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1 

Ciclo de Oficinas: As vestimentas ancestrais das Iyabás do Candomblé 

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! 

 

Equipe Facilitadora: 

Ekedje Rosângela D’Iemanjá 

Ya Thais D’Oxum  

Ya Egbé Licia D’Odé 

Regina Celia Lopes 

Baba Ogumdaruncy  

Pejigan Raphael D’Oxoguian 

Baba Efun Beto D’Oxoguian 
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2 

Educação Religiosa, dentro e fora do Axé 

O Humbê ou Rumbê, nada mais é do que o conjunto de regras de boa convivência, usadas dentro dos 

terreiros de candomblé e, sendo assim usa a hierarquia como base para sustentar a ordem.  Trata das 

regras do candomblé, comportamento e fé.  Em outras palavras, quando se diz que um filho (a) de 

santo tem humbê, significa dizer que este tem educação de axé. 

Podemos ratificar que esse tema, não é tratado com muita frequência, já que ele tem mais a ver com 

os indivíduos do que com o culto a orixá propriamente dito. 

Para que uma casa de candomblé seja equilibrada e que cada integrante saiba o seu papel, que 

independentemente de posição hierárquica é de extrema importância, podemos afirmar que, sem o 

entendimento desses princípios, os adeptos tendem a ficar perdidos e desunidos, não 

compreendendo a profundidade que é a nossa religião. 

Sabemos que o candomblé é uma religião extremamente rica e possuí uma gama de rituais; cantigas, 

atos, preceitos e regras.  Talvez seja esse o motivo que egbomes e oloyês (aqueles que portam cargos) 

da casa tendem a direcionar seus esforços para aprender e ensinar aos mais novos as práticas do 

candomblé, o que acaba por fazer que deixem de lado o humbê, regras e lógicas. 

Assim, além de saber fazer e executar as ordens e orientações que são passadas, é importante ter o 

entendimento das ações e atitudes, de seu papel e grau dentro da hierarquia, para então sentir o 

verdadeiro significado da religião. 

Antes de mais nada, precisamos entender como está estruturada uma casa de candomblé: 

 

Babalorixá  

É a figura máxima e central da casa de candomblé.  É o escolhido por Olorum para ajudar a organizar 

a vida de muitas pessoas no aiê.  É aquele que cuida dos orixás. 
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Oloyê 

São todos os egbomes, ogãs e ekedjes que têm cargo ou posto dentro da casa de candomblé.  Cada 

um deles é ligado a uma função específica ou cerimônia.  Existem postos ligados a cozinha de santo, 

família de santo, quarto de santo, orô, festas e outros.  Eles devem forcar seus esforços de aprendizado 

em suas funções, que são de sua inteira responsabilidade.   

 

Ogã e Ekedje 

Sua importância na hierarquia será de acordo com o oyê que recebem.   Suas funções podem variar 

desde as mais conhecidas, como as de barracão em dias de festividade, até funções ligadas a orô e 

quarto de santo.    

 

Egbome 

Os egbomes são todos aqueles que se iniciaram e terminaram seu ciclo iniciático com a obrigação de 

Odu Eje, aqueles que cumpriram sete anos de iniciação.  A importância de cada um varia de acordo 

com sua idade.   Temos também aqueles que chamamos de abás, que são todos que têm mais de 21 

anos de santo, sendo suas funções variadas, sempre auxiliando os oloyês da casa. 

 

Elegum (Iyawo) 

Elegum ou Iyawo, é aquele filho de santo que possui orixá definido, ou seja, aquele que já foi iniciado 

e entra em transe com o Orixá dono de sua cabeça, mas que ainda não completaram o período de 7 

anos da iniciação. Só após os 7 anos de obrigação, o Iyawo se tornará um egbome. 

 

Abiã 

Abiã é o novato. É considerada abiã toda pessoa que entra para a religião após ter passado por alguns 

rituais como lavagem de contas, obi ou bori.   O abiã poderá ser iniciado dependendo da determinação 

do orixá. 
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Vale destacar também, que o significado de egbome é irmão mais velho e aburo irmão mais novo. 

