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RESUMO 

Esta dissertação tem como objetivo apresentar os estudos de Pierre Fatumbi Verger no artigo 

Grandeza e Decadência do Culto de Ìyàmi Òsòrongà, minha mãe feiticeira, entre os Yorùbá e 

os de Marianno Carneiro da Cunha, na sua palestra Feitiçaria entre os Nagô-Iorubá, sobre 

aspectos e fatores das Iami, as consideradas feiticeiras iorubás. A presente pesquisa procura 

cotejar os dois estudos, que são a base para refletir sobre o assunto das feiticeiras iorubás dos 

candomblés nagôs. Os dois artigos têm traços da oralidade, o de Verger por causa dos itans 

(histórias orais) publicados e o de Carneiro da Cunha, por ser a transcrição de uma palestra. A 

investigação dessas feiticeiras origina formulações de um estudo que reflete sobre as 

concepções de gênero em nossa sociedade ocidental, sobre o corpo, o ritual como performance 

e a linguagem artística da dança. 

Palavras-chave: Iami. Feiticeiras nagô-iorubá. Candomblé. Religiosidade africana. 

Religiosidade afro-brasileira. 

  



 
 

ABSTRACT 

This dissertation aims to present the studies of Pierre Fatumbi Verger in the article  Grandeza 

e Decadência do Culto de Ìyàmi Òsòrongà, minha mãe feiticeira, entre os Yorùbá ( Graetness 

and decadence into the Ìyàmi Òsòrongà’s cult, my witch mother, among the Yorùbá) and those 

of Marianno Carneiro da Cunha in his lecture Feitiçaria entre os Nagô-Iorubá (Witchcraft 

among the Nagô-Iorubá), on aspects and factors of the Iami, the considered Yoruba sorceresses. 

The present research seeks to compare the two studies, which are the basis for reflecting on the 

subject of the Yoruba witches of the Nagôs candomblés. The two articles have traces of orality, 

the one by Verger because of the published itans (oral histories) and the one by Carneiro da 

Cunha, because it is the transcript of a lecture. The investigation of these sorceresses gives rise 

to formulations of a study that reflects on the conceptions of gender in our western society, on 

the body, ritual as a performance and the artistic language of dance. 

Keywords: Iami. Nago-Yoruba witches. Candomblé. African religiosity. Afro-Brazilian 

religiosity. 
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INTRODUÇÃO 

Sobre o aportuguesamento da língua iorubá, nagô-iorubá, a yorubalândia  

Antes de iniciarmos a pesquisa propriamente, sentimos a necessidade de aproximar o 

leitor do contexto do tema dessa dissertação. Informações estas que nos inserem na 

iorubalândia1. A contextualização é uma sumária introdução, que tem o objetivo de apresentar 

considerações sobre aspectos específicos da cultura, história, diáspora e geopolítica dos nagô-

iorubá, com a preocupação de definir o tema nuclear dessa pesquisa, a fim de não a deixar 

reproduzir generalizações sobre o conhecimento sobre o candomblé e os povos africanos. Além 

dessa sinalização, contém abaixo algumas orientações sobre a escolha da grafia, que contém 

aspectos da língua iorubá e língua portuguesa. 

Recorrente em toda a dissertação, Iami2 é uma palavra de origem iorubá, escrita 

seguindo a fonética já assimilada ao português do Brasil. Iami é o nome de uma divindade 

iorubá, feminina e muito antiga. Escrita por Verger com a grafia Ìyàmi, etimologicamente 

significa minha mãe, do prefixo Iyá significa mãe ou mulher e mi, a contração do pronome 

possessivo meu (VERGER, 1994, p16). A Divindade é cultuada no Brasil, sobretudo durante a 

reza em que se faz o despacho de Exú, como podemos identificar nos estudos de Pierre Verger 

e Marianno Carneiro da Cunha. No entanto, há cultos às Iami, o festival gueledé que existiram, 

assim como veremos, no início do séc XX, no Brasil. A presente pesquisa tem como objetivo 

saber mais sobre a permanência ou o desaparecimento dos cultos dedicados às Iami nos terreiros 

de candomblé. 

Procurando um padrão gráfico utilizaremos como suporte a orientação que Vivaldo da 

Costa Lima emprega em seu livro. Em sua longa pesquisa sobre “Linguagem do Candomblé” 

— de caráter etnolinguístico –— ele propõe transcrever as palavras de origem africana para o 

português de acordo as normas ortográficas vigentes, e em grifo. Iremos adotar, então seguindo-

o, a transcrição das palavras africanas “sem as marcas diacríticas e tonais que lhes são próprias, 

seguidas de uma aproximação fonética” (LIMA, 2003, p.15). Nessa pesquisa, Lima (2003) e 

 
1 Este termo, iorubalândia, é utilizado por Carneiro da Cunha, durante sua palestra Feitiçaria Nagô-Yorubá. 

Oyèrónké Oyêwùmí, pesquisadora utiliza o termo em seu estudo sobre as mudanças no campo do 
conhecimento das influências das concepções de gênero no discurso iorubá. (OYÊWÙMÌ, 2021). 

2 No dicionário Yorùbá, utilizado na presente pesquisa, Ìyá Mi, além de minha mãe, é definido como 
“divindades que presidem o culto das feiticeiras”. Como veremos à frente, Iami também pode ser chamada de 

Iá agbá (ou na grafia de Verger ìyá àgbà), significa a anciã. No termo de Ìyá àgbá, consultado no dicionário 
há também a definição “nome pelo qual são chamadas as divindades patronas do culto das ìyámis, as 

feiticeiras” (NAPOLEÃO, 2011, p.124-125). 
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sua equipe reuniram palavras e expressões de uso no cotidiano dos candomblés “e nas camadas 

sociais em que os mesmos se situam” (LIMA, 2003, p.15). 

Como nosso trabalho toca questões desse campo linguístico, precisamos definir um 

padrão para a grafia. Neste texto, quando essas palavras de origem africana e oriundas da 

linguagem dos candomblés forem utilizadas, faremos a marcação em grifo. Caso essa palavra 

seja utilizada mais de uma vez, como é o caso de Iami, as próximas, serão deixadas sem o grifo. 

Vale comentar que nas citações as palavras serão transcritas conforme a fonte de origem. 

As fontes de origem da principal referência de Pierre Fatumbi Verger, quando escreve 

palavras em iorubá, adota a grafia do alfabeto romano utilizado conforme a pronúncia iorubá. 

Por exemplo, palavras que sofreram aportuguesamento como axé, Verger escreve àse, 

utilizando pontuação diacrítica, a qual não disponibilizamos no teclado. Os outros autores e 

autoras consultados nesta pesquisa seguem modelos diferentes, pois não há um padrão definido 

em relação a fonética e a grafia, nesse campo de estudo. A presente pesquisa segue os padrões 

a partir de reflexões críticas que procuram atualizar as formulações básicas da antropologia 

sociocultural, conforme defendido por Lima.  

Esse método adotado pelo Vivaldo da Costa Lima foi escolhido pela sua pesquisa no 

Centro de Estudos Afro-Orientais, do setor de Estudos Antropológicos e Sociológicos, da 

Universidade Federal da Bahia. O estudo do antropólogo está aplicado, justamente, em relação 

à questão da semântica e fonética da linguagem de terreiros de candomblé jejes-nagô. 

Iami é uma divindade que pertence ao grupo nagô-iorubá do candomblé. Esse grupo 

étnico é definido pelo culto de suas divindades, os orixás, pela língua e determina a nação Nagô 

no Brasil. O composto nagô-iorubá, utilizado no Brasil, é empregado nas principais obras 

consultadas nesta pesquisa. 

Segundo o dicionário Yorubá, do iorubá para o português, utilizado para consulta 

durante essa pesquisa, nagô é um termo diminuto de anagô, e significa “um dos subgrupos da 

etnia yorùbá, descendentes de Ilé-ifè que moram além do rio Ògùn e se espalharam 

principalmente na região yorubó-fona da atual República do Benin (antigo Daomé)” 

(NAPOLEÃO, 2011, p. 46). Ou seja, nagô-iorubá é uma referência ao grupo étnico iorubá e 

seus sub-grupos, oriundos de um território que abrange os atuais países da Nigéria, República 

do Benin e Togo. A iorubalândia se estende por um território que se localiza abaixo do Rio 

Níger até da costa oeste, na África ocidental, como podemos visualizar no mapa da Figura 1, 

da Nigéria. 

Os irubás são vizinhos dos Igbó, dos Hauças, Tapa (Nupe) e os Fon. Existem 24 dialetos 

da língua iorubá, nessa região do oeste africano (NAPOLEÃO, 2011). Portanto, segundo 
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Oyêwùmí, “apesar dos fatores de homogeneização como linguagem e experiências históricas 

recentes, pode-se discernir algumas especificidades culturais e institucionais significativas em 

determinados locais” (OYÊWÙMÌ, 2021, p.21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Fonte: Carneiro da Cunha (1983, p. 980). 

