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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 

 

 

 

 

 



5 
 

 

É comum ouvirmos dizer que o Brasil é um país caracterizado pelo sincretismo religioso. Podemos 

definir sincretismo como qualquer prática religiosa que provém da fusão de outras. 

Esse processo teria se originado pela confluência de povos que constituíram o Brasil, como os 

europeus, africanos, indígenas e demais grupos que se somaram após a colonização. Um complexo 

processo histórico repleto de misturas culturais e étnicas que ultrapassam os limites daquilo que foi 

documentado, do que é oficial. 

Sendo a Igreja Católica a religião institucionalmente dominante, pois era unida à administração 

colonial, ela tentou controlar a difusão de outros cultos assim como impor sua soberania. Porém, como 

a religião é um fenômeno incontrolável do ponto de vista cultural e social, as crenças se difundiram 

na mesma proporção das miscigenações. Naturalmente foram surgindo cultos que misturavam os 

mais diversos tipos de tradições. 

Podemos organizar os principais tipos de sincretismos surgidos no Brasil a partir de sua origem étnica 

e sua posterior união. Assim teríamos a fusão, cristão-indígena, africano-cristã, indígena-africana, 

indígena-cristão-africana. Sem ordem, local, cronologia ou lógica, essas três matrizes étnico-religiosas 

deram origem às centenas de cultos, festejos populares, folguedos, lendas, personagens, superstições, 

ritos e práticas sociais. 

Os primeiros missionários Jesuítas que chegaram ao Brasil deram aos ameríndios a crença em Jesus 

Cristo, assim como já haviam feito nas terras de Angola e Congo de onde vieram muitos escravos. Ao 

mesmo tempo, receberam o domínio sobre plantas, raízes, bebidas diversas que foram incorporadas 

pelos padres e reproduzidas. Nessa fusão indígena-cristã rezas católicas com ervas indígenas deram 

origem ao curandeirismo mestiço, com benzedeiros e benzedeiras, rezadeiras e rezadores, parteiras 

e outros ainda típicos em zonas rurais e lugares distantes da medicina convencional. 

A chegada dos africanos e o processo de conversão desses, promovem um processo semelhante ao 

ocorrido com os indígenas. Contudo há uma maior resistência de preservação da tradição em muitos 

lugares. Os negros recebem o braço opressor da Igreja Católica com muito mais intensidade. São 

incentivados castigos e torturas para africanos que insistissem com seus cultos. Torna-se 
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expressamente proibido cantar e rezar na língua de origem. É nesse contexto que começa a acontecer 

o sincretismo que dará origem a Umbanda Sagrada. 

Os africanos que passaram pelo processo de conversão, mas não aceitavam de coração tal conversão, 

começaram a utilizar o conhecimento adquirido com os padres a associando santos católicos aos 

Orixás de acordo as regências e características de cada entidade. Assim São Jorge, um santo guerreiro 

foi associado à Ogum, um Orixá guerreiro. São Sebastião, santo morto por flechas, foi associado à Odé, 

o Orixá caçador cujo principal instrumento é a flecha. Nessa mesma lógica todos os Orixás são 

associados a santos católicos para fantasiar, esconder o verdadeiro culto que era direcionado aos 

Orixás. Tais associações serão tão naturais que não seguirão uma ordem homogênea. Na Bahia, no Rio 

de Janeiro, em Pernambuco essas associações mudam. Nem sempre Ogum é São Jorge. Ele é também 

Santo Expedito, ou Santo Antônio. 

O surgimento dos Quilombos deu origem a outro tipo de sincretismo. Índios e africanos passaram a 

trocar tradições. Incorporou-se o culto aos Caboclos. Os chefes indígenas, Morubixabas, que eram à 

base da organização social das tribos, eram também cultuados como ancestrais poderosos, 

semelhante ao culto dos Orixás africanos. 

