
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

  

 

 

1. Ciclo de Oficinas: As vestimentas ancestrais das Iyabás do Candomblé 

2. Religião Iorubá e Ancestralidade Africana 

3. Violência psicológica contra mulheres 

4. A Maestria de Òbá 

5. Lendas sobre superação à violência 

6. Vestimenta e Adornos de Òbá 

7. Cânticos ao Fogo 

8. Bibliografia 



3 
 

A ancestralidade religiosa como ponto impulsor para debates sobre protagonismo das mulheres, 

autoestima, aprendizado coletivo e combate a todas as formas de violência. Esse é o objetivo principal 

deste projeto. 

As oficinas irão resgatar o legado ancestral do vestuário feminino do Candomblé e os elementos que 

compõem o perfil de cada Iyabá a partir de lendas, história, arquétipo, roupas, joias, adereços, 

comidas, cantos, toques e danças. 

O Ciclo de Oficinas se configura como mais um espaço de aprendizado e formação sobre saberes 

religiosos e práticas cotidianas sob a perspectiva cuidadosa de mulheres. Um projeto pensado por 

mulheres para mulheres. Relacionando práticas de fé com situações do dia a dia, de modo que 

conceitos, definições, procedimentos e cultura, estejam cada vez mais na rotina de nossas realizações. 

 

Desejamos a todas e todos participantes um ótimo curso! 

 

Ekedje Rosângela D’Iemanjá 

Ya Egbé Licia D’Odé 

Regina Celia Lopes 

Baba Ogumdaruncy  

Pejigan Raphael D’Oxoguian 

 

 

 

 

 



4 
 

 

A religião Iorubá cruzou o atlântico durante o período colonial e de escravização por parte dos 

europeus e influenciou religiões como a Santería, em Cuba, e o Candomblé, no Brasil. Um aspecto 

fundamental da religião é o Sistema de Ifá, o oráculo que determina todas as ações dos iorubás, do 

casamento a atividades cotidianas.  

A mitologia dos iorubás engloba toda a visão de mundo e as religiões dos iorubás, tanto na África 

(principalmente na Nigéria e na República do Benin). A mitologia iorubá é definida por Itans de Ifá. 

Há dois grandes mitos Iorubás sobre a criação: um onde o criador é Obatala, e outro onde o criador é 

Oduduwa. Na mitologia iorubá, o deus supremo é Olorum, chamado também de Olodumare. Não 

aceita oferendas, pois tudo o que existe e pode ser ofertado já lhe pertence na qualidade de criador 

de tudo o que existe em todos os nove espaços do Orun.  

Há algumas variantes do mito da criação iorubá, mas, de uma forma geral, há três principais raízes 

mitológicas, que ainda diferenciam-se em detalhes, mas que mantêm uma linha central.  

Em algumas, Obàtálá é o criador, não só do mundo, como também da humanidade, criando 

simultaneamente, no òrun (mundo espiritual) e no ayé (mundo material).  

Em outras, Òduduwà cria o mundo após Obàtálá falhar na sua missão por haver embriagado-se com 

o emu (vinho de palma), restando, a ele, o poder da criação da humanidade no òrun e no ayé.  

Em outra variante, esta mais recente, é Òrúnmìlà (a divindade do oráculo Ifá) o A explicação para isto 

é que o mito de Obatala seria anterior à conquista de Ile Ife por Oduduwa, pois Ile Ife já era habitada 

por cultuadores de Obatala. Assim, o mito de Oduduwa seria o novo mito adaptado para dar poderes 

ao conquistador sobre as terras de Ile Ife, conquistadas.  

O conjunto de crenças que inspirou o candomblé é baseado na vida em harmonia e em comunidade. 

Não há separação entre homens e animais, que inclusive agem como humanos. A solidariedade e a 

prosperidade vêm do trabalho no campo. Também é importante o culto à ancestralidade, por isso 

louva-se a continuidade da vida, por meio da figura feminina. 
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Humanos e divindades são igualmente suscetíveis às incertezas (mais ou menos como na mitologia 

grega). Não há o “mal”, mas há consequências para as ações que não contribuem com o equilíbrio 

pessoal e do todo. 