 

Compreendendo que o candomblé é formado por nações que se diferem pela semântica 

ritual, e etnias, precisamos definir o contexto da linhagem do candomblé que está sendo 

abordada nesta pesquisa. Ao falamos sobre candomblé, consideramos indispensável identificar 

o recorte a que estamos nos referindo dentro desse culto afro-brasileiro vasto e complexo, para 

assim compreendermos quais as hastes que amparam a vertente de um tipo de grupo de 

candomblé. A pesquisa de Lima, baseada nos escritores como Nina Rodrigues, Édison Carneiro, 

Pierre Fatumbi Verger e muitos outros estudiosos dedicados a cultura africana e brasileira, 

define que “Os candomblés eram, no começo do século passado, centros de reuniões dos nagôs 

mais ou menos islamizados que viviam, como jejes, hauças, gruncis (ou grunces), tapas e os 

descendentes dos congos e angolas que há muito não eram trazidos da Costa” (LIMA, 2003, 

Figura 1 — Área de abrangência da iorubalândia na Nigéria 
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p.21). A afirmação desse antropólogo dá o suporte para que possamos afirmar que esse estudo 

está delineado pela cultura nagô dentro dos candomblés. 

Definiremos, desta maneira, que candomblés são organizações sociais, em que suas 

estruturas e rituais têm um sistema coerente de crenças e entendimentos sobre a vida (LIMA, 

2003). As nações dos candomblés aqui referidas como base, as nagôs, envolvem as nações quêto 

e egbá. Nessas  linhagens a língua de origem é o iorubá e os deuses cultuados são os orixás. 

Portanto, quando estivermos discutindo os nagô-iorubá, estaremos nos referindo à uma cultura 

viva em diversos subgrupos sociais, no Brasil, que veio da iorubalândia. 

 
Os grupos étnicos de fala iorubá que vieram para o Brasil eram geralmente chamados 

de nagôs. Pesquisas etnológicas e historiográficas têm mostrado a diversidade desses 

grupos, de que nos ficaram os etnônimos mais correntes, Oió, Queto, Ijexá, Egbado, 

em documentos de tráfico e registros de venda de escravos, nascimento e morte 

(LIMA, 2003, p.23). 
 

Ou seja, mais uma vez reforçamos que os grupos éticos iorubás são diferentes entre si, 

apesar da língua, mesmo em alguns dialetos, ser fluente entre eles e terem semelhanças 

culturais. Assim como na iorubalândia, acontece em locais no Brasil. O candomblé é muito 

diversificado e são muitos os candomblés no Brasil, ampliando suas origens, línguas e liturgias. 

Do mesmo modo, os cultos aos orixás, ou às entidades nagôs, têm, cada um, sua especificidade, 

sendo o processo de generalização um problema que enfrentamos nesse campo de estudo. 

“Nagôs vieram também, como escravos, de muitas outras nações iorubás: Abeocutá, Oió, Ijexá, 

Ijebu Odé e até da recém-criada, nos princípios do séc XIX, Ibadã3” (VERGER, 1995, p.9).  

Há mais de mil anos a língua iorubá é falada por milhões de pessoas na iorubalândia e 

nos países em que se manteve a cultura iorubá, mesmo com a violência da escravidão, no Brasil 

e em Cuba. É uma língua oral e tonal, isto é, que precisa ser entoada para ser expressada. 

(VERGER, 1995). 

 

Considerações sobre tradição oral 

Esta pesquisa foi realizada na África, num universo cultural baseado na oralidade, 

onde a importância dos valores de transmissão oral é diferente da dos de uma 

civilização baseada em documentos escritos (VERGER, 1995, p.19). 
 

 
3 Conforme Oyêwùmí argumenta, Ibadan é um dos estados novos após a queda de Oyó em 1836 (OYÊWÙMÌ,  

2021, p.168).  
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Por último, nessa introdução precedente ao desenvolvimento específico do tema das 

Iami, vimos a necessidade de tecer considerações sobre a tradição oral. Afinal, esse é um texto 

acadêmico, uma dissertação da tradição escrita. O encontro dessas tradições do uso da 

linguagem faz parte da composição do campo de conhecimento que esta pesquisa está 

localizada. Nas palavras de Verger,  

 
A transmissão oral do conhecimento é considerada na tradição iorubá como o veículo 

do axé, o poder, a força das palavras, que permanece sem efeito em um texto escrito. 

As palavras, para que possam agir, precisam ser pronunciadas. O conhecimento 

transmitido oralmente tem o valor de uma iniciação pelo verbo atuante, uma iniciação 

que não está no nível mental da compreensão, porém na dinâmica do comportamento. 

É baseada mais em reflexos que no raciocínio, reflexos estes induzidos por impulsos 

oriundos do fundamento cultural da sociedade (VERGER, 1995, p. 20). 
 

As considerações sobre a oralidade são apresentadas, ainda que de modo pontual, pois 

estudar sobre os iorubás de tradição oral, por meio da escrita, nos leva a desafios de ordem 

políticas, epistemológica e linguística. Como demonstra seus estudos, Verger observa os meios 

que garantiram a permanência da língua e da cultura, que se mantém, pois é estruturada pelo 

seu modo de transmitir conhecimento pelos cantos, fórmulas e narrativas que são repetidas e 

passadas de geração em geração (VERGER, 1995, p. 9–10). 4 

 

Um corpo dentro do Candomblé Abassá de Xangô Agodô e Odé Erinlé 

Quando sentei na esteira e deixei o corpo, de pele branca, ser ritual, ouvi do irmão de 

santo sobre as Iami. Até esse momento, sabia apenas que existiam as feiticeiras do candomblé, 

mas não as conhecia. Meu irmão de santo mais velho5, Marcelo de Oxumarê, olhando para 

mim, falou baixo e demonstrou um gesto, dando-me a instrução que devia fazê-lo para estar 

protegida das Iami, durante o ritual. Embora tomar conhecimento deste sinal tenha sido de 

 
4 Para melhor compreendermos a transmissão de conhecimento na tradição oral, os examinadores da presente 

dissertação sugeriram a leitura do autor Tim Ingold. Com a finalidade de especificar que a tradição oral está 
em uma característica relacional, atualizada no fluxo da transmissão do conhecimento. 

5 Expressão comum entre os membros do terreiro de candomblé, para designar a ordem de quem primeiro foi 
iniciado na religião. Essa ordem de iniciados é um dos fatores que organiza sua posição hierárquica na 
coletividade da família. Um irmão mais novo deve demonstrar respeito por um irmão mais velho. Essa 
relação hierárquica entre os irmãos mais velhos e mais novos faz parte do que Lima (2003) denomina como 
“princípio de senioridade”, ao explicar que há uma diferença entre os mais velhos de idade e os mais velhos 
no santo. Ou seja, o que determina quem é mais velho ou mais novo é o tempo de iniciado no santo e não a 
idade biológica. E mesmo que dois ou mais irmãos sejam iniciados no mesmo ritual — diz-se irmãos do 
mesmo barco — existe, neste caso, a diferenciação entre o mais velho e o mais novo, determinada conforme 
a ordem da realização da iniciação de cada um do barco durante o ritual (LIMA, 2003, p.78). 
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crucial importância para meu entendimento sobre as Iami, não tenho autorização para descrevê-

lo com mais detalhes, pois é secreto e ritualístico, de modo que me atentarei mais ao aspecto 

simbólico e a percepções pessoais.  

Na ocasião, estava sentada na esteira para o ritual do eborí6 do candomblé da nação 

nagô-egbá. Após o que acabo de relatar, o ritual seguiu com seus diversos detalhes e propósitos, 

porém foram instantes que marcaram a memória do corpo, pois, sempre que volto ao rito, 

permaneço repetindo o gesto. Reverencio as Iami com esse gesto, continuamente7. 

Permaneceram, então, as feiticeiras do candomblé latentes na memória e presentes no corpo; 

intrigada, posso afirmar que foram elas que me trouxeram até esta pesquisa de mestrado. 

Esse eborí aconteceu em março de 2010, manhã de um sábado. Sabia que ficaria naquela 

esteira até domingo, no terreiro da mãe Dida de Xangô Agodô e pai Alexandre de Odé Onilé, 

na Vila Barros, Guarulhos8. Após o rito, ainda seguiria com um preceito por vinte e um dias, o 

que significava que deveria respeitá-lo nos meus hábitos de rotina. O preceito se configurava 

pela obrigatoriedade do uso de vestimentas especiais; também pela realização de alguns gestos 

e proibição de alimentos, de consumos, posições e atos específicos. Todo esse processo 

complementava o ritual que aconteceu na esteira do eborí. Ou seja, esse ritual, que ocorre em 

dois dias, só ocorre, pois, perpassa pelo corpo, e ademais se prolonga, infiltra-se nos seus 

hábitos por pelo menos três semanas. 

