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Os mitos representam e descrevem padrões arquetípicos que podem

explicar a natureza da psique, portanto seu estudo é de interesse dos

estudiosos da psicologia analítica. Os temas mitológicos estão no núcleo

arquetípico dos complexos, fazendo parte da rede dos arquétipos da

psique objetiva. Os mitos dos orixás presentes da cultura do povo iorubá

chegaram ao Brasil através dos escravos e são a base das religiões afro-

brasileiras como o candomblé. Torna-se importante seu estudo, tendo

em vista que o povo brasileiro tem na sua formação a cultura africana.

O feminino é representado nestes mitos através dos orixás femininos, as

iabás. Os mitos de cada orixá têm determinadas características femini-

nas que se refletem no comportamento da mulher. Neste artigo, tenta-

se estabelecer uma relação entre a mitologia dos orixás femininos e as

características psicológicas que possam existir na mulher brasileira.
Estátua de Iemanjá
Foto: CClaudio Drews
<http://www.flickr.com/photos/zohguy/208520250/>
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A psicologia do homem, portanto, é determinada por vários graus de predominância
de Yang – ou princípio masculino – e por um princípio feminino recessivo. Já a da
mulher, por uma manifestação do Yin – ou princípio feminino – e uma recessividade
do Yang. Esses princípios ou conceitos abrangentes de Yang e Yin estão contidos nas
formas estruturais arquetípicas, constituindo modos básicos típicos que serão
expressos no mundo pelas representações sociais do feminino e do masculino.
(Whitmont, 1995)

O universo social feminino passou por grandes e transformadoras mudanças durante
o século XX, acompanhando a trajetória de desenvolvimento do mundo. O modelo
feminino passou da dona-de-casa exemplar, mãe dedicada e esposa fiel, para a
mulher dinâmica, intelectual, profissional, bem vestida e maquiada dos dias atuais,
sempre pronta para qualquer evento. Perdida nos meandros de várias exigências
externas, a mulher pode sentir-se incompleta, percebendo que não existe plenitude
em sua condição de feminilidade, pois deixa de considerar outros aspectos também
importantes de sua estrutura psíquica. Em face da constante presença dos estereó-
tipos femininos, sua imagem fica aprisionada em padrões de comportamento que
excluem outras possibilidades de vivências. Assim, o feminino pode ser representado
e marcado por sinais redutores de sua condição, cuja figura feminina corre o risco
de ser transformada num ser humano esvaziado e distante de si mesmo.

Em seus estudos sobre a individuação na mulher, Toni Wolff aponta quatro formas
de estruturas psíquicas correspondentes à sua natureza própria, emanadas na
medida em que essa mulher é mais ou menos consciente de seu processo de desen-
volvimento. São formas encontradas na historia da cultura, provavelmente estruturas
arquetípicas, que também correspondem à anima do homem: a mãe, a hetaira, a
amazona e a medium. (WHITMONT, 1995).

Na mitologia dos povos encontram-se outros modelos de feminino, representado
em diferentes dimensões e experiências. As deusas da mitologia grega, Demeter,
Perséfone, Hera, Afrodite, Ártemis, Atena e Héstia são modelos de desenvolvimento
psíquico ou modos de estar no mundo. (Bolen, 1990). Tendo em vista o fato de que
os negros fazem parte da formação e diversidade do povo brasileiro, o tema que
versa sobre a mitologia dos orixás merece um estudo atento por parte dos pesqui-
sadores, tanto quanto dedicam-se aos estudos de outras mitologias. 

Refletindo acerca dessas questões e justapondo-as com os conceitos junguianos,
não existiriam matrizes culturais de origem africana na psique objetiva do brasileiro?
Não estariam imersos no inconsciente coletivo os deuses e deusas africanas, os orixás,
seus mitos e histórias? 

A relação entre os tipos psicológicos formulados por Jung e a mitologia dos orixás
pode ser encontrada na obra de Zacharias (1998). Mostra ainda os modelos arque-
típicos contidos nos mitos e como essas imagens podem aparecer na psique do
homem. Na mitologia dos orixás, que guarda o saber ancestral dos povos de origem
ioruba, trazido pelas religiões africanas, a mulher está representada pelas iabás, os
orixás femininos. Sua gênese e histórias estão contadas nos mitos que os escra-
vos vindos da África para cá transmitiram oralmente. No Brasil, os mitos foram re-
significados e fundamentam as práticas religiosas do candomblé. (Prandi, 1991)

No Brasil, os mitos
foram re-significados
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Para a psicologia analítica, o estudo da mitologia dos povos pode contribuir para
um maior entendimento dos processos inconscientes da psique humana e, portanto,
para uma compreensão mais ampla do comportamento do ser humano. Os mitos são
processos inconscientes de um determinado grupo humano ou racial, projetados no
mundo externo – em que os elementos pessoais foram eliminados – e permanecem
os temas gerais, que são comuns a todos os indivíduos. Os mitos não representam
apenas histórias de conteúdo religioso ou explicações para fenômenos da natureza,
mas descrições de padrões que explicam a natureza da psique.

