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Quem somos? Como somos? De que forma é traçada nossa personalidade? 
Como são talhados nosso caráter, nossa índole? Quais são os elementos que formam 
esta nossa complicada, intrigante e controvertida maneira de ser? Nos cultos afro-
brasileiros vamos, definitivamente, encontrar essas respostas. Não baseadas nos estudos 
lombrosianos ou freudianos, nem penetrando indevidamente na ciência psicológica, mas 
única e exclusivamente na natureza livre. Ou seja, na regência que cada força da 
natureza exerce sobre nós e sobre todos os seres, baseada em dois pontos: orixás e odus.  

 
Neste trabalho, o autor Mario Cesar Barcellos se dedica somente aos orixás, em 

como se pode entender o modo pelo qual a natureza talha, molda e especifica, 
claramente, nosso comportamento, a partir do momento em que se conhece a regência 
do indivíduo ou, se se preferir o termo, o orixá de cabeça da pessoa. Ainda, segundo ele, 
os orixás, que são forças da natureza, nos emprestam, por assim dizer, suas 
características, e as variações destas características são observadas de acordo com a 
qualidade (tipo, origem, fundamento) de cada santo. E é justamente com base nas 
características destas forças da natureza e suas qualidades, e pelo estudo profundo delas, 
que se pode chegar ao âmago da personalidade de cada um.  

 
Em sua casa de santo (Palácio Azul de Ibualama — Ilê Axé Kitalamim) o autor 

atende, há anos, um sem-número de pessoas para o jogo de búzios. É desta forma que se 
conhece o eledá de cada pessoa. Daí sua confirmação de que não existe exceção à regra. 
Cada um age de acordo com a sua regência. 
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