 
6 O ritual do eborí (também chamado de bori), do iorubá, é traduzido como: oferenda à cabeça ou “sacrifício à 

cabeça”. A palavra é a contração e junção de duas (ebó: oferenda ou “sacrifício” e orí: cabeça) (LIMA, 2003, 

p. 112). O eborí é realizado com alimentos ofertados através do corpo, sobretudo a parte da cabeça do 
indivíduo que, ao mesmo tempo que realiza a oferenda, alimenta-se espiritualmente. Assim como o orixá 
come, ori, a cabeça de cada indivíduo, come. Esse ritual é realizado em quase todas as grandes obrigações 
pelas quais um filho de santo passa ao longo da sua vida de santo. A pessoa que “dá o eborí”, como é dito no 

terreiro da Mãe Dida e Pai Alexandre, precisa vestir roupa ritual, toda branca, e permanecer sentada na 
esteira durante todo o acontecimento do eborí. O ritual pode ter uma duração que varia de quatro à oito horas, 
dependendo de quem está e quantos estão na esteira. Um simpatizante do candomblé (que não é iniciado na 
religião) pode realizar o eborí, o ritual da quartinha e a lavagem do fio de contas, e continuar como abiã. 
Logo, isso significa que o eborí e esses dois rituais, apesar de não serem a iniciação no candomblé, são 
introdutórios. Nesse sentido, sobre o abiã e a realização do eborí, Bastide (1961) descreve: “Os abiã 

praticaram os ritos de lavagem das contas e o borí, fazem parte do candomblé. Nós os consideramos, pois, 
como formando a parte inferior da hierarquia sacerdotal” (BASTIDE, 1961. p.  58). Para uma apresentação 

mais detalhada do eborí cf. Bastide, 1961, p. 34 et seq. 
7 É significativo observar como a realização de um mesmo gesto, para nos proteger das Iami e para reverenciá-

las, nos coloca diante do caráter ambíguo das Iami, do qual trataremos durante essa dissertação. 
8 A casa de candomblé Abassá de Xangô Agodô e Odé Erinlé, tem os sacerdotes mãe Dida Obafunlê e Pai 

Alexandre Odetumbi, da nação Nagô Egba.Nossa família descendente do sítio do pai Adão, localizado no 
bairro da Água Fria em Recife – PE, E a nação do nagô-egbá desse candomblé é assim definido, 
principalmente, por sua influência do povo que habitava, há época do fluxo dos navios negreiros, a cidade 
Egbá. O Abassá foi fundado em 1992 pela ialorixá Dida de Xango com babá Monteiro de Oyá, o terreiro de 
Mãe Dida e Pai Alexandre passou por algumas outras nações como o Jeje Egbá e  Ketu, até se configurar 
nessa nação oriunda do sítio do pai Adão quando escolheram Manuel Papai como seus sacerdotes. Manuel 
Papai é neto carnal de Pai Adão, herdeiro do axé do Sítio e atual sucessor.  
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O eborí e os hábitos do candomblé9 podem arrebatar um indivíduo, misturar-se àquilo 

que esse indivíduo faz da sua vida profissional e entrar em suas relações pessoais. Um exemplo 

disso é que, dois anos depois do eborí, fui iniciada, pelos meus pais de santo, na família abassá, 

para o orixá e realizei a iniciação no candomblé. A iniciação é considerada um renascimento, 

por isso a necessidade de escrever quais pessoas realizaram esse renascimento — meus pais e 

eu, sob a tutela dos orixás. Sou filha de Iansã, ou Oyá, qualidade dolú da nação nagô-egba. O 

terreiro onde sou iniciada é descendente do sítio do pai Adão10, situado no na Estrada Velha de 

Água Fria, na capital de Pernambuco. 

Nessa nação que renasci, os sacerdotes da família de santo a que pertenço são mãe Dida 

e pai Alexandre, deles ganhei o nome Nijóloya, que pode ser traduzido com o significado de “a 

dançarina de Oyá”. Segundo meus pais de santo, ganhei esse nome por causa do meu ofício. 

Meu ofício é a dança. Realizo continuamente investigações a partir da criação que 

acontece, sobretudo, pelo corpo. Os processos criativos que desenvolvo partem das produções 

que o corpo gera em relação à sua movimentação. Também exploro as corporalidades com os 

espaços, objetos ou outras linguagens, como a música. Essas relações se integram na criação de 

um pensamento dramatúrgico que parte da presença da imagem desse corpo e serve para sua 

movimentação. A relação com o palco e a performance é uma busca constante em direção às 

minhas potencialidades cênicas e comunicativas. 

Graças à dança pude me aproximar da religião dos orixás com mais profundidade, pois 

minha trajetória como artista me levou a conhecer o bloco afro Ilú Obá De Min11. Participei do 

bloco por cinco anos, inicialmente compondo o naipe das alfaias e, posteriormente, o corpo de 

 
9 São variados os modos e caminhos que levam uma pessoa a envolver-se com o universo dos orixás. Esse 

envolvimento pode ser estabelecido pela via do conhecimento sobre a cosmogonia africana dos iorubá, por 
meio dos livros, trocas em aulas, pelas artes e manifestações culturais; ou pelo caminho da iniciação na 
religião que é determinada pelo desejo dos orixás através do jogo de búzios ou da manifestação de sinais no 
ingressante. Cada história de um(a) iniciado(a) tem sua importância e peculiaridade. Para Lima (2003): “A 

filiação nos grupos de candomblé é, a rigor, voluntária, mas nem por isso deixa de obedecer aos padrões mais 
ou menos institucionalizados das formas de apelo que determinam a decisão das pessoas de ingressarem 
formalmente num terreiro de candomblé, através de ritos de iniciação. Essas formas de chamamento religioso 
se enquadram no universo mental das classes e estratos de classes de que provém a maioria dos adeptos do 
candomblé, e são, geralmente, interpretações de sinais que emergem dos sistemas simbólicos culturalmente 
postulados” (LIMA, 2003, p. 64). 

10 Sítio do Pai Adão é a casa de culto Nagô mais antiga do estado do Pernambuco. Fundando há mais de 120 
anos, por uma africana chamada Inês Joaquina da costa, ou nomeada pela iniciação espiritual, oriundo de sua 
língua materna como Ifá Tinuké. A casa de candomblé de Pai Adão é considerada a principal matriz da nação 
mais comum da cidade de Recife, o nagô -egbá. Funcionou desde sua formação como um centro de 
comunidade de negras e negros. (CARVALHO, p.23, 1993) 

11 O bloco afro Ilú Obá De Min é o maior projeto da associação que leva o mesmo nome, cujo significado é “a 

mão feminina que toca o tambor”. Os projetos dessa associação são voltados ao trabalho com a cultura de 

matriz africana, afro-brasileira e a mulher. Disponível em: https://iluobademin.com.br/institucional/quem-
somos/. Acesso em: 02 mai. 2021. 
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dança. Descobri que era filha de Iansã em dezembro de 2006, jogando búzios com a mãe Dida, 

que também é a mãe de santo que cuida espiritualmente do bloco.  

Nessa época, o Ilú Obá De Min realizava parcerias com o Estúdio Nova Dança12, e as 

fundadoras do bloco ministraram uma oficina sobre o toque dos os orixás, ocasião em que pude 

estabelecer um contato mais próximo com “as mulheres que tocam tambores” (Adriana Aragão, 

Beth Beli e Girlei Miranda). Por esse caminho, entrei em contato de maneira didática — 

sistematizada por essas mulheres do Ilú Obá — com os cânticos em iorubá e os ritmos da nação 

ketu tocados para os orixás. Também pude reproduzir esses ritmos ao tocar os atabaques nas 

aulas, e, posteriormente, quando já participava do bloco, ao tocar alfaia nas ruas durante o 

carnaval. 

No Estúdio Nova Dança, por sua vez, participei de cursos, aulas extensivas e oficinas 

com diversas abordagens pedagógicas coerentes com princípios que priorizassem a pesquisa e 

a investigação singular de cada corpo. Abordagens que buscavam, sobretudo, um rompimento 

com os padrões de ensino da dança clássica, estabelecidos pelo balé e seus comportamentos 

estéticos. Nesse Estúdio, que frequentei por anos, até a finalização de suas atividades, pude 

conhecer, assim, métodos e técnicas da dança que em si direcionavam para o aprimoramento 

cênico. Considero, por isso, que a trajetória percorrida junto ao Estúdio Nova Dança se constitui 

como uma das bases de minha formação artística, bem como de meu pensamento pedagógico. 

Pois quando estou em sala de aula, no papel de professora, percebo que as abordagens as quais 

tive acesso no estúdio subsidiam as propostas pedagógicas que desenvolvo com adultos e 

crianças. 

Outra base de minha formação foi o curso de Comunicação e Artes do Corpo, realizado 

na Pontifica Universidade Católica de São Paulo (PUC–SP), que tem como conceito definidor 

a interdisciplinaridade entre os campos de conhecimento e as linguagens artísticas. 

Estruturalmente, o formato das aulas procurava outras experiências que não as dicotômicas, que 

separam a teoria da prática. Efetivamente, tive aulas sobre as abordagens somáticas para dança, 

conheci a performance e os pensamentos da arte contemporânea.  

No entanto, apesar do curso de Comunicação e Artes do Corpo apresentar teóricos que 

questionam o pensamento colonialista, a hegemonia epistemológica e o sistema cartesiano — 

tão dominantes em nossos modos de pensar e produzir conhecimento —, não havia, na grade 

 
12 O Estúdio Nova Dança foi um espaço criado por mulheres artistas que, de 1995 à 2008, proporcionou uma 

programação extensa, incluindo uma grade de aulas de dança contemporânea, contato-improvisação, palhaço 
e outros métodos e técnicas, baseados principalmente nas concepções do movimento da nova dança, iniciado 
na Europa e nos Estados Unidos a partir dos anos 1960 (CAMARGO, 2008). 
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horária, disciplinas que abordassem de maneira direta e integral as artes e o sistema de conceitos 

estéticos das matrizes africanas, sobretudo as trazidas pelos povos escravizados que formaram 

a população do Brasil. Nessas aulas, poucas vezes o assunto tratava sobre o universo da cultura 

negra. Nem mesmo nos foram apresentadas as trajetórias das produções das danças negras ou 

populares na história da cena em São Paulo. Os assuntos e as práticas apresentadas, na maioria 

das vezes, tinham referências originadas nos centros europeus e norte-americanos. 