Os temas mitológicos encontram-se nos núcleos arquetípicos dos complexos. A
transformação dos complexos destrutivos e perturbadores em construtivos torna-se
possível quando esses núcleos arquetípicos são atingidos e caminha-se da dimensão
pessoal para a dimensão universal. Portanto, arquétipo é o elemento central do
complexo e que consiste de um padrão humano universal do inconsciente coletivo
ou da pisque objetiva, que pode ser entendida como a totalidade da psique, que
gera conceitos e símbolos imagéticos autônomos. Os arquétipos podem ser consi-
derados correspondentes aos instintos por sua tendência pré-formada para modos
típicos de reação. Eles são expressos no seu aspecto formal – fantasias e imagens
oníricas – e no aspecto dinâmico – atitudes emocionais e respostas de ação.
(Whitmont, 1995)

O arquétipo masculino-feminino é uma das formas vivenciais do conflito das pola-
ridades que, para Jung, foi relacionado ao conceito de Logos-Eros. Neste caso, Eros
é caracterizado no consciente da mulher por sua qualidade conectiva e, Logos, pela
discriminação e cognição. O masculino-feminino pode também ser expresso pelos
conceitos Yang e Yin, que se referem não apenas como características de masculi-
nidade ou feminilidade do homem e da mulher, mas como princípios gerais ou ima-
gens simbólicas das energias que costumamos chamar de masculinas ou femininas. 

O principio Yang é representado como arquétipo que contém o elemento criativo,
simbolizando a energia nos seus aspectos impulsivos de força, agressividade, rebe-
lião e impulsividade. Tem características de calor, estímulo, luz, divisor fálico como a
espada e poder de penetração. Tem força centrífuga e move-se de fora para dentro.
O principio Yin é representado como receptivo, dócil, retraído, frio, úmido, escuro,
concreto, envolvente, continente, doador de forma, que dá luz aos impulsos e
anseios de sexualidade. É negativo, indiferenciado e coletivo. Por positivo entende-se
a energia assertiva e iniciadora. Por negativo, energia receptiva ou passiva.

O Yang manifesta-se no consciente no homem e nos traços inconscientes da
mulher, e o Yin age na orientação consciente feminina e na anima do homem.

“O interesse pela psicologia dos primitivos, pelo folclore,
mitologia e história comparada das religiões abre nossos

olhos para os horizontes amplos da psique humana e, além
disso, fornece aquela ajuda indispensável que

precisamos para compreender os processos inconscientes.”
(JUNG – na Introdução do livro

“Mistérios da mulher” – M. Esther Harding)

Os arquétipos
podem ser considerados

correspondentes
aos instintos
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Iemanjá viveu no espírito da amorosa ama de leite africana que acolhia o filho
branco alheio e retorna, atualmente, nas mulheres brasileiras que dela herdaram a
facilidade em “adotar” as pessoas necessitadas de um lar. São as mães de famílias
numerosas, constituídas por sobrinhos, primos, enteados, noras e genros. Iemanjá
está presente nas mães que reúnem a família em torno da mesa do almoço de
domingo, quando as pessoas compartilham não apenas a refeição, mas também as
histórias de vida, o dia-a-dia e as dificuldades de cada um. Iemanjá mora no resgate
da história familiar, de suas origens e raízes, quando são feitas pelos seus descen-
dentes, e no respeito que se tem para com os que viveram muito e deixaram sua
marca naqueles que aqui estão. Essa grande mãe dá ao brasileiro uma alma aco-
lhedora, fazendo dele um povo generoso. E, do Brasil, um país que recebe pessoas
de nações diferentes e os trata como filhos de uma mesma família. 