O domínio das plantas da terra que os índios tinham foi ensinado aos Africanos. Rituais africanos como 

a gira, ou xirê, foram incorporados pelos índios. Os congos e angolas, foram os que mais se fundiram 

com os índios brasileiros, por uma questão temporal e espacial, pois além se serem os primeiros a 

chegarem foram também os que formaram os quilombos. Entre os candomblés de nação, a nação de 

angola pratica um culto mais forte aos caboclos brasileiros, o que dá origem ao conhecido candomblé 

de caboclo. 

Muitas outras formas de culto e cultura, ao mesmo tempo, surgem pelo Brasil afora como fruto de um 

complexo sincretismo, como a Pajelança, Cachimbada, Jurema Sagrada, Quimbanda, Catimbó, Tambor 

de Mina, Congado, Tambor de Crioula, e outros. 

No culto aos chamados catiços, ou seja, os exus, caboclos, baianos, boiadeiros, ciganas, Zé Pilintra, 

malandros e outros, prevalecem a mesma lógica do culto aos Orixás. À medida que são considerados 

espíritos que tem a missão e função de orientar, ajudar, proteger, iluminar são também considerados 

“orixás”, ou seja, espíritos de mente forte, iluminados. E, esse culto que é típico da Umbanda, também 

aparece no Candomblé como umas das manifestações de sincretismo. 
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Ao longo das décadas e séculos, o sincretismo perdeu seu caráter de fuga e passou a ser concebido 

como crença. Assim sendo os santos católicos deixaram de ser representações dos Orixás e passaram 

a serem considerados os próprios Orixás, e vice-versa. Naturalmente, o que era um recurso de disfarce 

se tornou uma crença real. 

O culto aos Orixás não é Cristão. Em nome da Cruz e de Cristo muitos filhos de “Santo”, de Orixás, 

morreram, apanharam, foram torturados, perseguidos e presos. Pelos bons costumes e moral da 

igreja, Candomblé e Capoeira foram considerados crimes, pela constituição federal, até meados de 

1930. Em folhetos, sermões e discursos informais de igrejas, você frequentador de terreiros, é acusado 

de ter pacto com o Diabo e de praticar feitiçaria para prejudicar pessoas. Mas tudo isso por uma 

determinada instituição, e não pela doutrina cristã. 
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O que é violência doméstica? 

De acordo com o art. 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é 

“qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual 

ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. 

Mitos da Violência Doméstica 

1. "As mulheres apanham porque gostam ou porque provocam." 

Quem é vítima de violência doméstica passa muito tempo tentando evitá-la para assegurar sua própria 

proteção e a de seus filhos. As mulheres ficam ao lado dos agressores por medo, vergonha ou falta de 

recursos financeiros, sempre esperando que a violência acabe, e nunca para manter a violência. 

2.  "A violência doméstica só acontece em famílias de baixa renda e pouca instrução." 

A violência doméstica é um fenômeno que não distingue classe social, raça, etnia, religião, orientação 

sexual, idade e grau de escolaridade. Todos os dias, somos impactados por notícias de mulheres que 

foram assassinadas por seus companheiros ou ex-parceiros. Na maioria desses casos, elas já vinham 

sofrendo diversos tipos de violência há algum tempo, mas a situação só chega ao conhecimento de 

outras pessoas quando as agressões crescem a ponto de culminar no feminicídio. 

3. "É fácil identificar o tipo de mulher que apanha." 

Não existe um perfil específico de quem sofre violência doméstica. Qualquer mulher, em algum 

período de sua vida, pode ser vítima desse tipo de violência. 

4. "A violência doméstica não ocorre com frequência." 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2013 o Brasil já ocupava o 5º lugar, num 

ranking de 83 países onde mais se matam mulheres. São 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, em que 

quase 30% dos crimes ocorrem nos domicílios. Além disso, uma pesquisa do DataSenado (2013) 

revelou que 1 em cada 5 brasileiras assumiu que já foi vítima de violência doméstica e familiar 

provocada por um homem. Os resultados da Fundação Perseu Abramo, com base em estudo realizado 
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em 2010, também reforçam esses dados – para se ter uma ideia, a cada 2 minutos 5 mulheres são 

violentamente agredidas. Outra confirmação da frequência da violência de gênero é o ciclo que se 

estabelece e é constantemente repetido: aumento da tensão, ato de violência e lua de mel. Nessas 

três fases, a mulher sofre vários tipos de violência (física, moral, psicológica, sexual e patrimonial), que 

podem ser praticadas de maneira isolada ou não. 