Nesse mesmo sentido, o pensamento que embasava os cursos de aulas práticas do 

Estúdio Nova Dança também se constituía a partir de referências da cultura ocidental. O 

movimento da nova dança, o contato-improvisação e o teatro-dança13, por exemplo, foram 

fontes de inspiração para a construção do pensamento artístico pedagógico do Estúdio. Não 

obstante, continha também um dos seus pilares fincados no campo do conhecimento da capoeira 

e das artes marciais. Por causa disso, as fundadoras do Estúdio, mesmo tomando como 

referência movimentos e escolas artísticas que tinham o pensamento — ainda que 

contemporâneo —, oriundo dos nossos colonizadores, buscaram reformular as propostas de 

acordo com seu contexto de atuação. 

Ao implantarem o projeto no bairro do Bexiga — localizado no centro da cidade de São 

Paulo, tradicionalmente ocupado por moradores negros e conhecido pela presença de 

festividades populares —, o projeto Estúdio foi se modificando em razão dessa relação 

interação entre seus referenciais da dança e o contexto do bairro. As salas foram ocupadas, a 

partir dessa relação, com atividades de grupos de outras linhagens estéticas provocando, assim, 

as estruturas das propostas oferecidas ao público. Foi nesse contexto que pude transformar os 

caminhos da própria formação que havia vivenciado no Estúdio. 

Enquanto procurava seguir minha formação, encontrei outros modos de realizar 

pesquisa em dança, neste caso, pela dança dos orixás. Mesmo na relação com o contexto da 

dança contemporânea na cidade de São Paulo — no qual, por mais que se pensasse que não, 

 
13 Estes movimentos fazem parte do conceito de dança pós-moderna, marco da transformação estética da dança, 

ocorrida a partir dos anos de 1960, que abalou as relações políticas que estruturavam as companhias de 
dança, ao contrapor-se aos interesses que regiam o mercado das artes. Esses movimentos fazem uma 
retomada histórica para, justamente, negar as regras que determinavam o modo de realizar a dança nas 
correntes chamadas dança moderna e clássica. Os grupos de pessoas que organizavam performances foram 
responsáveis pela transformação estética e política dos modos estratificados de fazer dança. Buscavam nesse 
rompimento, provocar a reflexão sobre quais são os significados das coisas na arte. Ou seja, segundo 
Camargo (2008), ao parafrasear Sally Barnes, “reabre-se o debate sobre o conteúdo nas artes […] E, além 

dessa questão da ênfase em forma e função X conteúdo, as “gerações” discordam também em temas 

fundamentais, como o virtuosismo técnico, o uso de outras mídias, a influência da cultura de massa, entre 
outros fatores”. Além disso, Barnes classifica esses movimentos da dança como pós-modernos “pelos 

processos e técnicas de que se utilizam: novas experiências com o tempo, espaço e corpo, locais onde se 
apresentam, fazem uso de estruturas de pausa e repetição, entre outros elementos” (BARNES apud 

CARMARGO, 2008, p. 82). 
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predominava um modo ocidentalizado, contendo aspectos do pensamento colonial — busquei 

transformar minha prática na relação com esses outros modos possíveis. Passei por experiências 

com a dança popular afro-brasileira (brincadeiras como maracatu nação e rural, congada, bumba 

meu boi, cavalo marinho, entre outras manifestações culturais do Brasil que brinquei e conheci 

brevemente), mas foi, sobretudo, a dança dos orixás que transformou meu modo de pesquisar e 

realizar a dança. Esse encontro foi determinante para a minha formação, elaborada a partir 

dessas experiências, desenhadas por tendências estéticas de linhagens afro-brasileiras, norte-

americanas e europeias. 

Realizo, nesse sentido, o intercâmbio entre diferentes modos de dançar e produzir 

conhecimento e pensamento por meio da dança. A dança contemporânea, mais especificamente 

ligada à linhagem que trabalha com métodos de educação somática e a prática da improvisação 

e exploração do movimento, ensinou-me a realizar pesquisa para desenvolver a linguagem do 

movimento e da dança. A experiência adquirida pelo passo da dança do candomblé, com sua 

repetição e relação visceral com a musicalidade, me ensina outros modos de realizar pesquisa. 

Os diversos símbolos dançados, que contam sobre os mitos e arquétipos oriundos de uma 

cosmologia que traz um pensamento de corpo — igualmente trazido pelas práticas 

contemporâneas das danças influenciadas pelos polos europeus e americanos —, possibilitam 

a investigação, criação e produção de linguagem em dança. 

Minha formação como artista-educadora se tece a partir dessas experiencias e relações 

e segue sendo construída. A relação com as danças contemporâneas de matrizes europeias, 

estadunidenses, africanas e afro-brasileiras de São Paulo e a iniciação no candomblé são vetores 

que orientam meu trabalho e seu desenvolvimento a partir da própria prática. Pude descobrir os 

modos de fazer por meio da lida na sala de aula e no palco.  

Nesse contexto, a trajetória que carrego na memória do corpo, está, em parte, impressa 

aqui pelo meio da letra, pela ótica do texto escrito. Podemos perceber, pelo caminho cursado 

que é estrutural na formação acima apresentada, estar presente um pensamento performativo. A 

performance, como elemento estrutural gera a proposta desta pesquisa científica formalizada 

pela linguagem artística da cena, além do trabalho da escrita da dissertação. Como veremos 

pelo texto escrito e corporal a dança será formalizada em um estudo cênico e irá compor os 

resultados deste trabalho de pesquisa. 

O pensamento performativo proposto nesse estudo tem sua referência apoiada pois está 

pressuposto no seu tema nuclear — o candomblé — que a palavra está amarrada ao corpo e a 

tradição oral. Esse pensamento tem o suporte na hipótese de Leda Maria Martins, “a de que o 

corpo em performance é, não apenas, expressão ou representação de uma ação, que nos remete 
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simbolicamente a um sentido, mas principalmente local de inscrição de conhecimento, 

conhecimento que se grafa nos gestos, no movimento, na coreografia: nos solfejos da 

vocalidade, assim como nos adereços que performaticamente o recobrem” (MARTINS, 2003, 

p.66). 

Como pesquisadora utilizo a dança para produzir conhecimento, criar métodos de 

estudos e de criação e dar ao corpo a elaboração estética para o pensamento gerado pelas suas 

interfaces corporais com o mundo. 

Retomo aqui o assunto que deu início à essa pesquisa. Sentada na esteira — um corpo 

de mulher, branca, quieta, porém, desperta — conheci o gesto que deveria ser realizado para 

fazer reverência às Iami e assim ficar protegida delas. O corpo, que também é ritual, procura 

investigar materiais que fazem referência às Iami. Os encontros que essa procura possibilitou, 

pouco a pouco, definiram os contornos dos caminhos desta pesquisa.  

De maneira sucinta, podemos dizer que lidar com as referências que tratam das Iami nos 

fez refletir acerca das nossas concepções de gênero, buscando compreender aspectos 

arquetípicos relacionados às mulheres que nos dão elementos para questionar a história e 

frequente perseguição a elas (ou a nós). Entendemos que a pesquisa se encaminha para a 

realização de um estudo, disparado pelo artigo de Verger, que veremos a seguir, e pela minha 

experiência no terreiro de candomblé. 

 

Federici, Fatumbi Verger, Carneiro Da Cunha 

Conexões entre Federici e Verger 

Começamos a desenvolver o interesse nesta pesquisa quando sentimos o impacto que 

nos reverberou a leitura de Calibã e a bruxa — mulheres, corpo e acumulação primitiva de 
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Silvia Federici (2017)14. Enquanto líamos a sua pesquisa recordávamos de quando tivemos em 

mãos, pela primeira vez, o livro Artigos, Tomo I de Pierre Verger (1992). 

Encontramos a obra, por acaso, na estante de uma casa alugada em Paraty-Mirim, estado 

do Rio de Janeiro, em meados de 2015. A imagem de sua capa, conforme visualiza-se na Figura 

2, ilustra duas pessoas utilizando máscaras. As máscaras talhadas na madeira são representadas 

por um rosto, com grandes olhos, bocas salientes, pintadas com uma cor clara e traços que 

representam escarificações realizadas pelos iorubás. O topo da cabeça do rosto contém um 

adereço construído com quatro pinos dentro de uma tigela, os quais se findam em uma ponta 

bem mais fina. As pontas finas dos pinos nos lembram um bico (seriam esses pinos 

representações de seios?). Tecidos dobrados e sobrepostos de diferentes cores e padronizações 

compõem essas máscaras. Uma delas tem o par de seios femininos, na altura do peito. Eram as 

máscaras gueledé, utilizadas por homens, como soubemos, posteriormente a leitura do artigo 

de Verger, que compunha esse seu livro. Estamos fazemos uma pequena descrição do que 

vimos, contudo, as máscaras gueledé são uma fotografia retratada por Verger, em Pobe (Benin), 

no ano 195315.  

 
14 Silvia Federici, nasceu em 1942, na Itália. Mudou-se para os Estados Unidos aos 25 anos e, atualmente, é 

professora na Universidade de Hofstra, Nova York. Foi cofundadora do Coletivo Internacional Feminista e 
contribuiu com o fortalecimento crítico e teórico de movimentos feministas. Atualmente atua em diversos 
lugares do mundo com a distribuição e tradução de seus livros, como: Calibã e a bruxa, Marco Zero da 
Revolução entre outros. Publicou “inúmeros artigos sobre feminismo, colonização, globalização, trabalho 

precário, commons e outros temas correlatos” (FEDERICI, 1917, p. 423). Ao longo de sua trajetória, essa 

mulher pesquisadora e militante, lecionou na Universidade de Port Harcourt, na Nigéria. Atuou em algumas 
ações políticas e feministas no país africano. O fato de Federici ter morado na Nigéria torna-se importante 
para nossa pesquisa. Isto é uma coincidência, pois o assunto desta pesquisa é sobre as Iami que são do povo 
iorubá, territorializados em locais na Nigéria e na República do Benin. 