EUÁ
Riró!
Iyewá, ou Euá, é a dona do rio e da lagoa Iyewá situada na Nigéria. É também Ye
Wá, a mãe do segredo, senhora do silêncio. Considerada em alguns mitos filha de
Oxalá – Obatalá – e Odudua, e em outros, filha de Nanã, babá anciã e irmã ou esposa
de Oxumaré, o arco-íris que brilha no céu depois da chuva. Oxalá e Odudua são res-
pectivamente o Orum – espaço sagrado, o céu – e o Aiê – a terra –, as duas meta-
des da cabaça que juntas formavam o mundo. Como filha de Obatalá e Odudua, Euá
separa e faz a distinção entre o céu e a terra, entre o claro e o escuro, entre as pola-
ridades. Como senhora da percepção, estabelece a diferença entre o masculino e o
feminino, o que a faz dona do saber dos dois mundos, responsável pela percepção da
passagem de um para outro estado. Ao mesmo tempo suaviza as passagens e men-
sagens com toques poéticos impedindo que a consciência – aiê – entre em choque,
em contato com o mundo paralelo do Orum, ao qual pertence a inconsciência, o
mundo dos sonhos. Isso a torna dona dos sonhos humanos. Em alguns mitos ela
mora no cemitério, guardando o solo onde os mortos descansam. Em outros, mora
na fontes e nascentes dos rios de água limpa. Transformou-se em fonte de água
para dar de beber aos filhos que estavam morrendo de sede. É ainda nevoeiro, água
condensada que, transformada em nuvem, produz a chuva. É a senhora da trans-
formação, da magia, do encanto, dos mistérios, da sofisticação. É caçadora e prote-
tora da caça. Senhora dos venenos e das poções e protetora contra doenças infecto-
contagiosas e picadas de serpente. (Martins, 2001)

Euá age sobre o espírito humano, levando-o à percepção do belo, uma vez protetora
das artes em geral e dos artistas. Em noites de lua cheia, Euá repousa nas raízes da
árvore sagrada Iroco, onde fica horas a contemplar sua luz prateada e a apreciar o
silêncio da noite. Ninguém ousa interromper a contemplação de Euá! Senhora dos
sonhos, da fantasia e da esperança, é responsável pelo transe nos cultos. Governa o
sono dos mortais, a quem concede sonhos alegres ou pesadelos. Para castigá-los,
pode impedi-los de sonhar ou levá-los à loucura e à perda do bom senso. É também
regente da música, produto dos sons da natureza, o que permite que os ouvidos
humanos percebam a diferença entre um som harmônico e um desafinado. Um
mito revela que ela se transformou em galinha e espalhou as sementes pela terra,
reproduzindo a vida. (Martins 2001)

Outro mito dá conta de que Euá vivia enclausurada em seu palácio, prisioneira do

Essa grande mãe
dá ao brasileiro uma

alma acolhedora
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IEMANJÁ
Adodô Iemanjá! Odo Iá!
Originalmente, Iemanjá era uma divindade de água doce, do rio Ogum, na Nigéria,
oeste da África e que, na América, tornou-se o orixá do mar. Iemanjá surgiu do mar
pela ação de Oludamaré, o deus supremo, de quem foi auxiliar na criação dos demais
orixás; em seguida criou-se a terra povoada pela humanidade. Nos mitos de criação
do universo, Iemanjá, considerada a grande mãe, é a representação do princípio
feminino. Nos templos africanos é representada por uma mulher de estrutura larga
e seios fartos, que ela segura com as duas mãos. Associada à desembocadura dos
rios, à fertilidade da mulher, à criação do mundo e à continuidade da vida, seu culto
está ligado ao cultivo do inhame e à pesca dos peixes, de onde vem seu nome
Yemojá (Yeye Omo Eja), Mãe-dos-filhos-peixes. Na cabeça, leva uma tigela onde
estão seus objetos sagrados, que, após os sacrifícios propiciatórios, serão portadores
de seu axé. (Vallado, 2002)

Além de ser a grande mãe, Iemanjá é também a protetora das cabeças dos mortais,
presente dado por Oludamaré em razão de sua generosidade, respeito à hierarquia
divina e grande poder de justiça. Ganhou a guarda da cabeça – ori – de Oludamaré
porque foi a única que, antes de falar com o deus supremo, levou-lhe uma cabeça
de carneiro como oferenda. Olodumaré retribuiu-lhe o presente entregando a ela o
cuidado de todas as cabeças, mesmo antes de o homem ter sido criado. Isso faz com
ela represente a consciência, o equilíbrio emocional e a personalidade.

Em outro mito, Iemanjá teve uma relação incestuosa com seu irmão Aganju, da qual
nasceu Orugã, filho encantado pela beleza e inteligência de sua mãe, que, apaixo-
nado, tentou violentá-la na ausência do pai. Desesperada, Iemanjá fugiu, mas caiu
desmaiada. Seu corpo cresceu imensamente e dos seios enormes surgiram os rios e
o mar, e do seu ventre nasceram todos os orixás.

