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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 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil é o país com 

mais descendentes africanos fora da África, totalizando o contingente de cerca de 60% da população 

negra no país. 

Mas não é só na cor da pele que os traços africanos surgem na sociedade brasileira, estes também 

contribuíram com diversos aspectos da cultura do país. 

Comidas, músicas e religiões são outros exemplos da herança africana no Brasil. Neste último caso, 

em específico, a fé brasileira teve grande influência das doutrinas afro. Além do Candomblé e da 

Umbanda, as duas religiões afro-brasileiras mais conhecidas, existem ainda outras que possuem um 

viés afro em suas características como a Jurema, também conhecida como Catimbó, e o Xangô. 

Apesar de serem muito semelhantes, estas religiões possuem história de origem e características bem 

peculiares. E são exatamente estas diferenciações que fazem das doutrinas movimentos únicos, que 

perduram o tempo e carregam consigo a historicidade do povo negro. Antes de conhecer cada uma 

das religiões, vale ressaltar que elas possuem ainda várias ramificações dependendo de onde ela está 

inserida geograficamente. 

 

Candomblé 

De todas estas religiões, o Candomblé é a que mais carrega características da África, uma vez que esta 

é uma doutrina africana, mas que recebeu influência de outras fés após a chegada dos negros no 

Brasil. Como os africanos eram proibidos de cultuarem suas divindades em solos brasileiros, eles 

passaram a fundir os seus símbolos com os da igreja católica. No meio deste sincretismo surge o 

Candomblé afro-brasileiro, que cultuavam os orixás e tem uma forte fundamentação de sacralização 

dos animais. 

Umbanda 

Geralmente confundida com o Candomblé, a Umbanda é uma religião brasileira, mas que acabou 

recebendo forte influência dos candomblecistas. Nascida em 1908, através do Médium Zélio 



                                                                                                                                           

Fernandino de Moraes e de seu guia, o Caboclo das 7 encruzilhadas, a Umbanda rompe-se com o 

Espiritismo, mas carrega muitas de suas características. Nesta religião não há a sacralização de 

animais. 

Jurema 

Também chamada de Catimbó, a Jurema é uma doutrina cultuada no Brasil muitos anos antes da 

chegada dos portugueses. Praticada pelos índios das regiões brasileiras Norte e Nordeste, esta fé leva 

em consideração o grande conhecimento sobre as ervas, em especial a árvore que deu o nome a 

religião. Da planta jurema, os indígenas utilizavam raízes, cascas e folhas, tudo para obter a cura de 

enfermidades. 

Xangô 

Xangô de Pernambuco é muito semelhante a estrutura do Candomblé da Bahia. Além de cultuar os 

orixás de origem iorubá, há ainda um grande sincretismo com os aspectos e santos da igreja católica. 

É colocada como uma religião sacrificial, pois também adota o “sacrifício” dos animais em homenagem 

as divindades. Outras unidades de Xangô são conhecidas por seguir as tradições umbandizadas. 

Tambor de Mina 

Tambor de Mina é o nome da religião afro no Maranhão (também praticada no Piauí, Pará e outros 

estados da Amazônia). Tem a mesma origem que o vodu haitiano, nos povos jejes (fon e ewe). Os 

sacerdotes se chamam vodunos e as sacerdotisas vodunsis. Nele são cultuados voduns, orixás, gentis 

e caboclos. 

Macumba 

Macumba é o nome de um instrumento de percussão de origem banta utilizado em rituais dessa 

matriz africana no Rio de Janeiro. Devido à pejoração construída pela Igreja Católica em torno da 

palavra, seus adeptos mudaram o nome para "candomblé de angola". Neste tipo de candomblé, se 

cultuam os inquices, divindades semelhantes aos orixás iorubás. Tata-ninkice e Mameto-ninkice são 

os cargos máximos.  

 

 



                                                                                                                                           

Batuque 

Batuque é o nome dado pelos brancos à religião afro no Rio Grande do Sul devido ao barulho dos 

tambores. É uma religião bem diferente das outras afro-brasileiras, embora a base continue sendo a 

mesma: a cultura dos orixás. O sacerdócio é muito centralizado, sendo que o Babalorixá ou ia orixá 

desempenha os papéis de pai de santo e sacrificador, é o responsável pelo Exu e também pelos 

implementos sagrados, e é o adivinho. Só existe uma categoria de omorixá (filho de orixá): iaô.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

De acordo com a Convenção de Belém do Pará (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher, adotada pela OEA em 1994) violência contra a mulher é 

qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. 