A criação do mundo 

1. No princípio, Olorum, o ser supremo, governava o Orun, o céu. A Terra não era nada mais que uma 

imensidão de pântanos governada por Olokun, a grande mãe, guardiã da memória ancestral. Então, 

Obatalá, a divindade da criação, teve a ideia de colocar terra sólida sobre os pântanos 

2. Instruído por Orunmila, divindade das profecias e do destino, Obatalá trabalhou quatro dias e 

construiu Aiyê, o nosso mundo, com montanhas, campos e vales. Para que o novo lugar tivesse vida, 

Olorun criou o Sol, enviou uma palmeira de dendê e fez chover, para que a árvore brotasse. Surgiram 

as florestas e os rios 

3. Para povoar o lugar, Obatalá modelou os humanos no barro com a ajuda de Oduduá, com quem 

formou o casal propulsor da vida. Terminados os bonecos, colocaram neles o emi, o sopro da vida. A 

primeira cidade em que os humanos viveram se chamava Ifé. Obatalá voltou ao Orun e contou a 

novidade aos òrìsà 

4. Os òrìsà (ou orixás) são seres divinos que personificam os elementos da natureza e são 

indispensáveis ao equilíbrio e à continuidade da vida. Eles foram viver com os humanos, e Olorum os 

orientou: só haveria harmonia se os orixás ouvissem os humanos e os orientassem – eles seriam seus 

protegidos 

5. A harmonia em Ifé ficou monótona, e as pessoas passaram a desejar casas maiores e colheitas mais 

férteis. Pediram a Olorum, que alertou que o fim desse equilíbrio traria conflitos. O povo insistiu e 

Olorum deu o que pediam. A cidade se encheu de contrastes. Incapazes de dialogarem, as pessoas se 

separaram em tribos 

Mãe África 

O povo iorubá dominou grande parte do continente. Os iorubás seriam originários da região do alto 

Nilo. Por volta do século 6, estabeleceram-se na cidade de Ifé, na atual Nigéria. No século 15, eles 

eram um poderoso império, cujos domínios se espalharam pela África. Por causa disso, sua mitologia 

se propagou pelo continente e, mais tarde, chegou às Américas com as pessoas escravizadas. Assim, 

as comunidades que surgiram no Novo Mundo serviram de berçário para o nascimento de outras 
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religiões, derivadas do iorubá. É o caso do nosso candomblé. Como o registro dos mitos era apenas 

oral, muitos sofreram alterações com o tempo. Hoje eles têm diferentes versões 

 

Ancestralidade Africana 

Ancestralidade, na religião tradicional iorubá e nas afrodescendentes da diáspora, principalmente nos 
candomblés de nação Kétu de origem étnica iorubá, a vida não se finda com a morte. 
 
*Àtúnwá (reencarnação) e/ou àtúnbí (renascer), é o processo divino de continuidade da vida. 

Olódùmarè, O Ser Supremo dos Yorùbá oferece aos homens a imortalidade e o culto aos ancestrais. 

Segundo a teologia yorùbá corpo se divide em seis partes, a saber: 

 
Ara – tronco e membros. (Entende-se também por ara, conforme o contexto, todo o corpo visível, 
também pode significar pessoa e/ou gente) 

Orí – A cabeça em si. (Orí é também o òrìṣà individual de cada homem.)  

Èémí – A respiração.  

Òjìji – A sombra. 

Iyè – A memória.  

Ìbínú – Tudo que “preenche” o ara (corpo), o que é interno, principalmente os órgãos. 

Essa divisão do homem contém elementos que justificam a imortalidade, e a ancestralidade confirma 
a imortalidade, o ciclo de vida sempre continua nas duas dimensões, no material (a do àiyé) e na 
espiritual (a do òrun).  
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Não precisa deixar hematomas na pele para ser violência contra a mulher 

 

Violência psicológica é a forma mais subjetiva de agressão contra a mulher. Diferente do que se 

imagina, não é preciso ser agredida fisicamente para estar em uma relação violenta. Algumas palavras 

e atitudes podem ferir a autoestima de uma mulher tanto quanto. E isso tem nome: violência 

psicológica. Esta é a forma mais subjetiva e, por isso, difícil de identificar. Esse tipo de agressão pode 

ser difícil de identificar, pois muitas vezes é mascarada como ciúmes e caracterizada por controle, 

ofensas e humilhações. 

Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) divulgados na última semana, uma em cada 

três mulheres é vítima de violência no mundo. E esta violência, de tão latente, chega a ser classificada 

entre: física, sexual, moral e psicológica. 

Por ser subjetiva e, por isso, de difícil identificação, a violência psicológica, na maioria dos casos, é 

negligenciada até por quem sofre - por não conseguir perceber que ela vem mascarada pelo ciúmes, 

controle, humilhações, ironias e ofensas. 

Quando falamos em violência contra a mulher, a primeira coisa que vem à mente é um tapa, soco ou 

um empurrão. Mas não é apenas a agressão física que define um relacionamento violento. Uma forma 

mais subjetiva de violência é a psicológica. Se você se sente constantemente sem autoestima, é 

humilhada, diminuída, sofre ameaças verbais e tem medo de dar sua opinião, você pode estar sendo 

vítima de violência psicológica. 