15 VERGER, Pierre. Artigos, tomo I. São Paulo: Corrupio, 1992. 
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Fonte: Verger (1992). 

 

Silvia Federici nos fez rememorar esse texto de Verger sobre as feiticeiras nagô-iorubá. 

O livro dessa vigente teórica e feminista tem como objetivo abordar a caça às bruxas, na Europa, 

baseada em todo o processo histórico, desde a Idade Média até a formação do sistema 

econômico capitalista. Federici, por analisar os acontecimentos históricos da caça às bruxas, 

leva-nos a formar, mentalmente, um elo com a temática das Iami, discutida por Verger. Isto é, 

primeiro e especificamente, transportou-nos ao item “Os caçadores de feiticeiras e Ìyàmi do 

Figura 2 — Capa do livro de Pierre Verger 
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artigo Grandeza e Decadência do Culto de Ìyami Òsòrongà (Minha Mãe Feiticeira) entre os 

Yorúbá”, que está dentro do livro Artigos, Tomo I. 

Além do impacto que a leitura do livro de Federici determinou em nossas concepções 

do que significa ser mulher em um contexto patriarcal — impacto gerado pelo peso e volume 

histórico dos fatos e da clareza dos argumentos da autora ao apresentar uma reformulação crítica 

a partir do materialismo histórico de Marx —, ela também nos direcionou a elaborar cogitações 

de um cotejo entre seu estudo sobre a caça às bruxas e as feiticeiras do candomblé, descritas no 

artigo Grandeza e Decadência do Culto de Ìyami Òsòrongà (Minha Mãe Feiticeira) entre os 

Yorúbá16  

Ao construir sua tese, Federici argumenta sobre a amplitude das consequências que a 

caça às bruxas na Europa ocasionou para o desenvolvimento do sistema capitalista. De acordo 

com a autora “O que ainda não foi reconhecido é que a caça às bruxas constituiu um dos 

acontecimentos mais importantes do desenvolvimento da sociedade capitalista e da formação 

do proletariado moderno” (FEDERICI, 2017, p.294). Apresenta-nos, ao rever a época de 

“queima de bruxas”, que a perseguição ou o extermínio de mulheres na Europa “foi um 

elemento essencial da acumulação primitiva”, durante os séculos XVI e XVII17 (FEDERICI, 

2017, p.294). 

Resumidamente, a autora denominou o livro Calibã e a bruxa18, a partir da criação de 

uma linha dramatúrgica baseada na peça A tempestade, de William Shakespeare. Federici 

interliga três referências cruciais para seu livro: o pensamento feminista, o foucaultiano e o 

marxista. A literatura elisabetana torna-se o fio condutor de sua narrativa para se refletir sobre 

a mulher, o corpo e a acumulação primitiva. Ou seja, ela faz uma retomada à gênese do capital 

pelo movimento feminista, o conceito do acúmulo primitivo, de Marx, e o sistemático 

confinamento dos corpos do qual reflete Foucault. É nesse arcabouço teórico que se estrutura o 

estudo de o Calibã e a bruxa.  

 
16 O artigo original de Pierre Fatumbi Verger foi escrito em francês, Grandeur et dècadence du culte de Ìyàmi 

Osòròngà (ma mère la sorcière) chez les yorùba para a revista científica Jounal de la sociéte des Africanistes 
no ano 1965, em Paris. Há duas traduções desse artigo para o português que foram consultadas nesta 
pesquisa: Verger, (1994) e Verger (1992). 

17 Esse período histórico apresentado por Federici, está baseado na análise do conceito da “acumulação 

primitiva” elaborado por Karl Marx. Este conceito é considerado um evento atual e em constante adaptação. 
A acumulação primitiva dá-se em decorrência a espoliação e exploração que acontece de maneira 
contraditória e dialética, segundo Marx, em sua obra O Capital. Ele formula o conceito de acumulação 
primitiva para explicar a gênese da história do capitalismo (FEDERICI, 2017, p. 26). 

18 Calibã é um personagem de A Tempestade de Willian Shakespeare, escravo de Próspero. Para Federici, o 
Calibã representa o rebelde colonial, antifeudal, o corpo proletário. A partir dessas inspirações com a obra de 
Shakespeare a autora revê a história da constituição do capital, a contraposição das lutas antifeudais, das 
resistências de ocupação da terra e a revelia aos modos de controle do corpo. A bruxa ocupa, simbolicamente, 
o lugar da esposa dessa figura do camponês revoltado (FEDERICI, 2017, p.23). 
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Ainda sobre o contexto histórico e social, a autora complementa que “A caça às bruxas 

alcançou seu ápice entre 1580 e 1630, ou seja, numa época em que as relações feudais já davam 

lugar às instituições econômicas e políticas típicas do capitalismo mercantil” (FEDERICI, 

2017, p. 297). O fim a caça às bruxas se deu por volta do século XVII, em um processo que se 

espalhou por toda a Europa, justificado de maneira detalhada pela autora em seu livro. Em 

suma, Federici descreve a principal causalidade que levou ao acontecimento da inquisição de 

caça às bruxas, a partir da força motriz que fez com que terminasse a perseguição no final dos 

anos 1600. 

 
Nem o racionalismo, nem o mecanicismo foram, portanto, a causa imediata das 
perseguições, embora tenham contribuído para criar um mundo comprometido com a 
exploração da natureza. Mais importante, o principal fator de incentivo à caça às 
bruxas foi o fato de que as elites europeias precisavam erradicar todo um modo de 
existência que no final da Baixa Idade Média ameaçava seu poder político e 
econômico. Quando esta tarefa foi cumprida por completo — no momento em que a 
disciplina social foi restaurada e a classe dominante consolidou sua hegemonia —, os 
julgamentos de bruxas cessaram. A crença na bruxaria se torna algo ridículo, 
desprezada como superstição e apagada rapidamente da memória (FEDERICI, 2017, 
p. 368). 

 

Mesmo que a perseguição sistemática de mulheres acusadas de bruxas, a que nos 

apresenta Federici, tenha acontecido de modo massificado na Europa, enquanto a caça às 

feiticeiras, que nos demonstrou Verger, seja um evento entre os iorubás e nos terreiros de 

candomblé, é possível visualizar uma intersecção entre as duas narrativas. Ou seja, a 

perseguição às feiticeiras e a caça às bruxas, podem ser assumidas como o ponto de conexão 

entre as teorias dos dois pesquisadores. Ambos os estudos revelam que a perseguição, 

conservadas as particularidades de cada caso, está atrelada à modernização capitalista, à 

ideologia cristã, ao interesse das forças hegemônicas e são consequência da colonização. 

Inclusive, Federici desenvolve de maneira detalhada os aspectos histórico sociais da 

formação de um sistema econômico europeu que atingiu a economia de todos, de maneira 

global. Para a autora, o colonizador oriundo deste contexto levou aos territórios explorados 

práticas semelhantes de dominação capitalista. A expansão marítima atrelada à teoria 

determinista, cria o maior projeto de enriquecimentos dos últimos séculos, através da opressão, 

mais-valia e espoliação. A escravidão racial transatlântica é, podemos considerar, o resultado 

mais violento do aumento da exploração de territórios e aumento da produção de bens da classe 

dominante.  

Observamos que essa discussão pode ser construída a partir de um diálogo entre o artigo 

de Verger e o livro de Federici, levando em consideração o contexto histórico, tempo e 
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objeto/sujeito de estudo de cada um. Iremos pontuar aspectos que identificamos para 

compreendermos melhor as relações que podemos estabelecer entre a caça das feiticeiras Ìyàmi 

descritas no texto do Verger e todo o desenvolvimento do capitalismo, como apresentado pelos 

estudos de Silvia Federici. Voltamos, então, ao artigo Grandeza e Decadência do Culto de 

Ìyàmi Òsòròngà (Minha Mãe Feiticeira) entre os Yorùbá. Nele Verger organiza temas que 

interpreta a partir dos itáns protagonizados pelas Iami. 

Um argumento decorrente desses processos históricos, é desenvolvido a partir do 

entendimento de que a prática da caça às feiticeiras, muito provavelmente, contribuiu para os 

efeitos da subjugação da era colonial, como na costa d’oeste africano. A autora narra que a caça 

às bruxas acontece até os dias atuais nos lugares que foram colônia europeia, a partir do século 

XV, e isso interfere nas relações entre os países, territórios e etnias africanas (FEDERICI, 2017, 

p.416).  

Neste formato, Verger apresenta uma discussão acerca do fenômeno social da violência 

e dominação sobre as mulheres, entre os iorubás, a partir de estudos datados no século XX e 

final do XIX. Descreve-nos as contradições e as influências dos autores de referência e elabora 

uma análise cuidadosa baseada em textos orais que comprovam que as Iami (personagem 

feminina muito poderosa) foram estudas pelos europeus de um modo eurocentrado. 