Conceitos: 

Violência física (visual): É aquela entendida como qualquer conduta que ofenda integridade ou saúde 

corporal da mulher. É praticada com uso de força física do agressor, que machuca a vítima de várias 

maneiras ou ainda com o uso de armas, exemplos: Bater, chutar, queimar, cortar e mutilar. 

No último ano, 536 mulheres foram vítimas de agressão física, por hora, no Brasil. Dezesseis milhões 

de brasileiras sofreram algum tipo de violência e 59% da população afirmaram ter visto uma mulher 

ser agredida física ou verbalmente em 2018. Das que têm entre 16 a 24 anos, 66% sofreram algum 

tipo de assédio nos últimos 12 meses.  

 

 

 



                                                                                                                                           

 

O número de notificações de violência física contra mulheres causadas por seus cônjuges ou 

namorados, segundo o Ministério da Saúde, quase quadruplicou de 2009 a 2016 em todo o país. Uma 

das grandes barreiras ao combate é a tolerância social a esse tipo de violência. 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em 2014, 

embora 91% dos brasileiros afirmem que “homem que bate na esposa tem de ir para a cadeia”, 63% 

concordam que “casos de violência dentro de casa devem ser discutidos somente entre os membros 

da família”. Além disso, 89% dos entrevistados pensam que “a roupa suja deve ser lavada em casa” e 

82% que “em briga de marido e mulher não se mete a colher”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

Em todo o mundo, quando nos deparamos com a água, encontramos a personificação do feminino, da 

purificação e da fertilidade. É a água que sustenta nossas vidas frágeis no ventre de nossas mães antes de 

chegarmos a cada encarnação. 

É água que é o agente pelo qual nós purificamos o corpo e a alma. Em muitas culturas, a santidade da água 

é captada no arquétipo de uma divindade feminina, o que também é o caso da cultura iorubá. 

A importância primordial da água é ser reconhecida e venerada por meio da adoração dos ribeirinhos a Òrìsá 

Òsún (divindade). Òsún é a proprietária de todos os rios e de todas as águas doces do mundo, incluindo a 

água do corpo e da corrente sanguínea. Em geografia sagrada, a energia Òsún é encarnada em seu rio 

sagrado que leva seu nome. O rio Òsún que nasce no Estado de Ekiti, no leste da Nigéria e do fluxo para o 

oeste através de sua casa, Osogbo, onde a adoração é centrada em Òsún. Esta é a casa de sua mais alta 

sacerdotisa, a Ìyá Òsún (Mãe Òsún). 

Òsún na diáspora yorùbá manteve sua associação com o nascimento da criança, na verdade, ele disse que 

os seus devotos, especialmente as mulheres férteis, tem amor para ter um filho após o outro. Em sua poesia 

de elogios na Nigéria, Òsún é elogiada como a mãe que alimenta seus adoradores tratando-os como seus 

próprios filhos, amamentando-os em seu peito. Ela também é exaltada como a mãe que dá à luz com a 

frequência e facilidade de animal. 

Além de ser o Òrìsá da fertilidade corporal, Òsún é uma divindade da fertilidade monetária. É no rio Òsún 

que encontramos os meios de troca monetária, o búzio, que é usado pelos yorùbá. Tão forte é sua associação 

com a riqueza, que na diáspora, ela é frequentemente invocada a trazer estabilidade financeira e sorte. 

Frequentemente, o devoto em busca de riqueza irá encontrar um rio e as ofertas de um dos alimentos 

especiais Òsún, o mel, juntamente com cinco moedas de cobre. Em Osogbo, não seria incomum para uma 

pessoa que precisa de dinheiro trazer seus presentes ao bosque sagrado e oferecê-los diretamente ao rio 

para pedir favores. 

Enquanto o búzio é um meio de troca, ele também pode ser usado para adivinhação. Òsún é também um 

adivinho através de sua associação com búzios e sua associação com a orixá da Adivinhação Òrúnmìlá (vis-

à-vis o casamento). Deparamo-nos com mais uma faceta deste Òrìsá muito importante, nos deparamos com 

uma mulher de conhecimento. 

Òsún é dito ser o Òrìsá que aprendeu o sistema de adivinhação com dezesseis búzios. De fato, em algumas 

das mitologias, é Òsún quem executa adivinhação na casa de Òrúnmìlá quando ele está longe. Embora para 



                                                                                                                                           

nós Òsún seja o máximo em feminilidade, ela como os orixás são um poder divino que incorpora a 

feminilidade. 

Foi Òsún, que desceu a Terra com os 16 orixás para deixar o mundo pronto para a humanidade. Entre os 

Òrìsá que desceram, Òsún foi à única do sexo. 