Após termos a compreensão de como está estruturada uma casa de santo, podemos passar as regras 

e responsabilidades específicas de nosso egbé, a saber: 

 

Baba Otum (Rodrigo D’Aganju) – Braço direito do zelador.  Responsável por tomar as decisões no axé 

na ausência do Babalorixá. 

 

Iyabassê (Mãe Veronica) – Responsável pelas comidas de santo e pelas oferendas aos orixás, incluindo 

a organização, controle e acompanhamento do preparo dos alimentos sagrados.    Todos os Omorixás 

deverão auxiliá-la. 

  

Iyacorobá (Mãe Mege) – Conselheira. Responsável pelo processo de comunicação do Babalorixá com 

os Iyawos e demais integrantes da comunidade. 

  

Ajimuda (Mãe Rosangela) – Prepara o Ipadê de Exú para a realização da Yamoro.   

 

Pejigan (Pai Rafael) - Responsável pelos orôs do axé, peji eu cumeeira da casa, incluindo o auxílio ao 

Axogum no sacrifício dos animais pertinentes a esse fim.  Além das responsabilidades pertinentes ao 

cargo junto ao egbé. 

  

Alagbê (Pai Gabriel) – Responsável pelos toques, cânticos e rezas nos rituais. Cuida da conservação e 

preservação dos instrumentos musicais sagrados, bem como auxilia o Axogum na alimentação deles. 

Além das responsabilidades pertinentes ao cargo junto ao egbé. 

 

Axogun (Pai Marcos) – Responsável pelo imolamento (sacrifício) e cuidado dos animais em obrigações, 

além das responsabilidades pertinentes ao cargo junto ao egbé. 

 

Okorim (Pai Elias) – É responsável pelos cânticos, toque e reza para Ogum, além das responsabilidades 

pertinentes ao cargo junto ao egbé. 
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Balogum (Johan D’Ogum) – Responsável pela organização do quarto de Ogum e pela manutenção dos 

mariwos do egbé e dos orixás (ashó de Ogum) para a realização das funções. 

Iyá Egbé (Licia D’Odé) - “Mãe da Comunidade”.  Responsável pela parte social, pelo bom andamento 

da casa de candomblé zelando pela ordem, tradição e hierarquia. 

 

Baba Efun (Beto D’Oxaguian) – Responsável por pintar os iniciados com efun, bem como pelo preparo 

dos itens especificados para esse ritual. 
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3 

Como identificar um relacionamento abusivo? 

 

 

Relacionamento abusivo é a definição de uma relação que tenha abuso físico ou emocional. Abuso 

pode ser entendido como o uso incorreto e excessivo de poderes. Portanto, mesmo que não haja 

agressão, o abuso pode ter forma de violência psicológica, sexual e financeira. 

Quando estamos num relacionamento abusivo, muitas vezes pode ser difícil ter uma visão completa 

da relação. Nem sempre conseguimos nos distanciar o suficiente para ver o panorama completo. Seja 

um namoro, casamento, ou qualquer tipo de relacionamento, sem rótulos: algumas pessoas passam 

do limite. 

 

Como saber se você está em um relacionamento abusivo? 

1- A pessoa te monitora constantemente? 

Muitas vezes, por duvidar da sua palavra ou ter ciúmes, o parceiro ou parceira que tem 
comportamento abusivo pode te monitorar em diferentes escalas. Desde checar mensagens em redes 
sociais ou aplicativos como o WhatsApp, ou ficar reparando em quem comenta suas fotos numa rede 
mais pública como, por exemplo, o Facebook. 

Quando seu parceiro ou parceira tem a senha de todas as suas redes e pode entrar a hora que quiser, 
você pode estar num relacionamento abusivo! 

Ciúme excessivo é sinal de um relacionamento desregulado. 

Outra característica de relacionamento abusivo é ficar falando com o parceiro mesmo quando está 
longe. Por exemplo, você vai a uma festa e seu namorado fica mandando mensagens constantes para 
durante toda a festa, sem deixar que interaja com as pessoas efetivamente presentes. 
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Veja bem: é diferente sentir saudade e fiscalizar! Quando se sente saudade, é normal mandar uma 
mensagem, falar com o parceiro, saber como está indo seu período que está longe. Já fiscalizar é privar 
o parceiro de liberdade individual. A diferença mora na intensidade. 

