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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 

Mitologia Iorubá: A criação do mundo 
 

 
 
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) quanto no Novo Mundo, onde influenciou ou deu 
nascimento várias religiões, tais como a Santería em Cuba e o Candomblé no Brasil em acréscimo ao 
transplante das religiões trazidas da terra natal. A mitologia Iorubá é definida por Itans de Ifá. 
 

Na mitologia iorubá o deus supremo é Olorun, 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. 
 
Olorum criou o mundo, todas as águas e terras e todos os filhos das águas e do seio das terras. Criou 
plantas e animais de todas as cores e tamanhos. Até que ordenou que Oxalá criasse o homem. 
Oxalá criou o homem a partir do ferro e depois da madeira, mas ambos eram rígidos demais. Criou o 
homem de pedra – era muito frio. Tentou a água, mas o ser não tomava forma definida. Tentou o 
fogo, mas a criatura se consumiu no próprio fogo. Fez um ser de ar que depois de pronto retornou ao 
que era, apenas ar. Tentou, ainda, o azeite e o vinho sem êxito. 

Triste pelas suas tentativas infecundas, Oxalá se sentou à beira do rio, de onde Nanã emergiu 
indagando-o sobre a sua preocupação. Oxalá fala sobre o seu insucesso. Nanã mergulha e retorna da 
profundeza do rio e lhe entrega lama. Mergulha novamente e lhe traz mais lama. Oxalá, então, cria o 
homem e percebe que ele é flexível, capaz de mover os olhos, os braços, as pernas e, então, sopra-lhe 
a vida. 

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 
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de berçário para o nascimento de outras 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 

Principais orixás 
 
Na mitologia iorubá, Olodumare também chamado de Olorun é o Deus supremo do povo Yoruba, que 
criou as divindades, chamadas de orixás no Brasil e irunmole na Nigéria, para representar todos os 
seus domínios aqui na terra, mas não são considerados deuses, são considerados ancestrais 
divinizados após à morte. 

Orixás 
 
Exu, orixá guardião dos templos, casas, cidades e das pessoas, mensageiro divino dos oráculos. 
Ogum, orixá do ferro, guerra e tecnologia. 
Oxóssi, orixá da caça e da fartura. 
Logunedé, orixá jovem da caça e da pesca 
Xangô, orixá do fogo e trovão, protetor da justiça. 
Ayrà, usa cores brancas, tem profundas ligações com Oxalá. 
Omolu (Obaluaiyê/Xapanã), Orixá das doenças epidérmicas e pragas. 
Oxumarê, orixá da chuva e do arco-íris. 
Ossaim, orixá das ervas medicinais e seus segredos curativos. 
Oyá ou Iansã, orixá feminino dos ventos, relâmpagos, tempestade, e do Rio Niger 
Oxum, orixá feminino dos rios, do ouro e amor. 
Iemanjá, orixá feminino dos lagos, mares e fertilidade, mãe de todos os Orixás de origem yorubana. 
Nanã, orixá feminino das águas das chuvas, dos pântanos e da morte, mãe de Obaluaiyê, Iroko, 
Oxumarê e Ewá, orixás de origem daomeana. 
Yewá, orixá feminino do rio Yewa, senhora da vidência, a virgem caçadora. 
Obá, orixá feminino do rio Oba, uma das esposas de Xangô juntamente com Oxum e Iansã. 
Axabó, orixá feminino da família de Xangô 
Ibeji, orixás gêmeos 
Iroko, orixá da árvore sagrada (conhecida como gameleira branca no Brasil). 
Egungun, ancestral cultuado após a morte em Casas separadas dos Orixás. 
Iyami-Ajé, é a sacralização da figura materna. 
Onilé, orixá relacionado ao culto da terra. 
OrixaNlá (Oxalá) ou Obatalá, o mais respeitado Orixá, Pai de todos os Orixás e dos seres humanos. 
Ifá ou Orunmila-Ifa, orixá da Adivinhação e do destino. 
Odudua, orixá também tido como criador do mundo, pai de Oranian e dos yoruba. 
Oranian, orixá filho mais novo de Odudua. 
Baiani, orixá também chamado Dadá Ajaká. 
Olokun, orixá divindade do mar. 
Olossá, orixá dos lagos e lagoas 
Oxalufon, orixá velho e sábio. 
Oxaguian, orixá jovem e guerreiro. 
Orixá Oko, orixá da agricultura. 
 