Vallado (2002) relaciona as várias qualidades de Iemanjá. Assim, temos: Iemanjá
Sabá ou Iyásabá, que é esposa de Orunmilá, divindade do oráculo. Iemanjá Sessu,
divindade das águas profundas, frias e escuras dos rios e mares, metódica e fria, ciu-
menta e possessiva. Iemanjá Ogunté, que luta ao lado de Ogum, tem espírito obsti-
nado, é ardilosa e guerreira. Em alguns mitos é considerada esposa de Ogum; em
outros, sua mãe. Iemanjá Aoiô ou Awoyó é divindade do alto mar e da beira das
lagoas, de águas calmas, e temperamento também calmo, mais voltado para as causas
familiares. Iemanjá Acurá ou Akurá é a mais jovem, de caráter infantil, alegre e, por
isso, associada aos cultos dos Ibejis, divindades crianças gêmeas. Protege as crianças
contra a morte e as doenças. Participa de rituais em que é pedida a cura, junto com
Ossaim e Omolu, que têm o poder de afastar os males e dar continuidade à vida.
Iemanjá Ataramabá é vaidosa, sensual e de beleza madura. Tem espírito tranqüilo,
benevolente. Vive na água doce e na confluência de dois rios, às vezes confundida
com Oxum. É conquistadora de seus amantes. Iemanjá Maleleo é velha, vingativa,
introspectiva. Seus rituais são feitos de madrugada, na floresta; parte deles é colo-
cada nas águas, e parte, nas matas. Prepara banhos, ungüentos com ervas que reti-
ra das matas para a cura de doenças. Pode se apresentar como um Iyá Mi Oxorongá,
a velha feiticeira. Iemanjá Conlá também é associada às águas profundas e frias dos
rios. Mora nos recifes cobertos de corais e algas, suas vestimentas. Ciumenta e pos-
sessiva, fica colérica quando seus devotos a deixam em segundo lugar.

Iemanjá é também a
protetora das cabeças

dos mortais
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barulhentas, bem como de pedreiras, local favorito de Xangô. Obá é a grande chefe
da sociedade feminina de Elecô, formada por mulheres guerreiras, feiticeiras ambi-
destras e sem os dedos polegares. Elas sabem manejar qualquer arma com as duas
mãos e moram em cavernas, nas florestas, onde se reúnem à noite. (Martins, 2002)

Obá e Oxum competiam pelo amor de Xangô. Para agradá-lo, Obá copiava as receitas
de Oxum, o que a aborrecia muito. Um dia, Obá perguntou a Oxum qual era a comida
favorita do amado. Ardilosa, Oxum chamou Obá para ver a sopa que havia feito para
Xangô. Nela boiavam dois grandes cogumelos. Disse a Obá que havia cozido suas
próprias orelhas. Obá fez como disse Oxum: cortou uma orelha e a cozeu para seu
amor. Ao comer, Xangô espantou-se com a orelha boiando no prato e perguntou do
que se tratava. Contente e orgulhosa, Obá contou que havia cozinhado sua orelha
para agradá-lo. Enojado, Xangô jogou fora a comida e expulsou Obá, que passou a
odiar Oxum pela mentira e engodo da qual foi vítima. (Prandi, 2003)

Obá vive no espírito das mulheres brasileiras, líderes dos movimentos sociais e pre-
sidentes das associações comunitárias de bairro, que convocam as moradoras para
fazerem “panelaços” na frente do posto de saúde reivindicando mais médicos e
remédios para sua comunidade. Está presente nas mulheres que vão protestar na TV
e jornais por mais creches e vagas nas escolas para seus filhos. São mulheres, chefes
de família, que passaram por muitas perdas: perderam maridos, filhos, e algumas
vezes a cidadania. São também as nordestinas migrantes que deixaram sua terra e
sua gente, expulsas pela fome e, esperançosas, vão tentar uma nova vida em outras
terras. São as moradoras das periferias das grandes cidades, que levantam antes do
nascer do sol para que possam estar no horário em seu trabalho, nos escritórios do
centro da cidade. São as catadoras de papel e latinhas de alumínio, cuja renda
garante a comida diária de seus filhos e aquelas que puxam carrinhos carregados
de sucata debaixo do sol escaldante, ou do frio de arrepiar da manhã. São também
as executivas que são presidentes das grandes empresas – e que, não raro, abdicam
do casamento e da maternidade –, cujo domínio masculino prevalece.