Todo relacionamento é baseado em confiança mútua, companheirismo e amizade entre as partes. 

Se o seu parceiro ou parceira te pressiona para dar satisfação de tudo que você faz, você pode estar 
em um relacionamento abusivo. 

 
2- Seu parceiro ou parceira tenta te diminuir? 

Há duas formas principais para o seu parceiro (a) te diminuir: 

Constrangimento público: Se o seu companheiro ou companheira zomba de você na frente dos outros, 
faz piadas que te deixam desconfortável ou tenta resolver questões pessoais em público, você pode 
estar em um relacionamento abusivo. 

Diminuir sua autoestima: A pessoa te faz sentir que você não é capaz de tomar decisões. A pessoa te 
faz pensar que não é nada sem ele ou ela, te dá impressão que o relacionamento é a única saída para 
resolução de problemas. 

Quando a pessoa precisa te diminuir ou te controlar para se sentir melhor, existe algum problema 
psicológico que precisa ser tratado por um profissional. Nem sempre você poderá fornecer ajuda a 
seu parceiro. Em alguns casos nem deve fazer isso, pois pode te desgastar mais ainda. 

3- A pessoa tenta mudar hábitos que fazem parte de quem você é? 

Algo muito comum é quando a pessoa tenta mudar seu visual sem que você queira. Sua parceira ou 
parceiro tenta regular suas roupas ou maquiagem, seu cabelo, não valoriza sua visão pessoal de si 
mesmo? Cuidado! Essa pessoa pode estar tentando te dominar. 

É diferente de uma pessoa que quer te ajudar. Se você reclama do seu visual e seu parceiro tenta 
ajudar, vai ser produtivo para você: isso é bom. 

Se você está satisfeito consigo, mas seu parceiro fica tentando te mudar contra sua vontade, isso já 
passa para o nível de abuso. 

Cada pessoa é de um jeito e tem que ter liberdade individual para se expressar e ser feliz. 

Outra coisa muito comum em relacionamentos abusivos é afastar-se de família e amigos. Ou seja, 
quando a pessoa não gosta de quem você gosta. Se seu parceiro(a) não gosta de quem você gosta, 
fica falando mal pelas costas, fica tentando marcar programas sem eles, fica tentando te motivar a 
desistir de suas melhores amizades ou seus entes familiares mais queridos ou te proíbe de vê-los… 
Você está numa situação de abuso! 
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4- Seu parceiro se importa apenas consigo mesmo? 

Quando você fala de seus problemas, a pessoa acaba levando o foco da conversa de volta para ela? 

Ajudar é diferente de tomar o problema para si. Faz parte de qualquer relacionamento ajudar seu 
parceiro, mas existe um limite. É importante saber que alguns problemas são grandes demais e nem 
sempre é seu papel consertar. 

Ademais, lembre-se da importância da ajuda recíproca e gratidão. Num relacionamento normal, 
sempre reclamamos um pouquinho do trabalho, dos estudos ou de outras questões do dia a dia. A 
vida não é fácil para ninguém. É normal que a gente possa dividir os nossos problemas com o parceiro. 
Desde que o parceiro te permita fazer o mesmo, e te ajude também como puder. 

Se você ajuda o seu parceiro um pouquinho mais, tudo bem, desde que seu parceiro valorize isso como 
um favor que você faz de bom grado, não uma obrigação. 

Se a pessoa que está com você não te escuta, não te ajuda, não te sugere melhorias, como isso pode 
ser bom para você? Se a carga psicológica dos dois está inteira sobre os ombros de um só, como isso 
pode ser bom para a relação? 

5- Seu parceiro não entende seus sentimentos ou faz joguinhos emocionais? 

O indivíduo diminui seus feitos? Quando você conta sobre algo bom que aconteceu com você, seu 
parceiro ou parceira fica dizendo que “nem é tudo isso”? Fica botando defeitos em uma situação que 
estava perfeita para você? 