No entanto, a necessidade de um tempo à verificação do artigo de Verger e ao campo 

de estudos que se abriu a partir dele, reconduziu os caminhos dessa pesquisa. O autor nos 

apresenta uma gama de estudos a partir de seu artigo. Nesse sentido, com base nos estudos de 

Federici, pretendíamos investigar sobre a perseguição de mulheres por meio da acusação de 

bruxaria em três contextos . Propúnhamos contrastar a acusação de bruxa que reprimiu as 

mulheres na Europa, reprimiu as mulheres na sociedade iorubá e as Iami no candomblé 

brasileiro, procurando a conjunção de temporalidades, permanências e contradições dessa 

perseguição 

Felizmente, Federici teve a função de nos conduzir — pelas referências óbvias — a uma 

das partes do artigo do Verger, aonde aborda essa “particularidade” das Iami. (MOURA, 1994, 

p.11). A importante obra de Federici ficará latente e guardada durante a realização desta 

pesquisa19. Porém, o contato mais minucioso com as Iami, por meio do artigo que desenvolve 

 
19 Quando pensarmos em seguir mais adiante na investigação sobre “os caçadores das Iami”, após finalizarmos 

essa dissertação, o livro do Calibã e a bruxa poderá nos propiciar amparo para a projeção de uma potente 
pesquisa pautada nesse assunto, considerando a perseguição das mulheres e a respeito da concepção que 
formulamos, racionalmente ou não, sobre as mulheres no sistema capitalista.  
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seu tema, suscita que a presente investigação fique em torno do próprio artigo como um 

importante caminho para a sua elaboração e formalização. 

Portanto, nesse momento, iremos concentrar a pesquisa nos estudos de Verger, explorar 

o assunto e os campos de conhecimento que o texto nos foi revelando ao longo do processo 

investigativo. O supracitado artigo de Verger nos apresenta caminhos para realizarmos o 

desenvolvimento de uma investigação sobre as Iami, além de nos oferecer atalhos e canais para 

a discussão de acontecimentos no Brasil, em São Paulo, como o evento Candomblé, um culto 

afro-brasileiro20. Propomos, enfim, nesta dissertação uma pesquisa que parte do texto 

Grandeza e Decadência do Culto de Ìyami Òsòrongà (Minha Mãe Feiticeira) entre os 

Yorúbá21.  

Nesse percurso, encontramos um material precioso sobre as Iami: a transcrição de uma 

palestra ministrada por Marianno Carneiro da Cunha22, cujo conjunto de argumentos 

apresentados retomam, aqui expostas, as concepções abordadas no artigo supramencionado, de 

Pierre Verger. O diálogo entre essas duas referências de análise e elaboração, propiciou a 

construção do campo de conhecimento desta pesquisa. Além do dois artigos apresentarem 

discussões muito importantes para compreendermos melhor os aspectos das Iami; de 

proporcionarem um campo de pesquisa (como veremos a seguir); foram os materiais 

fundamentais a nos levar à apresentação dos elementos que contribuíram com a busca do objeto 

principal de nossa investigação que é analisar as Iami sob a ótica de Verger e Carneiro da 

Cunha, apontando as conexões e particularidades entre os autores. Nesse sentido, temos com 

um dos objetivos específicos desta pesquisa investigar o desaparecimento de alguns cultos 

dedicados às Iami no Brasil. 

 
20 Esse evento será melhor apresentado a seguir. 
21 Moura publicou sua tradução no livro intitulado As senhoras do pássaro da noite, composto de sete artigos. O 

tema que os autores abordam está às voltas do culto das religiões de matrizes africanas. Ademais, o sétimo 
capítulo de autoria própria propõe “a tentativa de levantamento de uma bibliografia, infelizmente, ainda não 

comentada, sobre a religião dos orixás, vodus e inquices” (MOURA, 1994, p. 215), que são as divindades 

cultuadas nos terreiros de candomblé no Brasil. Estes terreiros são formados por diferentes “nações”, sendo a 

denominação utilizada entre os adeptos à religião, que designa grupo étnico de diferentes origens, compostas 
por cosmovisões com algumas semelhanças, mas, com liturgias próprias.  

22 Carneiro da Cunha também é um homem branco, que podemos notar, provavelmente, é descendente das 
famílias que antes colonizaram o país, ainda que seja uma pessoa importante na revisão histórica da formação 
do povo brasileiro e crítico as forças dominantes que fazem parte da sua origem. Ao longo desta dissertação 
será aprofundado a biografia de Carneiro da Cunha. 
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CAPÍTULO 1 — Verger e Carneiro Da Cunha: Cruzamentos entre artigo e 

palestra 

1.1 Iami e Verger 

Na época em que nos deparamos com o artigo Esplendor e Decadência do Culto de 

Ìyàmi Òsòrongà, minha mãe feiticeira, entre os Iorubas23 não imaginávamos o esforço que 

Verger havia realizado para que a Iami fosse compreendida a partir de uma documentação mais 

completa, fundamentada em interpretações formuladas com mais tempo e cuidado. Não 

tínhamos a dimensão que esse artigo estava investigando o assunto das Iami, baseado nos textos 

orais dos babalaôs, no sentido de buscar, nas histórias iorubás, os significados da Iami em seus 

próprios termos. Os textos orais, os itans24, foram publicados pelo autor, com a finalidade de 

possibilitar ao leitor o acesso às histórias iorubás, registradas pela escrita, pelo caminho da 

transcrição e tradução delas.  

Na primeira leitura, ainda superficial, a impressão mais aparente foi sobre os aspectos 

místicos em relação ao poder da Iami: como sua força pode ser para o bem e para o mal, os 

significados do poder, o objeto da cabaça, o símbolo do pássaro e o fato dela representar, o 

corpo das mulheres, e o domínio do sangue. Despertando sensações de temor do que é 

incontrolável e transborda, formando o caos, a perda, a destruição. 

Apenas com leituras mais cautelosas pudemos compreender que, nesse artigo, as 

observações críticas as quais Verger teceu sobre, problematizam o termo feiticeira ao dizer que 

as mulheres iorubás, algumas delas líderes sociais, passaram a ser assim classificadas, por volta 

do século XX e, paralelamente, passou a ser observado o desenvolvimento de uma seita dos 

caçadores de feiticeiras (VERGER, 1994). 

Além da publicação dos textos orais terem a sua função, o autor utiliza-os para 

demonstrar os problemas históricos sobre as concepções designadas a Iami que estudiosos 

europeus formularam de modo distorcido, mal traduzido em relação aos mitos, os conceitos de 

gênero e aspectos dessa entidade iorubá, assim como será demonstrado no capítulo 3. 

 
23 Esta é a tradução de Tasso Gadzanis, no livro Artigos, tomo I, publicado em 1992, pela editora Currupio. É 

uma das publicações acessadas para consulta. A obra, além do artigo sobre as Iami, tem outros dois artigos, 
chamados: A contribuição Especial das Mulheres ao candomblé do Brasil e Contribuição ao estudo dos 
mercados nagôs do baixo Benin com a parceria de Roger Bastide. 

24 Segundo dicionário Yorubá (para o português), itan significa história, mito, lenda (NAPOLEÃO, 2011, p. 
121). 
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Um dos desafios enfrentados pelo autor na elaboração do artigo foi em relação à 

transmissão dos textos orais para a escrita, que a partir da escolha de símbolos que melhor 

representassem os sentidos da língua de origem, nos diz ser esta “uma transcrição que mais se 

assemelha a uma tradução” (VERGER, 1995, p.10). Os textos orais estão mais baseados “em 

reflexos que no raciocínio, reflexos estes induzidos por impulsos oriundos do fundamento 

cultural da sociedade” (VEREGER, 1995, p. 20). 

Em relação à língua, o autor procurava compreender, com seus amigos babalaôs “a 

importância do elemento melódico dos tons da língua iorubá nas sentenças mágicas, onde 

assonâncias e aliterações têm um papel destacado” (VERGER, 1995, p.21). 

Verger passou a compor seu nome após ritual de iniciação em Ifá25. Ritual realizado “na 

cidade de Keto, hoje na República do Benin, África Ocidental, em 1953” (VERGER, 1995, p. 

16), como o próprio autor relata em seu Ewé — O uso das plantas na sociedade Iorubá. Esse 

livro é resultado do conhecimento recebido pelo estudioso durante sua extensa iniciação em Ifá, 

especialmente em relação ao uso das plantas com diversos fins terapêuticos, medicinais e 

trabalhos de feitiçaria. Como declara o autor sobre seu aprendizado iorubá, “é um extrato do 

que meus mestres e confrades babalaôs tiveram na boa vontade de me ensinar durante os 

numerosos anos que vivi na África” (VERGER, 1995, p.17). Diversas vezes, como pode ser 

verificado, Ewé é referência para a presente pesquisa, pois o livro discorre sobre a tradição oral 

dos iorubás, o uso da língua entre os seus e, especialmente, aborda sobre plantas e receitas, 

também as relacionadas às Iami. 

O etnólogo envolveu-se com as pessoas que cultuam os orixás, as Iami e Ifá, por isso 

seu material tem como base informações daqueles que conhecem e praticam o culto a elas. 

Como estrangeiro teve a preocupação de refletir mais a mentalidade dos africanos iorubás, ao 

invés dos pensamentos pressupostos de sua criação, como fizeram os conterrâneos 

colonizadores e cristãos (VERGER, 1994, p.15). 

Após escolher Salvador/BA como a cidade de sua morada, cumpriu uma função 

fundamental de mediação entre o Brasil (sobretudo Bahia) e os países africanos, pois teve a 

oportunidade de viajar à África inúmeras vezes. Com isso, o fotógrafo desempenhou uma 

função “no processo de valorização da África no desenvolvimento das religiões afro-

brasileiras” (VERGER, 2002, p. 43). Conhecido como o mensageiro entre dois mundos, teve 

 
25 Ifá é o nome da divindade da adivinhação — também chamado Orumilá — e, ao mesmo tempo, significa o 

próprio sistema divinatório realizado entre os iorubás e em muitos candomblés no Brasil, como define no 
glossário da Mitologia dos Orixás, Reginaldo Prandi (2001). Ifá integra esse “modelo nagô” (VERGER, 

1995, p. 43), sendo objeto de investigação de Verger em diversos artigos e livros publicados.  
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boas relações com esses sacerdotes na África e conquistou a confiança deles, indicativo de que 

havia uma amizade consolidada26.  