Oiá ou Iansã
Eparrei!
Grande companheira de seu marido Xangô, é valente, feroz, dona das tempestades
e dos ventos, usa espada, aprecia o cobre e está ligada ao elemento fogo, que lhe
pertence por direito adquirido. Foi ela quem deu o fogo a Xangô, razão pela qual é
sua esposa favorita. É alegre, jovem, comunicativa e sociável, extremamente gene-
rosa, brincalhona e explosiva, porém de fácil reconciliação.

Iansã é muito segura de si porque se sente amada e desejada por seu amado Xangô.
Oiá traz a graça da juventude e o movimento dos ventos, sempre alerta à procura
de novos horizontes e aventuras diferentes. Oiá é livre e guerreia sem limites por
uma causa, para quem a guerra é um instrumento, e não um fim em si mesma.
Lutar pela vida é sua causa precípua. Luta ao lado do marido e sente-se igual a ele,
estabelecendo, por isso, a igualdade entre homens e mulheres. Pela vida, ela trans-
gride, domina fúrias violentas, razão por que é chamada de grande vendaval, a que se
veste de fogo e tem voz possante como o trovão. É padroeira dos namorados e regente
das paixões. Dotada de muita liderança, conserva o charme e a feminilidade, é bem
humorada e adora divertir-se. Considerada a mãe dos nove céus – e mãe de nove
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amor possessivo de seu pai. A fama de sua beleza correu o mundo e chegou a
Xangô, que, muito mulherengo, resolveu cortejá-la. Disfarçou-se de jardineiro e deu
a ela muitos presentes. Ela apaixonou-se por Xangô, mas não foi feliz com ele, o que
a levou a renegar essa paixão e a deixar o mundo dos vivos. Pediu ao pai que a man-
dasse para um lugar onde nenhum homem a encontrasse. Obatalá, seu pai, deu-lhe
o reino dos mortos e o domínio do cemitério. (Prandi, 2003)

Euá está presente na criatividade da mulher, no olhar artístico com que vê os objetos
mais simples e o ambiente. Percebemos a presença de Euá quando dizemos que a
mulher tem um sexto sentido mais apurado, seja pela percepção do ambiente que a
cerca ou por ficar mais atenta para sua intuição. Euá dá à mulher um certo ar de mis-
tério, pois como nevoeiro, ora está aqui, presente, e logo depois já não está mais. Uma
mulher tem um pouco de Euá quando tem um sonho premonitório, quando pressen-
te algo que está para acontecer, quando arruma uma mesa com bom gosto apenas
pelo prazer da contemplação do belo. O caráter lunar de Euá confere à mulher um
grau acentuado de espiritualidade. A luz refletida da lua leva à reflexão e maior con-
tato com o mundo interno, pois sob o luar, o mundo ao redor é menos visível, não se
percebendo os objetos com nitidez, mas apenas sombras difusas. Sua reclusão no
cemitério dá à mulher o domínio do mundo da magia e o poder sobre os fantasmas.  

O espírito de Euá está presente nas mulheres brasileiras que captam a alma de sua
gente, traduzem-na e a expressam na arte, como fez Cora Coralina em seus versos.
Reside ainda nos poemas de Adélia Prado, na pintura de Tarsila do Amaral e na
música de Chiquinha Gonzaga. Vive na simplicidade e na fé das benzedeiras que,
com suas rezas, curam as doenças do corpo e da alma dos mais humildes habitantes
dos confins do Brasil. Rege o trabalho das parteiras de regiões remotas, que também
estabelecem a ligação entre dois mundos, pressentindo o nascimento das crianças
pela observação das fases lunares. Vive na alma daquela sertaneja que conhece a
mudança das estações, que prevê chuva ou seca pela direção dos ventos, que planta
e conhece a terra como mais ninguém a conhece.

OBÁ
Obá xi! Obá xilê! Obá xirê!
Obá é o orixá feminino do rio Oba, na Nigéria, padroeira da guerra. É a esposa mais
velha de Xangô, importante orixá masculino e rei de Oió. É forte, destemida, apaixona-
da e irascível. Tem o dom de disfarçar-se de acordo com o momento, apresentando-se
ora como mulher ranzinza e implicante, ora como amazona guerreira. Não é vaidosa,
pouco se importa com sua aparência; despreza a futilidade e as coisas supérfluas. É
líder de importante confraria de mulheres guerreiras, a sociedade de Elecó. A guerra é
o prazer que escolheu para esta vida. Pode, ainda, ser feiticeira poderosa e implacável,
de vontade férrea, determinada, muito apaixonada pelo marido.