5. "Para acabar com a violência, basta proteger as vítimas e punir os agressores." 

Tanto a proteção das vítimas quanto a punição dos agressores são importantes no combate à 

violência. Mas isso não é suficiente, principalmente porque a violência doméstica e familiar contra as 

mulheres é um problema estrutural, ou seja, ocorre com frequência em todos os estratos sociais, 

obedecendo a uma lógica de agressões que já são mapeadas pelo ciclo da violência. Daí surge a 

necessidade também de ações sequenciadas para o enfrentamento da violência de gênero, tais como 

inserir essa discussão nos currículos escolares de maneira multidisciplinar; criar políticas públicas com 

medidas integradas de prevenção; promover pesquisas para gerar estatísticas e possibilitar uma 

sistematização de dados em âmbito nacional; realizar campanhas educativas para a sociedade em 

geral (empresas, instituições públicas, órgãos governamentais, ONGs etc.); e difundir a Lei Maria da 

Penha e outros instrumentos de proteção dos direitos humanos das mulheres. 

6. "A mulher não pode denunciar a violência doméstica em qualquer delegacia." 

A violência doméstica pode, sim, ser denunciada em qualquer delegacia, sem perder de vista, 

entretanto, que a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) é o órgão mais capacitado 

para realizar ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência de gênero. O acesso 

à justiça é garantido às mulheres no art. 3º da Lei Maria da Penha. 

7. "Se a situação fosse tão grave, as vítimas abandonariam logo os agressores." 

Grande parte dos feminicídios ocorre na fase em que as mulheres estão tentando se separar dos 

agressores. Algumas vítimas, após passarem por inúmeros tipos de violência, desenvolvem uma 

sensação de isolamento e ficam paralisadas, sentindo-se impotentes para reagir, quebrar o ciclo da 

violência e sair dessa situação. 

8. "É melhor continuar na relação, mesmo sofrendo agressões, do que se separar e criar o filho 

sem o pai." 
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Muitas mulheres acreditam que suportar as agressões e continuar no relacionamento é uma forma de 

proteger os filhos. No entanto, eles vivenciam e sofrem a violência com a mãe. Isso pode ter 

consequências na saúde e no desenvolvimento das crianças, pois elas correm o risco não só de se 

tornarem vítimas da violência, mas também de reproduzirem os atos violentos dos agressores. 

9. "Em briga de marido e mulher não se mete a colher / Roupa suja se lava em casa." 

A violência sofrida pela mulher é um problema social e público na medida em que impacta a economia 

do País e absorve recursos e esforços substanciais tanto do Estado quanto do setor privado: 

aposentadorias precoces, pensões por morte, auxílios-doença, afastamentos do trabalho, consultas 

médicas, internações etc. De acordo com o § 2º do art. 3º da Lei Maria da Penha, é de responsabilidade 

da família, da sociedade e do poder público assegurar às mulheres o exercício dos “direitos à vida, à 

segurança, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”. Além disso, desde 2012, 

por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a Lei Maria da Penha é passível de ser aplicada mesmo 

sem queixa da vítima, o que significa que qualquer pessoa pode fazer a denúncia contra o agressor, 

inclusive de forma anônima. Achar que o companheiro da vítima “sabe o que está fazendo” é ser 

condescendente e legitimar a violência num contexto cultural machista e patriarcal. Quando a 

violência existe em uma relação, ninguém pode se calar. 

10. "Os agressores não sabem controlar suas emoções." 