A pessoa faz você se sentir mal por estar bem? Um parceiro abusivo sempre joga na sua cara: “Como 
você pode estar bem se eu estou aqui me sentindo tão mal?”. É abuso quando o parceiro joga a tristeza 
ou problemas na sua cara, parecendo que a culpa é sua. 

Ele te culpa pelo que está errado no relacionamento? É caracterizante de abuso quando vocês brigam 
ou tem um problema, seu parceiro sempre dá um jeito de botar a culpa em você. 

Faz com que a briga seja constante e usa de chantagem emocional? Uma pessoa abusiva 
emocionalmente pode privar você de sexo, de intimidade, ou joga um jogo silencioso como punição 
quando não consegue as coisas do jeito dela. 

6- Justifica comportamento abusivo com uso de drogas? 

A pessoa diz que estava bêbado(a) ou sob influência de outras drogas e justifica o comportamento 
abusivo com isso? 

Jamais tolere essa situação, pois se a pessoa tem um vício que atrapalha a vida dela, deve buscar ajuda 
profissional. Além disso, depois da idade legal para consumo, o que cada pessoa faz sob influência de 
drogas é responsabilidade somente dela. 

Se você for menor de idade e seu parceiro fizer isso, pior ainda! 
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Procure ajuda de fora, conte a um amigo ou amiga de confiança. Você não pode resolver todos os 
problemas de seu parceiro. Também não é saudável tomar os problemas de seu parceiro para você. 
Você já tem os seus. 

Cuidado com as promessas vazias. É muito comum que um parceiro abusador peça desculpas e 
prometa mudar constantemente. Oferecer uma vida nova e melhor, mas sem dizer como vai executar 
isso de fato, é sinal de que não pretende mudar realmente. 

O que fazer quando está num relacionamento abusivo? 

Se você se identificou com os sinais, procure ajuda! Seja de amigos, seja de um profissional. E se você 
se sente preso ou presa, não se desespere. Se você chegou ao ponto de se afastar de quem você ama, 
volte. Abra seu coração, explique sua situação e peça ajuda. 

Há diversas saídas para aqueles que estão em um relacionamento abusivo. 

Uma delas é através do fortalecimento da inteligência emocional. Lembre-se sempre que ter 
inteligência emocional pode ajudar a lidar com o término, bem como sair de relações abusivas e cuidar 
para nunca mais entrar. 

Quando a gente se conhece bem, acaba sabendo melhor quais são os tipos de pessoas que 
conseguimos lidar, e que tipos de pessoas não conseguimos. 

Além disso, trabalhe o máximo que puder na sua autoestima. Pense nas suas qualidades, no que te faz 
especial. Conhece-te a ti mesmo! 

Nunca se esqueça: você merece ser feliz! Acima de tudo, nunca desista. Sua felicidade está em suas 
mãos. Você é um ser completo e deve estar com alguém que pode ser completo com ou sem você. 
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4 

Orixá Iyewá 

 

A Orixá Iyewá é conhecida por sua aparência exótica, simboliza a beleza e a sensualidade. Apesar disso, 
nunca se entregou a nenhum homem, conservando-se casta e tornando-se protetora de tudo que é 
virgem e puro, de seres humanos a rios e florestas. O rio Iyewá, na África, é conhecido como a morada 
da Orixá. Porém, sua origem gera polêmicas. Alguns dizem que a exemplo de Oxumarê, Nanã, Omulu 
e Iroko, Iyewá era cultuada a princípio entre os Mahi e foi assimilada pelos Iorubás e inserida em seu 
panteão. 
 
Apesar de ser casta, a Orixá Iyewá não é ingênua, mas muito esperta e astuta. Por vezes, é confundida 
com Oxumaré, assim costuma ser cultuada junto com seu irmão e os dois são responsáveis pela 
energia que gera o arco-íris. Também possui a serpente como símbolo, porém menor que a de 
Oxumaré. A força de Iyewá estava concentrada em uma cobra que engolia a própria cauda, o que traz 
um sentido de perpétua continuidade da vida, pois o círculo nunca acaba. 
 