Obá é a solucionadora das causas impossíveis, desconhece o medo e os empecilhos que
a detenham no alcance de seus objetivos. É prática, poderosa, objetiva, leal e correta.
Ajuda os injustiçados, mas não suporta má fé. Abomina o perjúrio e os falsos teste-
munhos. Combate a maldade e não suporta mexericos. Ajuda as pessoas a recupe-
rarem objetos perdidos e protege as esposas traídas pelo marido, as viúvas, os velhos
e os órfãos pobres e desamparados. Seu local favorito é o encontro das águas do
mar e do rio, a pororoca. Gosta também de rios limpos com muitas pedras e águas

Euá está presente na
criatividade da mulher
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usar espada, quando guerreira. Suas cores são o amarelo, o dourado, o rosa e o azul
claro. É a segunda e mais amada esposa de Xangô. Em Cuba, Oxum, é a irmã mais
nova de Iemanjá, a quem deve toda sua riqueza feita em ouro, coral e âmbar. Em
terras dos iorubás, seus adornos e pulseiras são de cobre, metal que lhe pertence.

Segundo as lendas afrocubanas relatadas por Lydia Cabrera (2004), Oxum foi criada
por Iemanjá e herdou dela muitas qualidades. É alegre, divertida, coquete, vaidosa.
Pinta-se, contempla-se no espelho e perfuma-se. Essa é Oxum Yeyé Moró ou Yeyé
Kari. Parecida com ela é Yeyé Kayode, que passa a vida farreando. É alegre, serviçal,
mão-aberta. Oxum Yumú, Oxum Gumí ou Bomó são as características sérias da
deusa. Tece redes e cestos para os pescadores, bem como fabrica jarros de barro. É
muito severa e nada festeira na pele de Yumú. Gumí está relacionada aos mortos e
se apresenta sentada numa cadeira, no fundo do rio. Oxum Akuara vive entre o rio e
o mar. É dançarina, alegre, trabalhadeira, gosta de fazer o bem, atende os doentes e
amarra os abicus – entidades que fazem com que as crianças morram prematura-
mente. Faz amarrações e filtros para o amor. Apaixonada pela música, gastadora,
vive nas ruas. Oxum Fumiké concede filhos às mulheres estéreis, dos quais gosta
muito. É sábia, tem grandes conhecimentos e ensina as pessoas. Oxum Edé é senhora
elegante que gosta de música, festas, mas é mulher do lar. Oxum Niwé vive na mata.
Oxum Kolé-kolé é uma feiticeira ruim, cuja única túnica, antes amarela, ficou branca
de tanto ser lavada. Oxum Awé é relacionada aos mortos. É uma Oxum aflita junto
ao Ikú – morte. Uma Oxum com a roupa suja. (Cabrera, 2004) Oxum protege as
crianças em gestação e conhece os remédios para curar as doenças infantis, razão por
que é considerada protetora da infância e deusa da fertilidade.

Conta um mito que foi Oxum quem trouxe Ogum de volta ao seu trabalho de fer-
reiro. Cansado do trabalho na forja, que prometera a Obatalá cultivar para sempre,
ele queria voltar a caçar e a viver na floresta. Abandonou o trabalho e voltou para a
mata, certo de que nenhum orixá poderia obrigá-lo a trabalhar. Quando se soube do
ocorrido, foi perseguido pelos orixás que não poderiam ficar sem os instrumentos e
ferramentas feitos por ele. Irredutível, Ogum expulsou-os da floresta. Sem as ferra-
mentas de Ogum, o mundo passou a piorar e as pessoas a passarem fome. Oxum
então convenceu os orixás de que poderia trazer Ogum de volta, já que, apesar de
bela e voluntariosa, ninguém apostava nela porque parecia muito frágil para tal
empreitada. Mas Oxum insistiu e disse que tinha poderes para tal. Obatalá então per-
mitiu que ela fosse. Na mata, onde estava Ogum, Oxum apresentou-se com apenas
cinco lenços transparentes atados à cintura como saia. De cabelos soltos e pés des-
calços, ela dançava e exalava um perfume que deixou Ogum inebriado e atraído.
Escondido entre os arbustos, ele a admirava de longe, mas ela fingia não vê-lo. Já
próxima dele, lambuzava-lhe os lábios com os dedos mergulhados no mel. Nesse
movimento de sedução, ela foi conduzindo Ogum para a cidade, que não percebia
as intenções da sedutora. Já na praça da cidade, onde estavam todos os orixás, o
casal foi aplaudido em sua dança de amor. Com medo de que o chamassem de
fraco, Ogum ficou na cidade e voltou ao trabalho na forja, mas nunca admitiu que
voltara seduzido por Oxum. Os homens voltaram a usar os instrumentos na plantação
e a fome acabou. Com sua dança de amor, Oxum salvou a humanidade. (Prandi, 2003)