7 
 

3 

O que é o machismo? 

 

O machismo tem como raiz uma palavra latina (macho) e trata-se, principalmente, do enaltecimento 

do sexo masculino sobre o feminino, expresso por comportamentos, opiniões e sentimentos que 

declaram a desigualdade de direitos entre os dois. 

Sendo assim, machista é toda pessoa que julga a mulher como inferior ao homem em aspectos físicos, 

culturais e intelectuais. Sabe aquelas piadinhas que dizem "lugar de mulher é na cozinha" ou "mulher 

só sabe pilotar fogão"? Pois é. 

O machismo desqualifica a mulher perante o homem e é a principal causa do feminicídio por perpetuar 

a crença de que, numa relação, o parceiro é o "dono" da parceira. 

O que é? 

Sabe aquelas piadinhas sobre mulher que são trocadas no grupo do WhatsApp? Quando no churrasco 

alguém brinca que a mulher não sabe fazer a carne? 

Então, é exatamente aí que reside o machismo. 

Mimimi? 

Muita gente vai dizer que isso é exagero, que é uma reclamação sem muito fundamento e que uma 

piadinha não faz mal a ninguém. Faz, sim. Piadas são reflexo da sociedade e, disfarçadas de humor, 

acabam perpetuando esse comportamento. 
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Combata o Machismo: 

1) Cantar mulheres na rua não te faz mais homem  

Se você é mulher, já deve ter passado por essa situação. Ninguém quer ouvir falta de respeito, não 

importa com que roupa você esteja ou o horário em que está andando na rua. A principal desculpa 

quando alguma mulher se opõe a isso é a famosa frase “só estou elogiando, não gosta de ser 

elogiada?”. E a resposta é sim, todo mundo gosta. Mas um assédio na rua não é elogio: só demonstra 

que você não tem respeito.  

 

2) Arrumar a casa ou cuidar dos filhos não te faz menos homem  

A casa não é sua também? Então fazer as tarefas domésticas e tomar conta dos filhos não é uma 

atividade exclusiva só porque uma pessoa é mulher. Cada ocupante de uma casa tem a mesma 

responsabilidade em cuidar dela, limpando-a e organizando-a regularmente. Em uma sociedade em 

que todas as tarefas são divididas, não faz sentido algum falar que está “ajudando a mulher” nas 

tarefas de casa.  
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3) Aqueles termos ou piadas que você já ouviu antes não são engraçados  

Pare de reproduzir aquelas frases como “tinha que ser mulher”, “mulher minha não faz isso” ou “as 

mulheres têm que se dar o respeito”. Além de ser extremamente discriminatório, querer que as 

pessoas sejam como você não vai fazer elas realmente serem. Cada mulher é única e tem o único 

propósito de agradar somente a si mesma. Se ouvir essas coisas de amigos e familiares, faça sua parte 

e reprima-os.  

  

4) Dê apoio e ajude se encontrar uma mulher sofrendo machismo  

Se presenciar alguma situação de assédio, abuso, agressão física ou verbal contra uma mulher, não 

deixe passar. Essas situações são muito delicadas, mas você deve ter em mente que a vítima está em 

desvantagem. Por isso, pergunte se ela precisa de ajuda, aconselhe-a a fazer uma denúncia ou chame 

a polícia. Qualquer ajuda sempre é válida.  

 

5) Ensine as crianças  

O machismo só continua a existir porque as crianças reproduzem os pensamentos retrógrados dos 

pais. Quando você era criança, já deve ter ouvido a frase “homem não chora”, né? Fazer com que as 

crianças entendam que homens devem demonstrar seus sentimentos e aprender o significado da 

palavra “não” são essenciais para criarmos seres humanos mais responsáveis e civilizados.  