Segundo definição da OMS ela é entendida como: 

Qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe 

o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, 

mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 

contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro 

meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. 
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Esse tipo de violência normalmente precede a agressão física que, uma vez praticada e tolerada, pode 

se tornar constante. Na maioria das vezes, o receio de assumir que o casamento ou o namoro não está 

funcionando ainda é um motivo que leva mulheres a se submeter à violência - entre todos os tipos e 

não apenas a psicológica. 

A Lei Maria da Penha classifica violência psicológica como qualquer conduta que cause dano emocional 

e à autoestima da mulher, que prejudiquem o seu pleno desenvolvimento, que vise degradar ou 

controlar suas ações comportamentos, crenças e decisões. O Instituto Maria da Penha lista algumas 

dessas condutas: 

 Ameaças 

 Constrangimento 

 Humilhação 

 Manipulação 

 Isolamento (proibir de estudar e viajar ou de falar com amigos e parentes) 

 Vigilância 

 Constante perseguição 

 Insultos 

 Chantagem 

 Exploração 

 Limitação do direito de ir e  

 Ridicularização 

 Tirar a liberdade de crença 

 Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e sanidade 

(gaslighting) 

 

Como identificar? 

Dificilmente a vítima procura ajuda externa nos casos de violência psicológica. A mulher tende a aceitar 

e justificar as atitudes do agressor, protelando a exposição de suas angústias até que uma situação de 

violência física, muitas vezes grave, ocorra. 

A violência psicológica acontece quando ele... 
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#1. Quer determinar o jeito como ela se veste, pensa, come ou se expressa. 

#2. Critica qualquer coisa que ela faça; tudo passa a ser ruim ou errado. 

#3. Desqualifica as relações afetivas dela: ou seja, amigos ou família "não prestam". 

#4. A xinga de "vadia", "imprestável", "retardada", "vagabunda"... 

#5. A expõe a situações humilhantes em público. 

#6. Critica o corpo dela de forma ofensiva, e considera como uma "brincadeira". 

...entre outras formas de violência que são subjetivas e que, muitas vezes, passam despercebidas no dia 

a dia. 
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Obá é um Orixá ligado à água, guerreira e pouco feminina. A água é um elemento tipicamente feminino 
e Obá, habita nas águas revoltas dos rios. As pororocas, as águas fortes, o lugar das quedas são 
considerados domínios de Obá. Este orixá é feminino, no entanto, representa o lado mais masculino 
da mulher.  

O tipo psicológico dos filhos de Òbá, constitui o estereotipo da mulher de forte temperamento, 
terrivelmente possessiva e carente, é mulher de um homem só, fiel e sofrida. São combativas, 
impetuosas e vingativas. Òbá é a mulher consciente do seu poder, que luta e reivindica os seus direitos, 
que enfrenta qualquer homem – menos aquele que tomar o seu coração. Ela abraça qualquer causa, 
mas rende-se a uma paixão. Obá é a mulher que se anula quando ama. 

Obá filha de Iemanjá e Oxalá. Em toda a África Obá era cultuada como a grande deusa protetora do 
poder feminino, por isso também é saudada como Iyá Agbá, e mantém estreitas relações com as Iya 
Mi. Era uma mulher forte, que comandava as demais e desafiava o poder masculino. 

Embora Obá se tenha transformado num rio, é uma deusa relacionada ao fogo. Obá é saudada como 
o Orixá do ciúme, mas não se pode esquecer que o ciúme é o corolário inevitável do amor, portanto, 
Obá é um Orixá do amor, das paixões, com todos os dissabores e sofrimentos que o sentimento pode 
acarretar. Obá tem ciúme porque ama. 

O lado esquerdo (Osì) sempre esteve relacionado à mulher e, por uma razão muito elementar, é o lado 
do coração. Quando Obá é saudada como guardiã da esquerda, isso quer dizer que é a guardiã de 
todas as mulheres, aquela que compreende os sentimentos do coração, pois Obá pensa com o 
coração, por isso dança sempre com a mãe esquerda apontando para o lado esquerdo na latura da 
orelha, poder genitor feminino, rainha em África da sociedade Elecô, onde homem não entra, as 
grandes amazonas de Oba. Oba não conhece a cabeça de homem. 
Ligadas a Oxóssi pela caça e grande arqueira, ligada a Xangô através do fogo a luta pela vida. 