As características de Oxum estão presentes nas mulheres que possuem graça, beleza,
sedução e um certo encanto e magia. Seus atos e sua postura são dóceis, não
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filhos – é apresentada como uma mãe preocupada com os filhos. (Martins, 2002)

Certa vez, Ogum saiu para caçar e, durante a caçada, avistou um búfalo. Na espreita
para matar o animal, foi surpreendido por uma linda mulher saindo de dentro da pele
do animal. Era Oiá, que sem perceber que estava sendo observada, escondeu a pele do
búfalo e foi para a cidade. Aproveitando-se de sua ausência, Ogum roubou-lhe a pele
e escondeu-a num quarto da casa. Mais tarde, como era encantado pela beleza de
Iansã, pediu-a em casamento. Sem lhe dar resposta, ela foi para a floresta à procura
de sua pele, que não encontrou. De volta ao mercado, inquiriu Ogum, que negou ter
roubado qualquer coisa sua. Pedida novamente em casamento, ela astutamente con-
corda e vai viver com ele, desde que lhe fosse satisfeita uma exigência: na casa, nin-
guém poderia referir-se ao seu lado animal, nem usar a casca do dendê para fazer
fogo e nem rolar pilão pelo chão da casa. Ogum recomendou seus pedidos aos fami-
liares, que concordaram unanimemente. Oiá teve nove filhos, mas continuava procu-
rando a pele de búfalo. Enciumadas, as outras mulheres de Ogum resolveram descobrir
o segredo de Iansã. Para isso, embriagaram Ogum, que contou o mistério.

Na ausência do marido, elas especulavam onde poderia estar escondida a pele, bem
como o lado animal da rival. Certo dia, sozinha em casa, Oiá procurou e achou a
pele. Vestiu-se com ela e esperou as mulheres chegarem. Ao vê-las, saiu dando chi-
fradas, abrindo-lhes as barrigas, poupando somente seus nove filhos. Acalmada por
eles, que lhe pediam clemência, partiu, mas deixou os chifres para que, num
momento de perigo ou necessidade, esfregassem um no outro. Por isso, onde estiver,
Iansã vem em socorro de seus filhos, se dela precisarem. (Prandi, 2003).

Iansã está presente no espírito combativo das mulheres que, sozinhas ou junto com
outras pessoas, lutam por um ideal, abraçam uma causa. Mas, o fato de serem luta-
doras não as afasta de sua natureza feminina, instintiva e natural, que estará pre-
sente em suas atitudes e atividades diárias. O impulso masculino leva essas mulheres
à necessidade de expressarem-se através do trabalho, mas têm também a necessi-
dade de viver conforme sua natureza feminina. Procuram adaptar as tendências
internas opostas entre seu princípio feminino e o masculino, que se expressam no
mundo externo, objetivo e consciente. Ela observa e confia em seu instinto, mas,
inteligente, espera o momento certo para agir. Sua impulsividade, embora contro-
lada, não a deixa passiva diante das situações que requerem um posicionamento.
Este é o momento em que se revela seu espírito lutador e combativo.

Brasileiras como Anita Garibaldi e Ana Néri, figuras do passado histórico, e Zilda
Arns, médica pediatra e sanitarista, no tempo presente, em sua batalha contra a
desnutrição infantil, são mulheres que incorporaram o espírito combativo e idealista
de Iansã ou Oiá. São mulheres que lutam pelo que acreditam e deixam pegadas e
seguidores por onde passam. Marcam o caminho para aqueles que possuem o
mesmo ideal e para os que vierem em seguida.

Oxum
Ora Ieiê Ô!
Filha de Orunmilá e Iemanjá, segundo alguns mitos, Oxum é orixá do rio Oxum, na
Nigéria. No Brasil, é Orixá da água doce, deusa do ouro, da fecundidade, do jogo de
búzios e do amor. Dança com um espelho-leque, o abebê, na mão, bem como pode
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espírito de Nanã. A primeira é a avó que tem tempo para viver, junto com seus
netos, as aventuras infantis, estimulando a criatividade e imaginação das crianças.
E a segunda é uma cozinheira negra, que faz da cozinha um laboratório de trans-
formação e produção da sabedoria com a qual as alimenta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O elemento água é comum a todas as iabás. O estado com a qual ela se apresenta
na natureza caracteriza o temperamento de cada uma delas. A água fertiliza a terra,
a faz produtiva, penetra nas plantas e corre em suas veias como sangue. A água
proporciona que as plantas dêem seus frutos que alimentam o homem. Transforma
a terra seca em terra criativa e criadeira. Não apenas lhe dá vida, mas preserva-a,
uma vez que o homem foi gestado na água do ventre da mãe. O sangue que corre
em suas veias é composto de grande quantidade de água. Assim como a água, o
amor em suas diferentes manifestações alimenta a alma, dá-lhe vida, preserva-a e
transforma-a. Como um elemento fluido, é condutor poderoso da alma humana
para muitas direções, bem como está presente em todos os momentos da vida como
elemento de vital importância.