Igualmente, no Brasil, foi acolhido em terreiros de candomblé. Ele relata que o fato de 

ter sido aceito entre os sacerdotes iorubás e dentro dos candomblés, foi proporcionado, pois, 

frequentou “esses ambientes sem fazer perguntas indiscretas” (VERGER, 1995, p15) e, além 

disso, garantiu um intercâmbio ao mediar a correspondências entre “notícias sobre o que se 

passava no outro lado do Atlântico (coisa que) interessava de uma parte e de outra” (VERGER, 

1995, p. 15). 

Vemos em Verger27, um homem testemunho de contradições (ou ambivalências) axiais 

entre a racionalidade cartesiana e outros modos de se conceber e produzir conhecimento sobre 

a vida (AMARAL e SILVA, 2002). Ele abandonou a França, a burguesia e fez o constante 

exercício de transformar seu modo de pensar diferente daquele instruído em sua formação 

primária. Mesmo tendo interrompido seus estudos intermediários escolares, pelas exigências 

institucionais, sua trajetória teve como desfecho o doutorado em etnologia pela Sorbonne. 

Para quem não terminara os estudos intermediários e sempre demonstrara desinteresse 
e descrédito pelas explicações, científicas ou não, do mundo, é compreensível que 
Verger jamais tenha aspirado a uma carreira acadêmica. Mais uma vez, entretanto, Ifá 
o destino, ou o IFAN, o Instituto Francês da África Negra, o coloca no mundo, desta 
vez o da universidade (AMARAL e SILVA, 2002, p. 43). 

 

A escrita acadêmica não foi, exatamente, uma escolha de Verger, ele foi impelido a 

produzir e publicar um material escrito, complementar às fotografias, devido ao financiamento 

de uma bolsa recebida pelo IFAN28. 

Destacamos, ainda, para esta pesquisa a respeito de Verger que, parece-nos, que ao invés 

de estudar as pessoas com objetificação e inferiorização, ele se implica no modo de realizar 

suas investigações nos enquadramentos e tipo de fotografia. Ele se implica no modo de fazer 

pesquisa e coloca à disposição da investigação, a sua percepção, sua língua e história. “A vida 

de Verger, de fato, quando vista sob a ótica de seu trabalho fotográfico, indica um processo em 

 
26 Como uma importante sugestão da banca avaliadora desse trabalho, foi apresentado o estudo realizado por 

Lisa Earl Castilho, Entre oralidade e a escrita – a etnografia nos candomblés da Bahia. Nesse estudo a 
autora desenvolve um olhar crítico as influências que os estudos etnográficos de Verger imprimiram nas 
relações e práticas entre os adeptos, nas comunidades de candomblé. Para desenvolver esse tema de moda 
mais complecxo, sugeriu também a leitura complementar de Muniz Sodré. 

27 Pierre Fatumbi Verger (1902–1996) nasceu na França e faleceu no Brasil, em Salvador, cidade que optou viver 

e seguir um modo modesto de vida. Em 94 anos, esse viajante solitário tornou-se etnólogo, fotógrafo, 

historiador, professor universitário, babalaô (literalmente, pai do segredo, em iorubá), na Nigéria e 

consagrado sacerdote no candomblé da Bahia. 
28 Mais informações estão disponíveis em: http://www.pierreverger.org/br/pierre-fatumbi-verger/textos-e-

entrevistas-online/pesquisas-sobre-verger/pierre-fatumbi-verger-e-sua-obra-homenagem/a-obra-de-verger-
um-inventario.html 
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que as fotografias se tornam singulares a ponto de servirem de mediação entre ele e o outro e 

dele consigo mesmo” (AMARAL e SILVA, 2002, p. 36).  

Retomando o artigo Grandeza e Decadência do Culto de Ìyami Òsòrongà (Minha Mãe 

Feiticeira) entre os Yorúbá, verificamos que tem como principal objetivo comentar e publicar 

textos orais da tradição iorubá, sobre as Iami, destacando partes dessas histórias, a partir de 

comentários que fazem uma revisão da literatura escrita sobre “a questão das feiticeiras” na 

iorubalândia. Verger utilizou textos de estrangeiros de modo a apresentar análise e contraste em 

relação aos textos orais dos babalaôs iorubanos. Ao realizar um estudo de comparação entre os 

escritos dos estrangeiros e os textos orais sobre as Iami, que colheu e apreendeu com os 

babalaôs, ele constrói sua pesquisa sobre as particularidades das feiticeiras. 

Esse artigo foi publicado em uma revista científica, em 1965, e apesar de seu caráter 

rigoroso, Verger estava interessado nos textos de tradição oral iorubá, cultura que passou a viver 

de maneira intrínseca, depois que iniciou residência no Brasil. Pela importância que o autor dá 

à tradição oral, o artigo não segue os padrões dos moldes acadêmicos. Exemplo disto, podemos 

citar algumas passagens de seu artigo, em que o autor faz citações, em aspas, sem indicar 

diretamente a autoria daquela fala. Apesar disso, entendemos que esse tipo de construção pode 

deixar o leitor incerto em alguns momentos, por isso, para melhor compreensão do artigo, nesta 

pesquisa, foram acessadas duas traduções publicadas para o português. 

Como importante demonstração de uma postura respeitosa, Verger aborda o assunto das 

Iami, segundo a breve apresentação de Marcondes de Moura no livro As Senhoras do Pássaro 

da Noite, “em um espírito de reverência e humildade, já que elas representam os poderes 

místicos da mulher em seu aspecto mais perigoso e destrutivo” (MOURA, 1994, p.12). 

O artigo tem como base o compêndio de histórias (os itáns) oriundas da tradição oral 

dos babalaôs. Os itáns foram gravados pelo autor, entre 1963 e 1964, em Oshogbo, Nigéria. Os 

babalaôs29 que relataram estas histórias da tradição oral foram Adesokan, de Oshogbo e 

Babalola30, de Ilobu.  Após a gravação em fita magnética, o autor transcreveu, traduziu para o 

francês e publicou os itáns, nesse artigo sobre as grandes mães, Iami. Um professor de história, 

na Universidade de Ifá realizou a primeira revisão das transcrições em iorubá. Esses homens 

que contribuíram com a publicação do artigo recebem os agradecimentos do pesquisador 

francês (VERGER, 1992, p. 38 e 165). 

 
29 Esta informação com os nomes dos babalaôs que contam as histórias está apenas na publicação de Artigos, 

Tomo I, tradução de Tasso Gadzanis.  
30 Sobre este babalaô, Cunha cometa que o conheceu e isso é um fato importante para esta pesquisa, como 

poderemos conferir, “fomos em Obolu falar com Babarolá, que é um indivíduo, um grande especialista de 

Ifá...” (CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p.11) 
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Publicado na revista científica Journal de la sociéte des Africanistes, no ano de 1965, 

em Paris, o artigo foi traduzido para o português por Carlos Eugênio Marcondes de Moura 

como: Grandeza e Decadência do Culto de Ìyami Òsòrongà (Minha Mãe Feiticeira) entre os 

Yorúbá. Essa tradução foi publicada no livro As senhoras do pássaro da noite, junto a outros 

sete artigos que tratam de temas relacionados ao culto das religiões de matrizes africanas.   

Além da tradução realizada por Carlos Eugênio Marcondes de Moura, consultamos a 

tradução de Tasso Gadzanis, publicada pela editora Currupio, em 1992, com o título: Esplendor 

e Decadência do Culto de Ìyàmi Òsòrongà, minha mãe feiticeira entre os Iorubás. Ambas as 

traduções foram realizadas com a companhia e leitura do próprio autor e têm pronomes, 

palavras e partes traduzidas de diferentes modos em cada uma das traduções. Durante a 

pesquisa, as consultas mais frequentes foram na obra As senhoras do pássaro da noite. No 

entanto, o acesso à obra da tradução de Gadzanis trouxe informações importantes e ajudou na 

compreensão de passagens do texto. 

Observamos, na Figura 3, uma fotografia em preto e branco, oriunda do acervo 

disponível no site da Fundação Pierre Verger, em uma pasta dividida pelas fotos registradas nas 

cidades do país da Nigéria. A informação obtida a partir do site é, apenas, o local da foto — 

cidade Oshogbo. Podemos sugerir que a foto retrata esse momento, descrito e discutido na obra, 

em que Verger grava as histórias orais do babalaô Adesokan, por volta dos anos 1963-64.  
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Figura 3 — Retrato de Verger em Oshogbo 

 
Fonte: Fundação Pierre Verger ([s.d.]).  

O homem branco com o gravador no colo31, usando camisa branca com botões, calça 

tipo jeans e sapato de camurça, identificamos ser Verger. O homem negro que segura um papel 

na mão, pela imagem e evidências entre os materiais investigados nesta pesquisa, é Adesokan, 

expressando as histórias orais sobre as Iami. Ele está vestindo uma túnica em tecido brocado e 

chapéu que conhecemos, a partir da vivência do candomblé, como equeté ou quipá 

A fotografia nos conta alguns detalhes, que complementados pelos estudos em artigos, 

livros e dados informativos sobre as fotos, traz-nos uma experiência muito tátil de uma memória 

desse encontro entre Verger e o babalaô Adesokan. Na casa de Verger, atual fundação que leva 

seu nome, essa fotografia revelada, provavelmente, está guardada em acervo. Perguntamo-nos 

se a fita magnética dessa gravação está arquivada e se há mais dados informando sobre essas 

viagens, encontros e pesquisas. Talvez anexada à fotografia haja a informação sobre tal dúvida. 