Na Nigéria, mais precisamente em Ijexá, Ijebu e Osogbó, corre calmamente o rio Oxum, a morada da mais 

bela Iyabá, a rainha de todas as riquezas, a protetora das crianças, a mãe da doçura e da benevolência. 

O primeiro filho de Oxum chama-se Ide, é uma verdadeira joia, uma argola de cobre que todos os 

iniciados de Oxum devem colocar nos seus braços. 

Oxum não vê defeitos nos seus filhos, não vê sujidade. Os seus filhos, para ela, são verdadeiras joias, e 

ela só consegue ver seu brilho. 

É por isso que Oxum é a mãe das crianças, seres inocentes e sem maldade, zelando por elas desde o 

ventre até que adquiram a sua independência. Seus filhos, melhor, as suas joias, são a sua maior riqueza. 

Mo ke mogbà l’odò omi 

Eu choro por libertação através da água! 

 

A) 

Perfil: 

Saudação: Òóré Yéyé ó! 

Dia da Semana: Sábado 

Flor: Girassol, Lírios e Orquídea 

Comida: Omolocum 

Doce: Quindim 

Função: Sabedoria, fertilidade, altivez e prosperidade. 

Cor: Amarelo ouro, dourado. 

Ferramentas: Abebé, adaga, ofá, leque, lira. 

Domínios: Inteligência, maternidade, gestação, amor. 



                                                                                                                                           

B) 

Lenda / Itan que retratam a superação das Iyabás frente a episódios de violência 

Quando Xangô se apaixonou por Oxum, ela o recusou; então ele tentou violentá-la. Foi impedido 

por Exu, que os separou, dizendo que eles só poderiam se unir se ela o aceitasse livremente. 

Zangado, Xangô trancou Oxum numa torre muito alta, dizendo que só a soltaria quando ela o 

aceitasse. 

Oxum chorou muito; então Exu passou e perguntou o que acontecera. Sabendo da história, foi 

correndo levar seu pedido de socorro a Olorum. Este soprou em Oxum um pó que a transformou em 

pomba; assim, ela pôde voar e sair da torre pela janela. 

 

C) 

Arquétipos dos filhos de Oxum 

Adoram o luxo, riqueza e conforto. Os filhos de Oxum dão grande importância ao dinheiro e à riqueza. 

Gostam de estar sempre rodeados por coisas caras. Além de ter posses, eles gostam de exibi-las. Dão 

muito valor à opinião das pessoas. 

A opinião pública sobre si mesmo é importante para eles. Fazem qualquer coisa para não chocá-la. 

Eles gostam de manter a sua bela e linda reputação, por isso age sempre com discrição e diplomacia. 

Fogem de escândalos e vexames. São muito determinados e estrategistas. 

Oxum é o arquétipo daqueles que agem com estratégia, que jamais esquecem suas finalidades. Atrás 

de sua imagem doce se esconde uma forte determinação e um grande desejo de ascensão social. 

Eles são pessoas que traçam objetivos e não desistem de jeito nenhum! Quando querem uma coisa, 

lutam por ela com todas as suas forças e fazem tudo o que estiver ao seu alcance para a conseguir. 

Elaboram estratégias eficazes, manipulam quem precisar ser manipulado e fazem de tudo para atingir 

seu objetivo. 

São muito emotivos. São os filhos mais emotivos de todos os orixás. São conhecidos por serem chorões 

e dengosos. De forte sensibilidade, eles costumam ser muito carinhosos com seus amigos e familiares. 

Estão sempre preocupados com o bem-estar de todos. Buscam estar sempre acompanhado de 



                                                                                                                                           

pessoas de caráter e dá muito amor a quem gosta. Os filhos de Oxum estão sempre dispostos a dar 

colo. Eles são carismáticos e sedutores. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

Preocupados com a perpetuação do vestuário dos praticantes do Candomblé, bem como dos nossos 

Orixás, tendo como princípio a cultura que nos foi passada, percebemos que o complexo código de 

ética está relacionado às vestes dos praticantes do candomblé, está sendo diariamente infringido, 

expondo a nossa religiosidade de forma profana em meio à sociedade. 

Dessa forma, para dirimir dúvidas sobre esse importante aspecto da nossa religiosidade, abordaremos 

abaixo, as indumentárias e vestimentas do candomblé, não somente dos integrantes do Ilê Axé, bem 

como das divindades. 

Dentro do candomblé, o vestuário também é uma indumentária tradicional, assim existe um tipo de 

vestuário específico a ser utilizado para cada ocasião nos terreiros de candomblé, podendo algumas 

questões variarem de casa para casa, mas sua tradição é sempre mantida. 