A Orixá é mais tradicional no Candomblé do que na Umbanda. Ela rege a neblina, os nevoeiros e quem 
ousa a desafiar se perde na vida e não consegue mais encontrar seu caminho. Uma mulher guerreira 
e com grande sabedoria, a Orixá Iyewa não tem medo da morte e já a enganou inúmeras vezes. 
Algumas lendas dizem que ela também habita em regiões de cemitérios, onde sente paz e consegue 
ficar afastada de Ifá e de Xangô. Xangô se apaixonou pela Orixá Iyewá, mas não conseguiu conquistá-
la.  Iyewá fugiu de Xangô e foi acolhida por Omolu, que lhe ofereceu refúgio. Ifá também queria tê-la 
como esposa, mas não teve sucesso. 
 
Tradicionalmente, a Orixá só roda em cabeça de mulheres, então, se apresenta somente em filhos de 
santos femininos. Os símbolos mais comuns atribuídos a Orixá Iyewá são: o Ofá, que é utilizado em 
guerra, o arpão, a cobra e a lira. 
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A) 

Perfil: 

Dia da semana: Sábado 

 

Cores: Vermelho Vivo, Coral e Rosa, amarelo 

 

Símbolos: Aracole, Ofá, Adaga 

 

Elementos: Florestas, Céu Rosado, Astros e Estrelas, mata virgem 

 

Domínios: Beleza, Vidência (sensibilidade, sexto sentido), Criatividade, possibilidades 

 

Saudação: Ri Ro Iyewá! 

 

B) 

 

Lenda / Itan que retratam episódios de violência 
 
Iyewá era uma bela virgem, muito notada por todos os homens da tribo e invejada por todas as 
mulheres. Era a mais bela dos orixás iyabás, ou seja, mulheres. Certa vez, Iyewá andando sobre a terra, 
encontrou Xangô, o rei de Oyó, este se apaixonou na hora por Iyewá e queria que ela fosse sua esposa. 
Porém, Iyewá não queria nada com Xangô e nem com homem nenhum. 

Xangô muito orgulhoso de ser desejado e cobiçado por todas as mulheres, se frustrou com a atitude 
de Iyewá. Nesse momento, Xangô se enfureceu e quis dominar Iyewá a força tentando pegá-la pelos 
braços e levá-la a Oyó. Iyewá com medo do Rei, correu e se transformou na névoa para que Xangô não 
a encontrasse. 

Nessa época, Xangô estava casado com Iyansã, e ela sabendo do que Xangô fez por causa de Iyewá, 
também se enfureceu com Iyewá e mandou vários ventos para que Iyewá caísse e fosse destruída por 
ela. 

Tentando fugir, se escondeu na floresta onde vivia um rei caçador muito admirado por todos. Iyewá 
em forma de névoa, entrou na floresta em plena manhã, antes do nascer do sol, chorava e tremia de 
medo dos trovões de Xangô e dos ventos violentos e devastadores de Iyansã. 

Oxóssi, terminando as caças, com carnes fartas penduradas em seu corpo, reparou que estava sem 
enxergar devido a névoa. Confuso, procurou Ossain, o senhor das ervas, e este lhe disse que viu Iyewá 
entrando na floresta e que era para Oxóssi saber o porquê Iyewá estava tão abalada assim. 
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Oxóssi foi até Iyewá e conversou com a bela princesa e este lhe ajudou. Oxóssi lhe deu de comer, de 
beber e a ensinou a caçar como ele... até lhe fez um ofá (arco e flecha) para que ela se defendesse 
sozinha e não dependesse de ninguém. Oxóssi também sabia lutar, ato que aprendeu com seu irmão 
Ogum, desse jeito, Oxóssi também ensinou Iyewá a lutar. Ensinou um pouco sobre plantas, animais e 
sobre a vida na selva. 

Iyewá se encantou com tamanho ato de generosidade do caçador, se apaixonando por ele. Oxóssi e 
Iyewá se casaram e Iyewá viveu muitos anos com Oxóssi, onde até depois de se separarem, sempre 
procurou Oxóssi quando precisa, pois, ele era seu único amigo e o único que não a quis violentar. 

Iyewá é caçadora assim como Oxóssi e é a bela rainha de Egbado.  