  

6) Respeite  

Não menospreze a luta das mulheres que estão constantemente se expondo para buscarem a 

igualdade de gênero. Chamar alguém de “feminazi” simplesmente porque uma mulher está em busca 

dos seus direitos não vai te tornar superior, muito pelo contrário: vai demonstrar o quanto você não 

está contribuindo para um mundo mais justo. Por isso, deixe rótulos de lado e comece a fazer sua 

parte.  
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4 

Orixá Nanã 

 

 

Nanã é um vodun e orixá da sabedoria e dos pântanos. Responsável pelos portais de entrada 

(reencarnação) e saída (desencarne). Em sua passagem pela Terra, foi a primeira Iyabá e a mais 

vaidosa, em nome da qual desprezou seu filho primogênito com Oxalá, Omolu, por este ter nascido 

com várias doenças de pele.  

É uma orixá presente desde a criação da humanidade. Ela é a memória do povo, pois vivenciou toda 

a magia da concepção do Universo. 

Rainha da lama, da qual se originou todo ser humano, esta Orixá é uma das mais respeitadas e também 

uma das mais temidas. Nanã é responsável pelo portal entre a vida e a morte, pois ela limpa a mente 

dos espíritos desencarnados para que eles possam se livrar do peso que sofreram em sua jornada, 

reencarnando sem os rastros da vida anterior. Por isso quando envelhecemos, ao decorrer dos anos 

começamos a perder nossa memória. 

Ela viu a água ser separada da terra, e o barro utilizado para gerar a vida soprada por Oxalá. O único 

pedido da Orixá foi o de que após a morte, os que do barro vieram, ao barro deveriam voltar. 

Os filhos de Nanã são: Iroko, Obaluaiê, Osanyin, Iyewá, Omolu e Oxumaré, mas por ser a mais antiga, 

todos os Orixás a consideram uma mãe. 
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A) 

Perfil: 

Dia da semana: Segunda e Sábado 

 

Cores: Lilás 

Símbolos: Ibirin 

 

Elementos: Lama, pantanos, chuva. 

Domínios: Vidência, Criatividade, possibilidades 

 

Saudação: Saluba! 

 

B) 

 

Lenda / Itan que retratam episódios de violência 
 
Oxalá engana Nanã e adquire seus conhecimentos 

Oxalá era marido de Nanã, senhora do portal da vida e da morte. E por determinação dela, somente 
os seres femininos tinham acesso ao portal, não permitindo aproximação de seres masculinos em 
hipótese alguma.  

Determinação que servia também para Oxalá, que com o passar do tempo não se conformava com 
esta decisão, não só por ser marido de Nanã, como por sua própria importância no panteão dos orixás. 
Assim pensou até que encontrou uma forma de burlar as determinações de sua esposa. Não fugindo 
de sua cor branca, vestiu-se de mulher, colocou o adê (coroa) com os chorões no rosto, próprio das 
iyabás e aproximou-se no portal satisfazendo enfim sua curiosidade. Foi pego, por Nanã, porém, no 
exato momento em que via o outro lado da dimensão. 

Nanã aproximou-se e determinou: “Já que tu, meu marido, vestiste-te de mulher para desvendar um 
segredo tão importante, vou compartilhá-lo contigo. Terás, então, a incumbência de ser o princípio do 
fim, aquele que tocará o cajado três vezes ao solo para determinar o fim de um ser. Porém, jamais 
conseguirás te desfazer das vestes femininas e, daqui para frente terás todas as oferendas fêmeas!”. 