 

Vestimenta dos filhos e filhas do Ilê Axé 

Traje de Festa 

No caso das mulheres de um Ilê Axé, o vestuário de uma Iyalorixá é diferente das roupas usadas 

pelas Ekedjes e iaôs, sendo a mesma caracterizada pelo uso da "Bata" que é usada por fora da saia 

com o camisu por baixo, em algumas casas, somente a Iyalorixá pode usar. Porém, se for permitido, 

as filhas egbomis podem usar também. A bata é símbolo de cargo ou posto dentro da hierarquia do 

candomblé.  

O uso do pano da costa para iaôs é o uso amarrado no peito. As Iyalorixás e Egbomis utilizam 

pendurado no ombro esquerdo (lado feminino) ou amarrado na cintura.  

Os turbantes também chamados de torço ou ojá, usados na cabeça, variam conforme a idade de 

santo, e também trazem a simbologia de identificação do orixá olori, sendo, no caso de Egbomis, o 

uso de uma aba sobressalente (orelha), para orixás masculinos. E duas abas sobressalentes, (orelhas), 

para orixá feminino. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vestu%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terreiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9


                                                                                                                                           

Os fios de conta também demarcam tempo de iniciação e orixás pertencentes à família espiritual do 

indivíduo. 

Além do simbolismo do vestuário, existem muitos objetos que podem ser caracterizados e usados 

somente por Iyalorixás e Babalorixás, o anel de ouro com um búzio incrustado é um deles. O brinco 

de ouro com búzio antes também exclusivo das Iyalorixás tornou-se de uso comum, sendo usado até 

por pessoas que não fazem parte da religião.  

 

Vale destacar também as vestimentas de sala específicas de nosso Ilê Axé: 

 

Ogã confirmado: Abadá, calçolão, calçado, eketé, contra-egum, umbigueira e contas de grau 

adequadas. 

 

Ogã não confirmado:  Abadá, calçolão, calçado, contra-egum, umbigueira e contas (Oxalá, Iemanjá e 

Orixá do Babalorixá). 

 

  

Observações:  

- Ogã não confirmado, obrigatoriamente, deve usar roupas brancas em todas as ocasiões. 

- Não será permitido o uso de roupa comum como traje de festa para Ogãs da Casa. Todos devem 

estar trajados conforme identificado acima. 

- Não é permitido a Ogã não confirmado, acordar santo e/ou dar banho de omim eró (banho de ervas) 

nos filhos. 

 

 

Ekedje confirmada: Camisú, bata, saia, ojá, pano da costa no ombro, calçolão, calçado com salto alto 

(tamanco ou sandália), contas de grau adequadas, anáguas, maquiagem, brincos, pulseiras, contra-

egum e umbigueira. 

 



                                                                                                                                           

Ekedje não confirmada:  Alaká simples (não pode ser estilo morcego), calçado (sem salto alto) que 

facilite ser retirado do pé para dar adobá, contas (Oxalá, Iemanjá e Orixá do Babalorixá), maquiagem 

discreta (se utilizar), brincos, pulseiras, contra-egum e umbigueira. 

 

Observações: 

- Ekedje confirmada não necessita dar adobá em dia de candomblé na sala.  Basta realizar saudação 

nos locais específicos. 

- Não será permitido o uso de toalhas ou paninhos no ombro. 

- Ekedje não confirmada, obrigatoriamente, deve usar roupas brancas em todas as ocasiões. 

- Ekedje não confirmada, não deverá dar adobá com ekedje confirmada. 

- Não é permitido a Ekedje não confirmada, acordar santo e/ou dar banho de omim eró (banho de 

ervas) nos filhos. 

 

 

HOMENS (Independente do Orixá) 

 

Egbomi: Abadá, calçolão, eketé, contra-egum, umbigueira, pano da costa dobrado na cintura e fixado 

no calçolão, contas de grau adequadas a sua idade. 

 

Iaô:  Abadá, calçolão, contra-egum, umbigueira, pano da costa dobrado na cintura e fixado no calçolão, 

mokan, fios de contas. Chinelo apenas para os filhos com Odu Eta (3 anos). Não utilizar anéis, relógio, 

pulseiras etc. 

Abiã: Abadá, calçolão, contra-egum, umbigueira, contas (Oxalá, Iemanjá e orixá do Babalorixá). Não 

utilizar anéis, relógio, pulseiras etc. 

 

Observação: 

- Abiãs, obrigatoriamente, devem usar roupas brancas em todas as ocasiões, não sendo permitido o 

uso de roupas coloridas e chinelo. 

- Não é permitido abiã dar adobá com os iniciados. 