Se isso fosse verdade, eles também agrediriam chefes, colegas de trabalho e outros familiares, e não 

somente a esposa, as filhas e os filhos. A violência doméstica não é apenas uma questão de 

“administrar” a raiva. Os agressores sabem como se controlar, tanto que não batem no patrão, e sim 

na mulher ou nos filhos. Além disso, eles agem dessa maneira porque acreditam que não haverá 

consequências pelos seus atos. 

11. "A violência doméstica vem de problemas com o álcool, drogas ou doenças mentais." 

Muitos homens agridem as suas mulheres sem que apresentem qualquer um desses fatores. 

12. "A Lei Maria da Penha é inconstitucional." 

É comum ver argumentos de que a Lei Maria da Penha fere a Constituição Federal em seu art. 5º, 

inciso I, segundo o qual “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta 

constituição”. Assim, o problema estaria no fato de que a lei teria tratado a violência doméstica e 
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familiar pelo viés de gênero, o que, para muitos, seria uma “discriminação” do sexo masculino, pois 

marcaria uma diferenciação entre homens e mulheres e infringiria o princípio da isonomia. No 

entanto, esse princípio não significa uma igualdade literal, mas prescreve que sejam tratadas 

igualmente as situações iguais e desigualmente as desiguais. Ora, as mulheres enfrentam 

desvantagens históricas dentro do contexto machista e patriarcal em que vivemos, as quais vão desde 

o trabalho, passando pela participação política e o acesso à educação, até as relações familiares, entre 

outras. Dessa forma, a Lei Maria da Penha, longe de privilegiar as mulheres em detrimento dos 

homens, tem uma atuação imprescindível para equilibrar as relações e proteger as mulheres em 

situação de risco e violência, visando uma igualdade real, e não apenas teórica. Por fim, vale ressaltar 

que o Supremo Tribunal Federal (STF) também já se posicionou quanto a essa questão, decidindo pela 

constitucionalidade da lei. 

13. "A Lei Maria da Penha pode ser aplicada tanto para o homem quanto para a mulher." 

A Lei Maria da Penha será aplicada para proteger todas as pessoas que se identificam com o gênero 

feminino e que sofram violência em razão desse fato − conforme o parágrafo único do art. 5º da lei, a 

violência doméstica e familiar contra a mulher pode se configurar independentemente de orientação 

sexual. Inclusive, alguns tribunais de justiça já aplicam a legislação para mulheres transexuais. Quanto 

ao homem, ele será colocado diante da Lei n. 11.340/2006 sempre que for considerado um agressor. 

Se ele for vítima, serão aplicados os dispositivos previstos no Código Penal, e não aqueles presentes 

na Lei Maria da Penha. 

14. "A Lei Maria da Penha só foi feita para as mulheres se vingarem dos homens." 

A Lei Maria da Penha cria mecanismos para enfrentar e combater a violência doméstica e familiar 

contra a mulher, ou seja, trata-se de uma lei elaborada para proteger as mulheres, trazendo inclusive 

definições claras e precisas sobre a violência de gênero. Todo homem que se tornar um agressor 

infringe a lei e viola os direitos humanos das mulheres. Portanto, é preciso fazer o registro de 

ocorrência para que a autoridade policial realize os procedimentos necessários tanto para a proteção 

da vítima quanto para a investigação dos fatos. Diante disso, em vez de falar em “vingança”, deve-se 

falar em “justiça”. 
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Será que fui ou sou vítima de agressões? 

Mas como identificar as situações de violência que não são tão explícitas? A especialista citou 

comportamentos recorrentes que caracterizam um relacionamento abusivo, como o sujeito oferecer 

algo à companheira que não vai entregar, vender uma ideia de si mesmo totalmente errada e 

prometer amor e companheirismo eternos. 

“Tudo que não tem comum acordo pode ser caracterizado como uma violência. Ele querer controlar 

a sua vida, ter posse sobre você e fazer com que tudo que você faça seja para o prazer dele são alguns 

pontos a se destacar”, afirma. 

A psicóloga listou alguns exemplos de situações vistas com frequência em relacionamentos abusivos. 