E Oxalá passou a comer não mais como os demais Orixás Oborós (homens); mas sim cabras e galinhas 
como as Iyabás (mulheres). Assim, Oxalá jamais se desfez das vestes de mulher. Em compensação, 
transformou-se no senhor do princípio da morte e conheceu todos os seus segredos. 
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C) 

Arquétipos das filhas de Nanã 

As filhas de Nanã, apesar de descenderem de um orixá que tem por característica ser impetuosa e 

vingativa; são calmas, pouco impulsivas e extremamente gentis. Faz parte das características de suas 

filhas o saudosismo, a teimosia, o rancor, a sapiência e um excelente senso de justiça. 

DIGNAS E DE BOM CORAÇÃO 

Essa talvez seja a característica mais marcante dos filhos de Nanã. A nobreza de seu coração e a 

dignidade que possuem é inabalável. São pessoas espiritualmente elevadas, sábias, tidas como “almas 

velhas”. São pacientes e fazem tudo com calma e no seu tempo, característica de quem tem 

consciência da eternidade. 

AUTORITÁRIAS 

São pessoas de pulso forte, que acreditam que é preciso firmeza para resolver os problemas. Algumas 

vezes introvertidas e com alguma dificuldade em fazer novos amigos. Mas quem conhece bem uma 

filha de Nanã sabe que isso é apenas um traço da sua personalidade, pois na intimidade são alegres, 

leves, divertidas e risonhas. 

ROMÂNTICAS 

Para as filhas de Nanã, a vida amorosa é algo muito importante. Quando se apaixonam, são amantes 

inesquecíveis, afetuosas, dedicadas, sensíveis, fazendo de tudo pela pessoa amada mesmo durante os 

momentos de crise. São fãs do diálogo, gostam de resolver tudo com base na conversa. 

RESPONSÁVEIS 

São pessoas que parecem que nasceram com a responsabilidade já instalada em seu cérebro. Jamais 

são irresponsáveis e, se por acaso sentem que fizeram algo que desviasse da sua conduta normal, logo 

pedem desculpas e procuram meios de reparar o que causou, não deixam pendências para depois 

nem empurram problemas para debaixo do tapete. Admitem quando estão errados e tentam sempre 

melhorar e evoluir. 
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CARINHOSAS 

São pessoas que se dedicam profundamente a quem amam, gostam de saber de tudo que está 

acontecendo com quem está ao seu redor, demonstra interesse pelos interesses dos outros. São 

chegadas num drama, por isso gostam de saber o que está acontecendo com tudo e com todos. São 

queridas, lembram dos aniversários, fazem bolinho, dão presentinhos e gostam de demonstrar afeto. 

TEIMOSAS E RANZINZAS 

Lembram-se que Nanã é um orixá idoso? Pois ela transmite a suas filhas as características de ser 

teimosa e ranzinza. Quando teimam com alguma coisa, é difícil lhes tirar isso da cabeça. Quando 

acordam de mau humor, não fazem questão de disfarçar, reclamam muito. As filhas de Nanã são 

pessoas extremamente calmas, lentas no cumprimento de suas tarefas, julgando haver tempo para 

tudo, como se o dia fosse durar uma eternidade, e chegam a irritar. Não suporta que alguém as 

apresse, detesta quem as mande andar logo. 

VIVEM MUITO 

As filhas de Nanã costumam viver muitos anos. É comum se tornarem idosas, com seu jeito calmo e 

lento. Não guardam rancores e vivem despreocupadamente.  Agem com benevolência, dignidade e 

gentileza até o fim da vida. 

NO TRABALHO, GOSTAM DE ESTABILIDADE 

Não são pessoas que gostam de se arriscar. Estabilidade de um emprego fixo em que possa trabalhar 

em paz e ter seu salário certo no fim do mês é tudo que elas precisam.  Trabalham com grande 

paciência e dedicação, mesmo diante dos problemas jamais se desesperam. Trabalham bem em 

equipe, mas gostam mesmo é de trabalhar sozinhas. Apesar de gostar de conforto e até de luxo, não 

são muito ambiciosas e não sonham em ganhar grandes fortunas. Desde que tenham um salário justo 

que lhes traga bom rendimento, sentem-se satisfeitas. 
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NA SAÚDE, PRECISAM DE CERTOS CUIDADOS 