Como pode uma deusa ligada a esses sentimentos, dedicar-se à guerra? Toda a energia das suas 
paixões frustradas é canalizada por ela para a guerra, tornando-se a guerreira mais valente, que 
nenhum homem ousa enfrentar. Obá supera a angústia de viver sem ser amada. 

Obá troca um palácio por uma cabana, troca todas as riquezas do mundo por uma frase: “Eu te amo”. 
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A) 

Perfil: 

Dia da semana: Segunda ou Quarta-feira 
 
Saudação: Obá Xirê! 
 
Cores: Vermelho e branco ou amarelo e laranja. 
 
Símbolos: Escudo, adaga, lança e um Ofá (arco e flecha). 
 
Mineral: Cobre. 
 
Elemento: Fogo. 
 
Domínio: Águas Turbulentas. 
 
Particularidade: Assim como Xangô, também é uma justiceira. 

 

B) 

 

Lenda / Itan que retratam episódios de violência 
 
Ogum teve o cuidado de consultar Ifá, antes da luta. Os adivinhos lhe disseram para fazer oferendas, 
compostas de duzentas espigas de milho e muitos quiabos. Tudo pisado num pilão para se obter uma 
massa viscosa e escorregadia. Esta substância deveria ser depositada num canto do terreno onde eles 
lutariam. Ogum seguiu, fielmente, estas instruções. 

Na hora da luta, Obá chegou dizendo: “O dia do encontro é chegado”. Ogum confirmou: “Nós 
lutaremos, então, um contra o outro”. A luta começou. No início, Obá parecia dominar a situação. 
Ogum recuou em direção ao lugar onde ele derramara a oferenda. Obá pisou na pasta viscosa e 
escorregou. Ogum aproveitou para derrubá-la. Rapidamente, libertou-se do seu pano e a possuiu ali 
mesmo, tornou-se, dessa maneira, seu primeiro marido. 

--- 

Obá vivia em companhia de Oxum e Iansã, no reino de Oyó, como uma das esposas de Xangô, dividindo 
a preferência do reverenciado Rei entre as duas Iabás. Obá percebia o grande apreço que Xangô tinha 
por Oxum, que mimosa e dengosa, atendia sempre a todas as preferencias do Rei, sempre servindo e 
agradando aos seus pedidos.  
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Há duas versões para que tenha cortado a própria orelha: numa delas o fez por ter sido ludibriada por 
Oxum; noutra, a intenção era puramente o sacrifício. Nas duas versões, Obá corta a própria orelha por 
amor a Xangô. 

Xangô ao receber a comida, percebeu a Obá na mistura, e esbravejou e gritou. Oxum e Obá, 
apavoradas, fugiram e se transformaram nos rios que levam os seus nomes. No local de confluência 
dos dois cursos de água, as ondas tornam-se muito agitadas em conseqüência da disputa entre as duas 
divindades. E, até hoje quando manifestadas em seus iaôs elas dançam simbolizando uma luta.  

--- 

Xangô era um conquistador de terras e de mulheres, vivia sempre de um lugar para o outro. Em Cossô 
fez-se rei e casou-se com Obá. Obá era sua primeira e mais importante esposa, Obá passava o dia 
cuidando da casa de Xangô, moía a pimenta, cozinhava e deixava tudo limpo. 
Xangô era um conquistador de terras e de mulheres. Uma vez Xangô viu Oyá lavando roupa na beira 
do rio e dela se enamorou perdidamente. Com Oiá se casou, mas Xangô era um conquistador de terra 
e de mulheres e logo se casou de novo. 

Oxum foi a terceira mulher. As três viviam às turras pelo amor do rei, para deixar Xangô feliz, Obá 
presenteou-lhe um cavalo branco, Xangô gostou muito do cavalo, Tempos depois Xangô saiu para 
guerrear levando Oiá consigo, seis meses se passaram e Xangô continuava longe, Obá estava 
desesperada e foi consultar Orunmilá, Orunmilá aconselhou Obá a oferecer em sacrifício um iruquerê, 
espanta-mosca feito com rabo de um cavalo, mandou pôr o iruquerê no teto da casa. 

Para fazer a oferta prescrita pelo oráculo, Obá encomendou a Eleguá um rabo de cavalo, e Eleguá 
induzido por Oxum, mais que depressa cortou o rabo do cavalo branco de Xangô, mas não cortou 
somente os pêlos e sim a cauda toda e o cavalo sangrou até morrer. Quando Xangô voltou da guerra, 
procurou o cavalo e não encontrou, deparou então com o iruquerê amarrado no teto da casa e 
reconheceu o rabo do cavalo desaparecido, soube pelas outras mulheres da oferenda feita pela 
primeira esposa. Xangô ficou irado e mais uma vez repudiou Obá. 