Não é possível afirmar que as pessoas com essas atitudes virão a praticar violência física, mas são 

alguns dos caminhos que historicamente resultaram nesse tipo de situação. 

“Quanto mais eu estudo esse tema e mais tenho contato com essas mulheres, mais percebo a sutileza 

de violências que a gente vai sofrendo no dia a dia. É muito característico, bem triste”, completa. 

Veja abaixo alguns indícios: 

Demonstra amor de forma exagerada 

As demonstrações de amor de forma exagerada, com pedidos de casamento, noivado ou namoro 

muito prematuros são indícios de um relacionamento que pode vir a ser abusivo. 

Se dedica 100% à relação 

Sabe aquela pessoa que parou de jogar futebol com os amigos, parou de ir aos passeios e fica 100% 

do tempo com a namorada, observando tudo o que acontece com ela? Isso é outro indício de uma 

tentativa de controle e, portanto, de violência. 

Faz uso de um falso moralismo 

O sujeito fala para que você precisa respeitar a sua família, mas ele não fala com a mãe dele há 5 anos 

e nunca a tratou bem. É algo que não se encaixa muito bem. 
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Utiliza chantagens frequentes 

Chantagens, muitas chantagens. Para que a mulher não termine, o homem usa aspectos e pessoas 

essenciais da vida dela e a chantageia. Inclusive, em certos casos, o agressor chega a inventar que está 

com uma doença grave ou até mesmo ameaça se matar. 

Se vitimiza sempre 

O homem sempre se coloca como vítima. Às vezes de antigas namoradas, em outros casos de 

familiares ou chefes mulheres. Todas causaram mal a ele. Ou seja, a raiva com que ele trata a 

companheira e o resto das pessoas é justificada como se fosse uma reação ao sofrimento que 

enfrentou ao longo da vida. No entanto, a mulher precisa prestar atenção, pois, após certo tempo, ela 

mesma será colocada como mais um algoz na vida do rapaz. 

Desqualifica a mulher em público 

A todo momento, ele tenta desqualificar a vítima em público e deslegitimar todos seus sentimentos, 

desde a dor, o sofrimento e até a alegria. 

Por exemplo: a mulher chega toda feliz em casa porque será promovida no emprego, e ele responde: 

“Não tem nada a ver com talento, mas sim porque seu chefe está querendo te pegar”. 

Além disso, o companheiro passa a minar todas as coisas que são básicas a ela: faz silêncios violentos, 

ameaça ficar sem falar com ela caso não siga um pedido seu, entre outros comportamentos. 

Trai com frequência 

Um aspecto que aparece frequentemente são as traições. O indivíduo tem o hábito de trair e colocar 

essas traições como culpa do outro: “Olha, eu te traí porque você ficou diferente comigo, porque você 

está muito fria”. 

Um caso que acontece sempre é o homem ter brigado o dia todo com a mulher, aí chega à noite e 

quer ter relação sexual, mas ela nega. Então, ele a trai e ainda diz que fez isso porque ela não tem mais 

interesse e o jogou nos braços de outra mulher. 

É válido tentar conversar com o homem? 

Para a psicóloga, é positivo tentar estabelecer um diálogo com o homem, mas há de se tomar muito 

cuidado. “Eu posso chegar para o meu filho e falar: isso é um comportamento abusivo e está permeado 
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de machismo, de um controle que não lhe cabe, de uma falta de respeito. É importante a gente falar 

porque às vezes eles estão reproduzindo comportamentos e não percebem”, explica. 

Porém, de acordo com ela, um ponto fundamental é prestar atenção no momento. Se a situação está 

já na explosão, ou na iminência de uma violência física, que pode ser grave ou até fatal, então é melhor 

a vítima primeiro se fortalecer, resgatar sua autoestima e se refazer como mulher, para, depois, voltar 

aos poucos a ser a pessoa que era antes. Assim, conseguirá desmontar essa dominação do outro sobre 

ela. 