 
C) 

Arquétipos dos filhos de Iyewá 

Os filhos de Iyewá possuem características bem distintas, sua beleza é exótica e seu temperamento é 

instável. Aparentemente são pessoas calmas e muito simpáticas, possuem uma natureza que as fazem 

encantadoras e de aspecto jovem e puro, mas como que repentinamente podem mudar de humor se 

mostrando ignorantes e arrogantes. 

Dão valor ao que é belo fisicamente, por isso gostam de se vestir bem e com coisas caras. Se entregam 

facilmente as coisas belas e são facilmente influenciáveis, agindo conforme o ambiente onde 

frequentam ou gostariam de frequentar. 

Sua atenção está inteiramente voltada a fatos e pessoas, por isso percebem facilmente pontos e 

detalhes em diversos tipos de ocasiões, os quais elas usam para se envolver ao meio que lhes 

interessem, toda essa vivacidade pode distraí-las de aspectos mais profundos o que faz delas pessoas 

desatentas e muitas vezes distraídas. 

Belos. Ambíguos. Tranquilos. Adaptáveis. Pacificadores. Unificadores. Cheios de iniciativa. Sensíveis. 

Poéticos. Amorosos. 

Pessoas de beleza exótica, diferenciam-se das demais justamente por isso. Possuem tendência a 

duplicidade: Em algumas ocasiões podem ser bastante simpáticas, em outras são extremamente 

arrogantes; às vezes aparentam ser bem mais velhas ou parecem meninas, ingénuas e puras. Apegadas 

à riqueza, gostam de ostentar, de roupas bonitas e vistosas, e acompanham sempre a moda, adoram 

elogios e galanteios.  
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São pessoas altamente influenciáveis, que agem conforme o ambiente e as pessoas que as cercam, 

assim, podem ser contidas damas da alta sociedade quando o ambiente requisitar ou mulheres 

populares, falantes e alegres em lugares menos sofisticados. São vivas e atentas, mas sua atenção está 

canalizada para determinadas pessoas ou ocasiões, o que as leva a desligar-se do resto das coisas. Isso 

aponta uma certa distração e dificuldades de concentração, especialmente em atividades escolares. 
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5 

Vestimentas Iyewá 

    

Divindade feminina da guerra e da caça, cultuada no rio Iyewá, na África, é dotada de raríssima beleza 

e seu nome pode ser traduzido como "senhora da beleza, da graciosidade". 

Seu assentamento é um dos mais complexos e refinados, sendo por isso também chamada de 

"senhora das pedras preciosas e dos brilhantes". 

Suas contas são de cores vivas, rajadas de tons amarelos com vermelho. Gosta de brajás, plha-da-

costa, búzios e cabaças. 

Iyewá carrega um Ofá que lhe foi dado por Oxóssi, por caçar junto a ele e outros Odés. Além deste, 

mantém sempre consigo uma pequena cabaça, denominada Adô ou Aracolê, onde estão seus pós de 

encantamento e outros poderes somente utilizados nos momentos de perigo e grande necessidade. 

Carrega nas mãos o Tracá ou Tacará, uma pequena adaga muito utilizada também por Oxumarê, um 

Alfange, o Ofá ou uma Espada. 

Diferente de outras Iyabás, Iyewá não usa camisú. 

Não gosta de laço na cabeça, usando um conjunto de tiras trançadas, lembrando uma cobra e caindo 

pelas costas. 

Em seu adê não é colocado o chorão, para que assim seu belo rosto foque à mostra.  

Iyewá assim como Nanã e Òbá não utilizam camisu. No lugar é utilizado um pano da costa com o laço 

para trás.  

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.picuki.com%2Ftag%2FYagba&psig=AOvVaw1jByAg7_NgQpsyqB8U8_Fs&ust=1589065977482000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDIwMOypekCFQAAAAAdAAAAABAD
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Procedimentos do Axé 

 

Conduta e Tratamento dentro do Axé 

Devemos enfatizar algumas questões relacionadas as regras de comportamento e tratamento dentro 

do ilê, principalmente aquelas que são universais ao candomblé. 