As filhas de Nanã costumam sofrer de cansaço nos pés e pernas e de problemas estomacais e 

intestinais. Apesar de serem pessoas aparentemente calmas, a sua cabeça não para de pensar, está 

sempre cercada de suas preocupações e das preocupações dos outros. Tem fortes tendências a 

desenvolver precocemente doenças típicas de idosos, como tendência a viver no passado, viver de 

recordações, apresentar infecções reumáticas e problemas nas articulações em geral. 
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5 

Vestimentas de Nanã 

 

Nanã é um vodun e orixá da sabedoria e dos pântanos. Responsável pelos portais de entrada 

(reencarnação) e saída (desencarne). Em sua passagem pela Terra, foi a primeira Iyabá e a mais 

vaidosa, em nome da qual desprezou seu filho primogênito com Oxalá, Omolu, por este ter nascido 

com várias doenças de pele.  

Suas contas são rajadas de branco com azul ou na cor lilás. Nanã gosta de brajás, palha-da-costa, búzios 

e cabaças. 

O Ibiri é a ferramenta da Orixá Nanã, indispensável em sua indumentária. Confeccionado com nervura 

da folha do dendezeiro, ornado com búzios, palha da costa, fio de conta e cabaça. Tem a finalidade de 

afastar os espíritos (eguns) para o seu espaço sagrado, e eliminar as energias negativa da comunidade, 

proporcionando a longevidade.  

Diferente de outras Iyabás, Nanã não usa camisú. Ela utiliza o adê e impulsas confeccionadas com 

palhas. 
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6 

Vestimenta Ancestral: O uso do Ojá no Candomblé 

O Uso do Ojá 

O ojá é um tipo de torço ou turbante usado na cabeça nas religiões afro-brasileiras e pode ser de vários 

tipos. É uma tira embainhada de mais ou menos dois metros de comprimento por trinta centímetros 

de largura. 

Geralmente são de cor branca, mas podem ser utilizados em uma variedade de modas, cores e 

estampas também. É um envoltório usado na cabeça das mulheres, ou seja, uma espécie de 

indumentária feminina. A mulher Yorubá é conhecida por usá-los incrivelmente bem encaixadas, 

fixadas em suas cabeças e, apesar de ser apenas um apetrecho, pode ser encontrado em quase todas 

as culturas Africanas.  

O ojá é mais do que apenas uma cabeça coberta, é uma forma de arte. A aparência de uma mulher é 

muitas vezes considerada incompleta sem um. E dentro do Candomblé eles quase que tem uma 

amarração padrão, usado de maneira glamourosa, sem deixar a essência religiosa. 

O material usado para fazer o ojá é geralmente duro e armado, mas flexível. Quanto maior o pano, 

mais elaborado aparenta e até confere certo status, plenitude e beleza. No Candomblé o ojá ou torço, 

ganhou quase que um culto e até mesmo itan para justificá-los. 

As abas do pano de cabeça, estão relacionadas ao orixá da filha de santo e a sua idade de santo. Se a 

filha de santo for de Orixá Oboro (orixá masculino), não poderá usar duas abas, apenas uma. Se a filha 

de santo for de Orixá Iyabá (orixá feminino), esta poderá usar duas abas. Vale destacar que as abas 

são específicas das indumentárias das mulheres, e não são utilizadas pelos orixás, seja ele masculino 

ou feminino. 

Existem vários formatos de pano de cabeça, que podem ter significados diferentes. Seu fundamento 

está baseado na proteção daquilo que é sagrado, entendido como uma das partes mais importantes 

do corpo humano dentro do ritual – ORI. 

O pano de cabeça não se trata de um mero enfeite do traje feminino. Pelo contrário, seu uso tem 

grande importância. Além disso, determina a hierarquia existente dentro da religião (tempo de 

iniciado) e identifica o orixá da filha de santo.  
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Deve-se ter discernimento ao usar o pano de cabeça. O pano de cabeça não é turbante com diversas 

voltas e de altura desmedida; o seu pano de cabeça também não pode ser maior do que o da sua 

Iyalorixá.  

