada à trama de relação simbólica, de fato, diversa e orientada por lógica 
própria, inerente ao sistema oracular. Esta epistemologia influencia não só a estru
tura literária como, antes, noções de homem e de mundo.

Quando vemos Ifá como sistema simbólico de certa intervenção literária, 
podemos entender o que diz o poeta Haroldo de Campos em seu livro Ideograma, 
lógica, poesia e linguagem (1992), quando observa que a escrita ideogramática 
evidencia um tipo próprio de pensamento, como o expresso pela análise da poesia 
chinesa. Em sua forma singular, carece de categorias específicas de teorização, 
pois, para ele, o pensamento chinês não se pode enquadrar na moldura da lógica 
ocidental. É preciso atribuirlhe uma designação própria. Assim também é com 

 15 ABIMBOLA, Wande (1977), Ifa divination poetry. Nok Publishers, New York.
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a cultura nagô/iorubá influenciada pelo Oráculo de Ifá. A poesia ou a narrativa 
nessa cultura tem papel importante na organização, consolidação e difusão do 
pensamento e, principalmente, de memória específica mantida pela comunidade 
que visita a esse tipo de predição.

A narrativa cantada pela vidência do sistema de Ifá é resultado da compo-
sição e da junção da parte direita com a parte esquerda do odù, o que se refere ao 
encaixe realizado para a produção do ideograma expressivo e, ao mesmo tempo, 
à tensão vista ao observar a necessidade de reunião das metades do odù para que 
se efetive a ativação da narrativa. Ao que tange o encaixe, pode-se dizer que o 
sistema, ao gerar os 16 odù(s) mejis (signos mestres) e, da relação entre eles, 
os 240(s) omo odù(s) (signos filhos ou derivados), por meio da manipulação da 
semente, ao inscrever cada traço, contribui também para orientação da narrativa 
resultante. E no que se refere à tensão interna da narrativa, um lado desta tensão 
refere-se à repetição e o outro à alteração constante que, ajuntada por associações, 
ordena o acontecimento significativo em lógica reconhecida pela comunidade prati
cante. Essa junção, como tratamos no tópico sobre os odù(s), efetiva o que seja o 
signo em Ifá. É a partir dessa composição que, formalmente, se tem a narrativa, 
elemento capaz de manter as ambiguidades típicas dos pensamentos associativos 
que, às vezes, são difíceis de dirimir.

Em outras palavras, a narrativa se estabelece como se o significado fosse 
confirmado em um momento especial, e catalogado, porque o oráculo é um instru
mento colecionador de soluções. É nessa operação que a narrativa assume lugar 
do que seja o [significado] para o oráculo como forma da verdade mais intensa 
do mundo, mas só naquele momento. Só é verdade o que pode ser vivido. Só é 
verdade o que pode ser expresso por atos, por ritos. E, em que certas variáveis, 
nas quais as narrativas assumem esse lugar, elas configuram o que venho chamando 
de semiologia aberta ou significação em dialética complexa. Para tal, a narrativa 
enquanto significado apresenta outro tipo de concatenação para a relação entre signi
ficante e significado. Nessa concatenação, o consulente é convidado a reconhecer 
seu antepassado, participa aceitando viver (vivendo) essa narrativa de seu parente 
e deitando o ebó (a oferenda). É dessa ação que se constitui o “sentido”. E, dessa 
forma se produz um certo tipo de vidência, já que descortina, ao mesmo tempo, a 
possibilidade de um caráter ajustar-se mais a um determinado destino que a outro. 
Destino que só será finalizado e cumprido efetivamente se a pessoa que consulta o 
oráculo puder viver a narrativa encontrada. Isso porque os descendentes e ancestrais 
que ensinam e aprendem pela mesma narrativa são ligados pelo mesmo odù. Ou 
seja, quando o sistema oferece a narrativa de um ancestral como resposta a uma 
demanda do consulente significa que os odù(s) de ambos estão relacionados. Para 
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tanto, a pessoa, no exercício da vida, precisa reconhecê-la como sua, o que exige 
novos atos: o de aceite, o de oferenda e o de vivê-la.

Como dissemos, a narrativa que deriva do odù e o odù é base da leitura 
da narrativa. Ao derivar do odù, a narrativa não produz uma síntese, negando os 
traços desse código. Antes, ela reafirma essa partição, pois, ao ajustar os odù(s), 
observa-se dois elementos importantes para a caracterização da narrativa, o que 
se identifica, comumente, como “destino”, “curso”, “caminho”, “via” e o que é 
designado como “caráter”, “potência”, “força” ou “personalidade”, que, por sua 
vez, estabelece novo feixe de conexões. Estas conexões nos impelem a ver que 
a narrativa também é composta por partes que complexificam ou geram enigmas 
ao sistema oracular.

Essa tensão possibilita que tudo possa ser lido como algo além do que é. Essa 
vidência só é possível por uma rede conotativa, da qual a literatura é conhecida, 
por ter aceitado duelar com as incertezas e com os significados como verdades 
temporárias. E essa é a dialética das memórias remanescentes: A lembrança não é 
eterna e o esquecimento não é total, o que ocasiona a remanescência de  lembranças 
e a persistência de arranjos literários, como os estabelecidos no oráculo do risco 
da semente.
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