 

Babalorixá 

O Babalorixá representa a ligação dos filhos com os orixás, o que representa o canal de comunicação 

com todos os orixás e, para os filhos a própria representação deste.  É sabido que as mudanças e 

modernidades da sociedade atual faz com que muitos tratem seus mais velhos de “você”.   Entretanto, 

no candomblé, o Babalorixá deverá ser tratado de “senhor”. 

Além disso: 

Ekedje não confirmada, Iyawo e abiã -   todas as vezes que necessitar se dirigir a Ele deverá solicitar 

permissão (agô) e aguardar tal consentimento para se aproximar (ago iyá), falar sempre abaixado e 

nunca olhar em seus olhos. 

Oloyê, Ogã, Ekedje Confirmada e Egbome – todas as vezes que necessitar se dirigir a Ele deverá 

solicitar permissão (agô) e aguardar tal consentimento para se aproximar (ago iyá).  Podem se dirigir 

ao Babalorixá de pé e olhar nos olhos, entretanto, devem ser respeitados as questões relacionadas a 

orôs e rituais. 

Oloyê 

Os oloyês devem ser chamados por seus respectivos cargos ou postos na casa de santo.  Exemplo:    

Baba Otum, Iyá Egbé, Baba Efun, Balogum, Iyabassê, etc. 

Ogã e Ekedje 

Em respeito ao orixá que confirmou ou apontou o Ogã ou Ekedje, estes deverão ser tratados por Pai 

ou Mãe respectivamente. 
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Egbome 

Vimos que os egbomes são pessoas que já cumpriram o período de sete anos da iniciação (Odu Eje). 

Assim, deverão ser tratados utilizando a palavra Egbome, acompanhado de seu nome e seu orixá. 

Exemplo:  Egbome Tereza D’Iemanjá, Egbome Luma D’Òbá etc. 

Iyawo 

A partir do momento da iniciação o Iawó deverá ser tratado indicando sua ordem de barco, associado 

ao seu orixá. 

Exemplo:  Dofono D’Xangô, Dofonitinho D’Oxumarê, Dofona D’ Iemanjá, Dofona D’ Oxaguian, etc. 

Abiã 

Os abiãs, por não terem passado ainda pelos rituais de iniciação, deverão ser chamados por seus 

respectivos nomes ou de irmão. 

 

Observação importante: 

- No caso específico de Oloyês, Egbomes e aqueles que possuem filhos pequenos na casa de santo, os 

filhos deverão tratar os mesmos como Pai e Mãe, independentemente de sua posição hierárquica. 

Exemplo: 

Baba Otum - seu filho pequeno deverá tratá-lo como Pai e os demais deverão utilizar Babá Otum, que 

é seu cargo na casa. 

- Outro aspecto importante é que tais procedimentos de tratamento e comportamento, também 

deverão ser adotados fora do ilê. 

 

Vestimentas dos filhos(as) para visita em outros Terreiros 

Os procedimentos e condutas relacionadas ao humbê, também devem ser adotados, no que diz 

respeito às vestimentas dos filhos ao visitarem outras casas de santo. 

É primordial que os filhos tenham consciência que, quando visitamos outros ilês representamos nossa 

família.   Assim, não devemos nos apresentar com roupas inadequadas, desnudas, curtas ou 
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transparentes, pois ninguém deve entrar em outros segmentos religiosos vestindo-se 

inapropriadamente. 

Temos observados nos últimos tempos que, talvez por jamais terem sido orientadas, comentem 

alguns erros básicos, que depõem contra os costumes de como se vestir no por ocasião da visita a 

um terreiro.    

Alguns procedimentos são comuns a todas as casas de candomblé e devem ser respeitados: 

- Pessoas não devem entrar na “roda de candomblé” se não forem convidadas. 

- As mulheres que forem chamadas pelo sacerdote ou pelas autoridades da casa para fazer parte da 

“roda” devem usar pano-da-costa. 

- Vestidos muito justos, curtos, decotados ou transparentes, de cores muito escuras ou berrantes e 

calças compridas, não são roupas adequadas para se dançar para as divindades.  Mulheres devem 

sempre utilizar vestes longas. 