--- 

C) 

Arquétipos dos filhos de Òbá 

Os filhos de Òbá não tem muito jeito para se comunicar com as pessoas, chegam a ser duros e 
inflexíveis. Têm dificuldade em ser gentis e estabelecer um canal de comunicação afetiva com os 
outros; às vezes são brutos e rudes afastando as pessoas. Isso deve-se ao fato de os filhos de Obá, na 
maioria das vezes, sofrerem um certo complexo de inferioridade achando que as pessoas que se 
aproximam querem tirar partido de alguma coisa. De fato, isso tende a acontecer com os filhos de 
Obá. 
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A sua sinceridade chega a ferir; expressam as suas opiniões, fazem críticas e acabam por magoar as 
pessoas, pois não se preocupam em ser agradáveis. Mas essa agressividade é puramente defensiva. 

São bons companheiros e amigos fiéis, são ciumentos e possessivos no amor, por isso não têm muita 
sorte. Quando apaixonados, nunca são senhores da relação, cedem em tudo, abdicam de todas as 
suas convicções. 

Algumas vezes infelizes no amor, investem todas as suas cartas nas suas carreiras e, de entre as 
mulheres que se destacam profissionalmente numa sociedade machista, podem-se encontrar muitas 
filhas de Obá excelentes juízas, advogadas, comandando quartéis, etc. Muitas vezes despertam a 
inveja dos seus inimigos e podem sofrer algumas emboscadas, por isso devem vencer a tendência que 
possuem para a ingenuidade. 

Características Positivas: Seus filhos são pessoas justas, honestas, equilibradas, fiéis, educadas e 
competentes. São grandes conselheiros e de grande sobriedade. 
 
Características Negativas: Gostam de intrigas e de uma boa briga. Ciumentas, invejosas, são sempre 
muito interesseiras e reclamam demais. 
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XIRÊ DE ÒBÁ 

1- OBÁ Ê LEKO AJA OSI, SABAÊ LEKO AJA OSI 

ORO OBÁ SOMOGBÁ, SABAÊ LEKO AJA OSI. 

2- EEÊ LÊLUOOÔ, OBÁ LEREQUÊ 

OBÁ SABA Ô, OBÁ ODU DO DE BARIN EKÓ. 

3- ERUN OJÁ FAROMÃ 

OBÁ LOJÁ LÁ OJÉ. 

 

4- E JI WERÉ OFÁ É RE WÉ 

E JI WERÉ OFÁ É RE WÉ. 

 

RUM DE OBÁ 

1- ABÊ UM AWÔ, ABÊ UM WÁ. 

R: AILECO OBÁ WÔ...ABÊ UM WÁ, AILECO. 

2- OBÁ NIDE KÁBÓ (X2), OBANI OYÓ KÁBÓ...OBÁ NIDE 

KÁBÓ. 

R: OBÁ NIDE KÁBÓ (X2), OBANI OYÓ KÁBÓ...OBÁ 

NIDE KÁBÓ. 

3- OBÁ OBÁ WERE(X2)...OBÁ OLUWO KÁBÓ,OBÁ OBÁ 

WERE. 

R: OBÁ OBÁ WERE(X2)...OBÁ OLUWO KÁBÓ,OBÁ 

OBÁ WERE. 

4- ONIN JÁLÁ PÁ OMAM. 

R: FERERÉ COM FERERÉ. 

5- PO PO PO ADÊ WÁ, NI PO PO LENUN WÔ. 

R: PO PO PO ADÊ WÁ, NI PO PO LENUN WÔ. 
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Livro “O Candomblé bem explicado” 

Livro Moda e história: as indumentárias das mulheres de fé 

Representação na religião Por GERALDO JOSE DE PAIVA,WELLINGTON ZANGARI 

Livro Mitos Yorubás, de José Beniste 

 

Site: www.juntosnocandomble.com.br/2018/08/orixa-iemanja-arquetipos-e-lenda.html 

Site: ocandomble.com/os-orixas/yemonja/ 

Site: suamidosun.blogspot.com/2010/09/vestuario-do-candomble.html 

Site: candombles.blogspot.com/2014/07/fios-de-contas.html 

http://www.juntosnocandomble.com.br/2018/08/orixa-iemanja-arquetipos-e-lenda.html
https://ocandomble.com/os-orixas/yemonja/
https://suamidosun.blogspot.com/2010/09/vestuario-do-candomble.html
https://candombles.blogspot.com/2014/07/fios-de-contas.html