 

Apoio da família e amigos 

A mulher que sofre violência doméstica pode ter dificuldade em falar sobre o assunto com pessoas 

próximas e pedir ajuda para romper esse ciclo. Kátia ressalta que, muitas vezes, a vítima tem uma 

dependência afetiva e financeira do parceiro, além da falta do apoio familiar para sair da situação. 

“A vítima tem medo e acredita que esse homem vai mudar a partir do amor dela. Ela sente muita 

vergonha, está com a autoestima muito baixa. No entanto, mesmo assim, o melhor remédio é falar”, 

diz a psicóloga. 

“Essa mulher precisa ampliar sua rede de apoio, precisa descobrir pessoas de confiança para relatar o 

que está acontecendo.” 

Kátia, que atua diariamente com mulheres que sofrem relacionamentos abusivos, afirma que quanto 

menos a pessoa fala, mais solitária e mais dentro dessa teia ela fica. Falar significa, também, perceber 

os absurdos que está vivendo. “Se ela fala com pessoas que têm sensibilidade na escuta e no 

acolhimento, vai conseguindo entender ainda mais sobre si mesma. Isso também dá condições de 

readquirir a força e tomar uma atitude assertiva.” 

“Mesmo que a vítima não queira se separar, mas sim, que aquele momento passe, nós precisamos 

ajudá-la com uma forma de lidar com aquela situação, até o dia em que ela resolver que aquilo não 

serve para ela”, completa. 
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Oyá provém do nome do rio na Nigéria, onde seu culto é realizado, atualmente chamado de rio Níger. 

É uma divindade do fogo, como Xangô, mas também é relacionada ao elemento ar, regendo os raios. 

É uma das divindades que, ao lado de Ayrà e Afefe Ikú, (o vento da morte), domina os ventos.  

Costuma ser reverenciada antes de Xangô, como o vento personificado que precede a tempestade. 

Assim como a Orixá Obá, Oyá também está relacionada ao culto dos mortos, onde recebeu de Xangô 

a incumbência de guiá-los a um dos nove céus de acordo com suas ações. Para assumir tal cargo 

recebeu do feiticeiro Oxóssi uma espécie de erukerê especial, chamado de Eruexim, com o qual estaria 

protegida dos Eguns. Oyá/Iansã é a primeira orixá de temperamento mais agressivo, sendo que a 

segunda é Obá e a terceira é Oxum.  

O nome Iansã trata-se de um título que Oyá recebeu de Xangô, que faz referência ao entardecer. Iansã 

quer dizer A mãe do céu rosado ou A mãe do entardecer. Era como ele a chamava pois dizia que ela 

era radiante como o entardecer.  
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Os africanos costumam saudá-la antes das tempestades, pedindo a ela que apazigue a fúria de seu 

marido Xangô, o Orixá dos trovões e da lava, pedindo clemência. Sua saudação "Iyá-mésàn-òrun/Mãe 

dos nove orun". 

Iansã é uma guerreira por vocação, sabe ir à luta e defender o que é seu, a batalha do dia-a-dia é a sua 

felicidade. Ela sabe conquistar, seja no fervor das guerras, seja na arte do amor. Mostra o seu amor e 

a sua alegria contagiante na mesma proporção que exterioriza a sua raiva, o seu ódio. Dessa forma, 

passou a identificar-se muito mais com todas as atividades relacionadas com o homem, que são 

desenvolvidas fora do lar; portanto não aprecia os afazeres domésticos, rejeitando o papel feminino 

tradicional. Iansã é a mulher que acorda de manhã, beija os filhos e sai em busca do sustento. 

Assim, Iansã tornou-se mulher de quase todos os orixás. Ela é arrebatadora, sensual e provocante, 

mas quando ama um homem só se interessa por ele, portanto é extremamente fiel e possessiva. 

Todavia, a fidelidade de Iansã não está necessariamente relacionada a um homem, mas às suas 

convicções e aos seus sentimentos. 