- A utilização de bermudas para homens ou mulheres, também estão fora do contexto dos rituais do 

candomblé 

 

Vestimentas dos filhos(as) em Rituais Fúnebres 

Outro ponto que também deve ser observado, são as participações em rituais fúnebres (axexe). 

- Homens – calça, camisa de ração branca e eketé ou pano de cabeça 

- Mulheres – saia de ração e camisa crioula branca e pano de cabeça 

É fundamental que não seja utilizado brilho, bordados, vazados e roupas coloridas em qualquer ritual 

dessa natureza (interno ou externo). 

Camisa de Crioula ou Camisú 

A camisa de crioula ou camisu é uma peça que vai até quase a altura dos joelhos, possui referências à 

roupa de ração, “[...] usada no candomblé para as tarefas do cotidiano e também durante os períodos 

de obrigações, determinando confinamentos intramuros no terreiro” (LODY, 2003a, p. 227), o que 

permite uma ligação com o universo afro-brasileiro. 
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O camisu é um tipo de camisa branca usada pelas mulheres de candomblé, feita em tecido de algodão, 

com detalhes de renda, bicos e bordados no decote.  Também pode ser bordada à mão e, geralmente, 

as emendas laterais fazem-se com um entremeio de renda.  

Camisas desse tipo são obrigatórias nas vestes diárias como roupa de ração (execução de atividades 

internas), como vestimenta de luxo (sala, vestimenta em dias de festividades da casa), bem como nas 

vestes cerimoniais dos orixás (exceto aqueles orixás que não façam uso). 

Como aspectos importantes relacionados a confecção do camisu, as mulheres precisam observar: 

- O camisu é composto de duas partes: a camisa que vai até a altura da cintura e a saia (popularmente 

conhecida como fraldinha), que começa abaixo da cintura até a altura do meio da coxa / acima do 

joelho, permitindo que suas usuárias possam usá-la como “roupa de baixo”, compondo melhor o 

vestuário.   

- A camisa pode ser toda feita de tecido algodão ou com rendas. 

- Abaixo da cintura, a camisa prolonga-se, por emenda, até ao meio da coxa / acima do joelho (saia ou 

fraldinha), onde poderá ser utilizado outro tipo de tecido de algodão, pois essa parte da indumentária, 

não irá aparecer após o uso de todas as vestes. 

- O ombro é feito de um pequeno retângulo embainhado, a que se "apregam" mangas curtas, 

ligeiramente franzidas. 

- Composta também do “taco”, que fica localizado na parte inferior do braço, na região da axila, um 

pequeno quadrado postiço dá liberdade à manga para todos os movimentos. 

- A manga termina franzida numa tira estreita que ajusta a tira ao braço. 

- O decote arredondado alarga-se mais para o lado que em profundidade, para que não dificulte os 

movimentos e mantenha resguardado o corpo da mulher, e termina por uma renda, que a goma 

sustenta em pé.  

- Esta é a peça que, tradicionalmente, a baiana veste diretamente sobre o corpo lavado com sabão-

da-costa e untado com óleo de ori. 
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Importante: 

Para a escolha dos modelos e tecidos, deverão ser obedecidos os mesmos procedimentos definidos 

para o uso do pano-da-costa, que foi abordado em nossa oficina anterior (Oyá). 
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Cânticos ao Arco-Íris 

 

Xirê de Iyewá 

 

1- IYEWÁ IYEWÁ MOÁJÔ IYEWÁ IYEWÁ (X2) 

   MA Ó MA Ó LESSE 

   IYEWÁ IYEWÁ MOÁJÔ IYEWÁ IYEWÁ. 

 

2- BÓMASSÁÔ , BÓMASSAAÁ 

   IYEWÁ MURÊ LE OOÔ. 

 

3- ONIFÁ TÔTÔ LO BEWA Ê, OLU AIYÊ 

   ONIFÁ TÔTÔ LO BEWA Ê, OLU AIYÊ. 

 

4- ONIFÁ TÔTÔ LO BE AYABÁ, OYÁBA EEÊ 

   ONIFÁ TÔTÔ LO BE AYABÁ, OYÁBA EEÊ. 

 

5- IYEWÁ IYEWÁ IZÔ, IYEWÁ 

   SE KE SE DAN. 
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