 

 



                                                                                                                                           

Mulheres de Iyabá (Orixá feminino) 

 

Egbomi: Camisú apropriado, bata, saia, anágua, ojá, pano da costa na cintura, calçolão, contra-egum, 

umbigueira, contas de grau adequadas a sua idade, maquiagem, brincos de argolas, pulseiras etc. 

Iaô:  Camisú, saia, pano da costa, laço no peito, anágua, calçolão, mokan, contra-egum, umbigueira, 

contas adequadas. Chinelo e ojá para as filhas com Odu Eta (3 anos), maquiagem leve, anéis, pulseira 

e brincos simples e pequenos de acordo com sua idade. Não utilizar relógio. 

 

Observação:   

- Somente poderão fazer uso de roupas coloridas (sala ou ração), o iaô tendo feito sua obrigação de 

Odu Kini (1ano) de santo, exceto filhos de Oxalá. 

 

 

MULHER DE Oboró (Orixá masculino) 

 

Egbomi: Camisú apropriado, bata, saia, anágua, ojá, pano da costa na cintura, calçolão, contas 

adequadas para sua idade, maquiagem, contra-egum, umbigueira e brincos (se for permitido o uso e 

permanência do mesmo por seu Orixá), calçado com salto alto - tamanco ou sandália. 

 

Iaô: Camisú apropriado, saia, anágua, pano da costa, gravata no peito, calçolão, contra-egum, 

umbigueira, mokan, contas adequadas, Chinelo e ojá para os filhos com Odu Eta (3 anos), maquiagem 

bem leve (caso o Orixá permita), utilizar brincos pequenos (caso o orixá permita). Não utilizar anéis, 

relógio, pulseiras etc. 

 

Mulher não iniciada 

Abiã:  saia, camisú, calçolão, pano da costa, contra-egum, umbigueira e contas (Oxalá, Iemanjá e Orixá 

do Babalorixá) em todas as ocasiões. 

 

Observações: 

- Abiã, obrigatoriamente, deve usar roupas brancas em todas as ocasiões. 



                                                                                                                                           

- Não é permitido a abiã o uso de roupas coloridas, brincos, pulseiras, relógio, maquiagem e chinelo.  

Este procedimento se aplica em dias de função normal, bem como em dia de candomblé na sala. 

    

 

 

Roda de Oxum 

1- ARIBÉ DÉ Ô, OMIRÔ 

R: ARA AWÁ, ARA AWÁ Ô OMIRÔ 

AFIDEXÉ MOLORUN OMIRÔ 

R: ARA AWÁ, ARA AWÁ Ô OMIRÔ, AFIDEXÉ MOLORUN OMIRÔ, ARA AWÁ ,ARA AWÁ Ô OMIRÔ. 



                                                                                                                                           

 

2- IMBÁ LÔUÔ NADOSUN MARÊWÁ 

IMBÁ LÔUÔ NADOSUN MARÊWÁ (X2) 

AUÂ SIÉ SIMBARÊUÁ LEWÁ 

IMBÁ LÔUÔ NADOSUN MARÊWÁ. 

 

3- MIRUÊ NADOSUN MIRUÊ (X2) 

XÉQUE XÉQUE MAVAJÓ 

NADOSUN MIRUÊ OLUOWÔ. 

 

4- OSUN IYÁ MIRÔ, OSUN SOLÁ NIFÔMÍ (X2) 

OJU OLU JAFULÁIÓ , JAFUNÃ IÔQUÊRÊ (X2) 

OSUN IYÔ XOKÔ 

IYÁ OMIM RÔ             (X4) 

 

Xirê Oxum 

1- YÈYÊ YÈYÊ YEYEÔ OROMIN UÁ MIMOJÉ TÔRÍEFON 

   YABÁ KOJUYABÁÔ, OROMIM UÁ MIMOJÉ TÔRÍEFON 

 

2- UNHÉ UNHÉ OJÁ ARÊ 

   TÔRÍAXÉ, TÔRÍEFON 

3- MABÔYÁ IYÁ BOYÁ, MABOYÁ IYÁ BOYÁ 

   OMIXEXÉ OMINIBÚ, IYÁ BOYÁ IYÁ BOYÁ 

 

4- IYÁ OMINIBÚ OMIRÔ DÔRIXÁ U YEYEÔ 

   IYÁ OMINIBÚ OMIRÔ DÔRIXÁ U YEYEÔ 

 

5- OMIXÁUÉRÉ, MIXAURÁ OMIRÔ 



                                                                                                                                           

   OMIFÁ MURÊLÊ 

 

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 

 

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