Algumas passagens da história de Iansã relacionam-na com antigos cultos agrários africanos ligados à 

fecundidade, e é por isso que a menção aos chifres de novilho ou búfalo, símbolos de virilidade, 

surgem sempre nas suas histórias. Iansã é a única que pode segurar os chifres de um búfalo, pois essa 

mulher cheia de encantos foi capaz de transforma-se em búfalo e tornar-se mulher da guerra e da 

caça. 

Oyá é a mulher que sai em busca do sustento; ela quer um homem para amá-la e não para sustentá-

la. Desperta pronta para a guerra, para a sua lida do dia-a-dia, não tem medo do batente: luta e vence. 

A) 

Perfil: 

Dia da semana:  Quarta-feira 
 
Saudação: Epahey Oyá! 
 
Cores: Vermelho, Cobre, Marrom, Rosa. 
 
Símbolos: Adaga, Eruexim. 
 
Mineral: Cobre. 
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Elemento: Fogo, raios, ventos. 
 
Domínio: Tempestades. 
 
 

 

B) 

Arquétipos dos filhos de Oyá 

Iansã é a mulher guerreira que, ao invés de ficar no lar, vai à guerra. Assim são seus filhos, que 

preferem as batalhas grandes e dramáticas do que a rotina. 

Costumam ver guerra em tudo, sendo, portanto competitivos e agressivos. São quase que 

invariavelmente de Iansã, os personagens que transformam a vida num buscar desenfreado tanto de 

prazer como pelos riscos. São fortemente influenciados pelo arquétipo da deusa aquelas figuras que 

repentinamente mudam todo o rumo da sua vida por um amor ou por um ideal. Ao mesmo tempo, 

quando rompem com uma ideologia e abraçam outra, vão mergulhar de cabeça no novo território, 

repudiando a experiência anterior de forma dramática e exagerada, mal reconhecendo em si mesmos, 

a pessoa que lutava por idéias tão diferentes.  

Da mesma forma que o filho de Iansã revirou sua vida uma vez de pernas para o ar, poderá novamente 

chegar à conclusão de que estava enganado e, algum tempo depois, fazer mais uma alteração - tão ou 

mais radical ainda que a anterior. 

O temperamento dos que têm Oyá como Orixá de cabeça, costuma ser instável, exagerado e 

dramático em questões que, para outras pessoas não mereceriam tanta atenção e, principalmente, 

tão grande dispêndio de energia. 

São do tipo Iansã, aquelas pessoas que podem ter um desastroso ataque de ira no meio de uma festa, 

num acontecimento social, na casa de um amigo - e, o que é mais desconcertante, momentos após 

extravasar uma irreprimível felicidade, fazer questão de mostrar, à todos, aspectos particulares de sua 

vida. 

Os Filhos de Iansã são atirados, extrovertidos e chocantemente diretos. Às vezes tentam ser 

maquiavélicos ou sutis, mas só detidamente. A longo prazo, um filho de Iansã sempre acaba 

mostrando cabalmente quais seus objetivos e pretensões. Eles têm uma tendência a desenvolver vida 
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sexual muito irregular, pontilhada por súbitas paixões, que começam de repente e podem terminar 

mais inesperadamente ainda. São muito ciumentos, possessivos, muitas vezes se mostrando incapazes 

de perdoar qualquer traição - que não a que ele mesmo faz contra o ser amado. Ao mesmo tempo, 

costumam ser amigos fiéis para os poucos escolhidos para seu círculo mais íntimo. 

Características Positivas: Carismáticos, atraentes, sedutores, adoram sua liberdade, determinados, 
líderes natos. 
 
Características Negativas: Temperamentais, instáveis, polêmicos, agressivos, repentinos. 

 

 

Lendas sobre superação à violência 

Lenda / Itan que retratam episódios de violência 
 
1) 

Antes de tornar esposa de Xangô, Iansã tinha vivido com Ogum. Encantada com a beleza de Xangô, 
Iansã decidiu abandonar Ogum e fugir com seu amante. Ogum enfurecido, resolveu enfrentar o seu 
rival. Mas este último foi a procura de Olodumaré, o deus supremo, para lhe confessar que havia 
ofendido a Ogum.  