A arte de amarrar um ojá é como qualquer outra arte, o seu sucesso depende da criatividade e 

maestria. Um pano de cabeça, como é chamado aqui no Brasil, quando devidamente amarrado, pode 

ser como uma coroa, porém, ao contrário, se for feito de forma errada pode se tornar um desastre 

total. Imagine no alto de sua beleza, ele se desfazer no meio do salão? Não seria bom! 

Cada ojá é único e não existe uma fórmula verdadeira para alcançar a aparência exata duas vezes. O 

povo Yorubá ama sua utilização porque não só eles são amarrados em vários estilos, mas eles são um 

aspecto da cultura que fazem as mulheres se sentirem mais bonitas. O estilo das cores pode ser um 

reflexo do seu estado de espírito, o estilo ou personalidade.  

O uso no Ojá no nosso axé 

Vimos a representação e sua importância no que diz respeito a utilização no candomblé. Em nosso 

egbé, o ojá deverá ser utilizado da seguinte forma: 

Ração 

Ekedje confirmada, Oloyê e Egbome 

Poderão fazer uso como parte de sua indumentária sem que haja necessidade de algum ritual 

específico e obrigatoriedade de uso.   

Ekedje não confirmada, Yawo e Abian 

Não deverão fazer uso de tal indumentária no dia a dia, exceto em rituais específicos e quando houver 

a obrigatoriedade de uso.    

Sala 

Ekedje confirmada, Oloyê e Egbome 

Deverão fazer uso de acordo com seu orixá olori (orixá de cabeça).   

Se a filha de santo for de Orixá Oboro (orixá masculino), não poderá usar duas abas, apenas uma.  Se 

a filha de santo for de Orixá Iyabá (orixá feminino), esta poderá usar duas abas.  
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Yawo (Odu Eta)  

Yawo após ter passado pelos rituais de Odu Eta (obrigação de 3 anos), poderá fazer uso dele, com aba 

discreta (pequena).   

Se a filha de santo for de Orixá Oboro (orixá masculino), não poderá usar duas abas, apenas uma.  Se 

a filha de santo for de Orixá Iyabá (orixá feminino), esta poderá usar duas abas.  

Ekedje não confirmada 

Deverão fazer uso de tal indumentária na sala, entretanto, não deverão utilizar abas, haja vista ainda 

não terem participado dos rituais de confirmação. 

Yawo e Abian  

Não deverão fazer uso de tal indumentária na sala, exceto em rituais específicos e quando houver a 

obrigatoriedade de uso. 

LEMBRETE: 

Vale destacar que o uso das abas nos ojás é específico das indumentárias do Babalorixá, as ekedjes 

confirmadas, oloyês e egbomes, e não são utilizadas pelos orixás, seja ele masculino ou feminino. 
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Cânticos à Terra 

 

Xirê de Nanã 

 

1- NANÃ AYÓ, UN JÍ NANÃ AYÓ OLU OBÓ 

   NANÃ AYÓ, UN JÍ NANÃ AYÓ OLU OBÓ. 

 

2- IBIRÍN XAXARÁ LEBÊ, IBIRÍN XAXARÁ 

   UN JÍ NANÃ AYÓ, NANÃ AYÓ OLUODÔ XEM XEM. 

 

3- AAAH INHÁ LÁORÉ 

   AIKÚ TOROXÊ 

   AAAH IN SALÊJUÁ 

   KOLÊ KOLÊ IN SALÊJUÁ. 

 

4- SALAUÁJOOÔ, OLUÔ NOQUÊ UÁJÔ 

   SALAUÁJÔ OLUÔ NOQUÊ UÁJÔ. 

 

5- UN JÍ NANÃ EWÁ 

   EWÁ, EWÁ EEÊ 

   UN JÍ NANÃ EWÁ 

   EWÁ, EWÁ EEÊ. 
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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 

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