O estudo da mitologia das iabás pode trazer uma reflexão sobre como viver e expe-
rimentar os sentimentos nos diferentes momentos da vida que, tal qual a água,
apresentam vários estados. É possível à mulher viver e cultuar suas deusas interiores,
as iabás das quais descendem e das quais herdam a feminilidade em suas variadas
nuanças e cores, sabendo que seu eu é sagrado e deve ser vivido e cultuado em sua
totalidade.
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entrando em confronto direto com as pessoas. Embora possam aparentar fragilidade,
são possuidoras de grande energia feminina e sua postura frente às pessoas é de
acolhimento, receptividade e continência. São pessoas dotadas de grande diplomacia
e com capacidade de mediar conflitos. As mulheres brasileiras herdaram de Oxum a
graça e feminilidade que são tão louvadas e cantadas nas músicas e poesias. A
música mundialmente conhecida, Garota de Ipanema, de autoria de Tom Jobim e
Vinícius de Morais, retrata bem os encantos de Oxum. Sua natureza feminina se
expressa no ambiente em que vive, no cuidado com a família e com a comunidade,
mostrando a grande capacidade que possuem como agentes de transformação do
meio. É a magia e o encanto agindo e fazendo com que a mulher assemelhe-se a
uma verdadeira feiticeira, pois feitiço é transformação.

Nanã
Saluba!
Nanã é esposa de Oxalá e mãe de Oxumarê e Obaluaê (Omolu). Oxumarê era tão
belo, que Nanã o colocou no céu para que todos observassem sua beleza, e o trans-
formou em arco-íris. Omolu, por sua vez, de tão feio, foi coberto de palhas para que
ninguém visse sua feiúra.

É a senhora dos primórdios, da lama, da mistura dos elementos água e terra, razão por
que é cultuada nos pântanos, brejos e lagoas de águas paradas. Chamada de vovó pelo
povo-de-santo, é considerada a anciã dos orixás e representada por uma velha encur-
vada, perfeitamente lúcida e muito poderosa. Quando Oxalá foi criar o ser humano,
tentou primeiro fazê-lo de ar, mas não deu certo. Em seguida usou um pedaço de pau,
mas ficou duro demais. Depois tentou fazê-lo de pedra, de fogo. Usou azeite, água e
vinho-de-palma, mas nada dava certo. Nanã Burucu então apontou com seu ibiri, seu
cetro e arma, para o fundo do lago e de lá tirou uma porção de lama. Ela morava no
fundo da lagoa, uma vez que Nanã é a lama que fica no fundo, coberta pelas águas.
Por isso, Oxalá modelou o homem no barro. Com o sopro de Olorum, ele andou e com
a ajuda de todos os orixás, ele povoou a terra. Quando morre, seu corpo tem que
retornar à terra, voltar para sua mãe Nanã Burucu, que deu a matéria para que ele
pudesse ser feito, mas agora o quer de volta. (Prandi, 2003)

Nanã é mãe ancestral e retrata o arquétipo de velha sábia. É a mulher que ultrapassou a
maternidade e encontra-se disponível para outros relacionamentos. É a mulher expe-
riente, marcada na alma pelos revezes da vida. É a avó que tem tempo para brincar com
as crianças. É a mulher que não se envergonha da idade que tem, mas que a vive em
sua plenitude e grandiosidade. É aquela que envelhece com tranqüilidade, porque
sabe que está completando o ciclo de sua existência, e se alegra por saber que cum-
pre, com a sabedoria da aceitação, o tempo de vida que lhe cabe viver. 

Nanã é lama. É solo fecundo que faz germinar as sementes de criatividade. É a escuta
atenta para quem a procura. São as palavras de incentivo para os anseios da juventude,
acolhendo novas idéias. São mulheres que proporcionam espaço psíquico para o cres-
cimento do outro. Nanã é o chão rico em nutrientes depois das chuvas; é o charco
onde se planta o arroz, alimento básico presente no prato de comida dos brasileiros.

Monteiro Lobato, na figura das personagens dona Benta e tia Anastácia, presentes
na obra literária infantil “O sítio do pica pau amarelo”, traça um bom retrato do

feitiço
é transformação.
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