Olodumaré  interveio junto ao marid traído e recomendou-lhe que perdoasse a ofensa, dizendo você 
é mais velho que Xangô, devem reservar a sua dignidade junto aos demais Orixás, portanto, não deve 
se aborrecer nem brigar, deve renunciar a Iansã sem rancores. Mas Ogum não aceitou o pedido de 
Olodumaré e passou a perseguir os fugitivos, chegando a trocar golpes com Iansã, que foi dividida em 
nove partes. 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 



20 
 

    

O Pano da Costa faz parte do vestuário de mulheres africanas, sendo um acessório utilizado em 

diversos países do continente, como Costa do Marfim, Gana, Nigéria, Congo, Benin e Senegal. 

 

É uma espécie de xale, medindo normalmente dois metros de comprimento por sessenta de largura, 

usado de várias formas: sobre as costas; jogado no ombro - pendendo uma das pontas sobre o peito 

e a outra sobre as costas; à tiracolo; cruzados na frente; amarrados sobre o busto ou na cintura, como 

uma faixa estreita ou larga e numa espécie de avental. 

Ao chegar ao Brasil, o acessório incorporou-se aos trajes das mulheres negras que circulavam pelos 

engenhos, sobrados, ruas e praças, principalmente das províncias da Bahia, Pernambuco, Maranhão, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

 

Há controvérsias sobre a origem do seu nome. Alguns pesquisadores afirmam que é assim chamado 

por ter vindo das costas da África (da Mina ou do Ouro), outros por ser utilizado, normalmente, 

pendendo do ombro para as costas. 

Uma das peças de maior significado histórico no vestuário africano, a maneira de amarrá-lo, colocá-lo 

ou “enrolá-lo” varia de acordo com a situação, o ritual desenvolvido ou a posição hierárquica de quem 

o usa. 

 

O artesanato do Pano da Costa tradicional feito de algodão em tear manual está praticamente extinto 

no Brasil. Na Bahia, no entanto, ainda há tecelagem manual do produto elaborada por novos artesãos, 

o que possibilita às Mães e Filhas de Santo do Candomblé sua aquisição. 
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XIRÊ – CANTIGAS DE OYÁ 

 

1- OYÁ KORÔ UN LÊ Ô GUERÊ GUÊ 

   OYÁ KORÔ UN LÁ Ô GARÁ GÁ 

   OBIRI XALÁ KORÔ UN LÊ Ô GUERÊ GUÊ, OYÁ KÓ MURÊ JÓ. 

 

2- DOOÔ MUNHANHÃ 

   OYÁ BALOOÔ, DÔ MUNHANHÃ. 

 

3- TÁ NI IABÁ DÁ LADÔ IYAWOOÔ 

   DÔ MUNHANHÃ. 

 

4- TÁ NÍ ABOOÔ, TÁ NÍ ABÔ FARÁ JÔ 

   TÁ NÍ ABÔ ERÔ OYÁ, TÁ NÍ ABÔ FARÁ JÔ. 

 

5- OYÁ TETÊ FORUNBALÉ, OYÁ TETÊ OYÁ 

   OYÁ TETEEÊ ,OYÁ TETÊ OYÂ 

   OYÁ TETÊ OYÁ, OYÁ TETÊ IABA. 

6- AGEMITOOÔ IYAWOOÔ, AGEMITÔ BELOYÁ 

   ORISÁ EREWEEÉ AGEMITÔ BELOYÁ. 

 

7- OYÁ KOQUEIROOO, QUE IBÁ QUE IDABÁ 

   OYÁ KOQUEIROOO, QUE IBÁ QUE IDABÁ. 

 

8- OYÁ OYÁ TORO MODIDÊ OYÁ MOTUMBALÉ 

   OYÁ OYÁ TORO MODIDÊ OYÁ MOTUMBALÉ. 
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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 
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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 
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