 
31 Monsieur Gilbert Rouget, do Museu do Homem de Pari, “quem deixou em 1952 o gravador na mão de Verger, 

que a partir desta data começou a usar este recurso indispensável, tanto para gravar música, quanto para 
gravar um rico acervo de literatura oral.” (FUNDAÇÃO PIERRE VERGER, [s.d.]). Disponível em: 

http://www.pierreverger.org/br/pierre-fatumbi-verger/textos-e-entrevistas-online/pesquisas-sobre-
verger/pierre-fatumbi-verger-e-sua-obra-homenagem/a-obra-de-verger-um-inventario.html. 
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Quem enquadrou e tirou a foto que registra esse encontro de pesquisa, se Verger está gravando 

os itáns junto ao babalaô? Seria um homem iorubano ou um europeu? 

Outro elemento que nos apresenta a fotografia é o fato de não aparecer nenhuma mulher 

na imagem. Não sabemos quem estava presente, no momento da gravação, nesse lugar que 

aparece decorado com tecidos, ao fundo da imagem. Podemos ver, além da cena principal, que 

havia outros dois homens acompanhando a gravação. A ausência das mulheres está aparente na 

foto, no entanto, o assunto da gravação das histórias orais, é sobre as Iami, ou seja, é sobre os 

mitos (histórias antigas), as rezas, o arquétipo da grande mãe. 

Verger organiza o artigo estruturando-o por temas que aparecem nos itáns 

protagonizados pelas Iami dispostos em alguns tópicos. Nesse formato, o autor elabora 

comentários e aponta as diferentes concepções que os estudiosos e antropólogos desenvolvem 

sobre as feiticeiras32; descreve como se dá a crença popular em relação a elas nos duplos 

aspectos das àjé (mulheres feiticeiras); relata como seus segredos foram revelados para outras 

divindades iorubás; discorre sobre a cólera das feiticeiras e como acalmá-las. Desenvolve 

nesses tópicos do artigo os assuntos sobre o emprego ao bem e do mal das forças das Iami. 

Descreve aspectos da relação entre a sociedade iorubá e as feiticeiras; apresenta os caçadores 

de feiticeiras; discorre sobre as máscaras gélédés colocando-as em evidência; discute os mitos 

de criação e o modo como eles foram interpretados pelos europeus missionários e pelos 

antropólogos.  

O artigo Grandeza e Decadência do Culto de Ìyami Òsòrongà (Minha Mãe Feiticeira) 

entre os Yorúbá de Verger é fundamental, pois é material responsável pelos desdobramentos 

desta pesquisa. O artigo nos coloca em contato com a produção literária desenvolvida sobre as 

Iami e sua sociedade Gueledé33, consideradas feiticeiras, pelos seus comentários e críticas. Ao 

mesmo tempo, nos dá acesso aos estudos de Marianno Carneiro da Cunha, como veremos a 

seguir. O assunto das Iami é um campo explorado por alguns pesquisadores, ainda que, in loco, 

seja considerado um assunto delicado de ser discutido.  

 
32 Verger, com preocupação em relação às diversas versões existentes dos mesmos itáns, demonstra suas 

considerações sobre as modificações que ocorreram  nesses itáns analisados pelo autor em 1965 e os de 
outrora, “publicados há cerca de cem anos, relativos às religiões yorubá, extraídos das mesmas fontes, [que] 

faz ressaltar com frequência diferenças“ (Verger, p.15, 1994), justificadas em decorrência do tempo e de 

outros elementos. 
33 Sociedade Gueledé. 
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1.2 Os caminhos desta pesquisa 

Ao longo da pesquisa, encontramos, não por acaso, um artigo denominado Feitiçaria 

entre os Nagô-Yorubá, que é a transcrição da alocução de uma palestra de Marianno Carneiro 

da Cunha sobre os aspectos das Iami, artigo publicado em 1984, na revista Dédalo34. Entrei em 

contato com a cópia da transcrição da palestra em meados de 2019, quando a professora Marta 

Denise Jardim35, orientadora desta pesquisa, entregou-a para mim.  

As palavras-chave do título — feitiçaria e nagô-iorubá —, podem ser relacionadas às 

Iami e podem ter aguçado o olhar atento de uma investigadora, a mulher que orienta esta 

pesquisa, quando encontrou a revista com o artigo sobre as Iami, no Museu de Arqueologia e 

Etnografia da Universidade de São Paulo (MAE). Esses são motivos que estabeleceram a 

relação direta com o artigo, que é um pilar nesse estudo, Grandeza e Decadência do Culto de 

Ìyami Òsòrongà (Minha Mãe Feiticeira) entre os Yorúbá, de Verger. 

O artigo de Cunha foi o atalho para a descoberta de um campo de estudo, que se deu em 

um equipamento público da cidade de São Paulo. Conjuntamente, os dois artigos, de Verger e 

Cunha, contribuíram para aspectos do entendimento do assunto das Iami, tanto no Brasil como 

na iorubalândia. Em outra direção, o campo de estudo nos conduziu à investigação de 

Candomblé: um culto afro-brasileiro – um evento artístico, intelectual, formativo e gratuito, 

ocorrido em 1979 e de alguns textos sobre o culto das Iami no Brasil. 

Logo depois de ter a cópia do artigo Feitiçaria entre os Nagô-Iorubá nas mãos, descobri 

que estava grávida e, após alguns meses, nos acometeu a pandemia do coronavírus e o 

consequente isolamento social. A gravidez, o parto, a lactação, ou seja, ter um filho foi um 

acontecimento que transformou a minha vida, e que coincidiu de ocorrer durante o 

desenvolvimento desta pesquisa sobre as Iami e nos primeiros meses do isolamento físico. Diz 

Carneiro da Cunha, em parte de seu estudo sobre arte afro-brasileira, que “às Yami compete o 

bom termo e o sucesso do parto" (CARNEIRO DA CUNHA, 1983, p.1016).  Por causa dessa 

configuração e dos significados que cada um desses elementos — a gestação, a pesquisa e a 

 
34 Este é o antigo nome da atual revista MAE — Revista do Museu de Arqueologia e Etnografia da Universidade 

de São Paulo. 
35 Professora do Departamento de História da Arte da Escola de Filosofia Letras e Ciências Humanas da 

UNIFESP. Pesquisadora, colaboradora do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, 
Moçambique. Pesquisadora do Centro de Estudos de Migrações Internacionais — Departamento de 
Antropologia, UNICAMP, CNPQ. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa — DGP — CNPQ: Etnografia e 
História das Práticas Artísticas e das Línguas das Áfricas. Pesquisadora do Laboratório Teatro Willian Silva 
de Moraes — Observatório UNIFESP. Atua nos seguintes temas: Etnografia, Performances, Áfricas; 
reprodução da família e regulação da herança; hindus; Sul de Moçambique, (Kwa Zulu Natal) África do Sul. 
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pandemia — passaram a ter em minha vida, não pude deixar de traçar conexões entre o que 

simbolizam as Iami, conhecimento adquirido pela pesquisa, e as experiências do corpo 

enquanto estava gestando, principalmente no momento em que Carlos me atravessou para 

nascer 

 

1.2.1 Diários de pesquisa 

Quando retomei os estudos, após a licença maternidade, procuramos maiores 

informações acerca da palestra de Carneiro da Cunha sobre as feiticeiras nagô-iorubá, as Iami. 

Como a palestra ocorreu na Pinacoteca do Estado de São Paulo, consultamos um estudante de 

graduação do curso de História da Arte, Mário Miranda36, também orientado pela professora 

Marta Jardim, que vem realizando uma pesquisa sobre uma exposição, cuja temática foi a arte 

afro-brasileira, realizada no museu enquanto estava sendo dirigido por Emanoel Araújo. Em 

trocas de e-mail, Mario Miranda trouxe-nos uma informação importante sobre a realização 

dessa palestra de Carneiro da Cunha, ao contar-nos da existência de um documento que trata da 

solicitação de verba para a sua realização. Esse documento, presente no acervo on-line do 

CEDOC (Centro de Documentação e Memória) da Pinacoteca, ajudou-nos a descobrir que 

existem materiais arquivados sobre o contexto de quando e por que razão essa palestra 

aconteceu, revelando informações pertinentes para esta pesquisa de mestrado. 

No momento em que descobri a existência desse material no acervo da Pinacoteca, 

procurei, também através de e-mail, a equipe do IDART (Departamento de Informação e 

Documentação Artísticas) e do acervo multimeios, que tem cede no Centro Cultural São Paulo, 

doravante identificado pela sua sigla CCSP37. A resposta ao e-mail que enviei ao acervo 

multimeios despertou um entusiasmado peculiar em relação a essa pesquisa. 

Logo nos primeiros contatos com esses equipamentos públicos foi possível 

compreender que a palestra de Carneiro da Cunha fez parte de um evento maior chamado 

Candomblé: Um culto afro-brasileiro. A pesquisa sobre a transcrição da palestra, por sua vez, 

conduziu-nos ao acervo da Pinacoteca, que também reúne material do mesmo evento e 

 
36 Mário Miranda estuda os catálogos da exposição Arte e Religiosidade no Brasil: heranças africanas. A mostra 

ocorreu entre 09/11/1997 e 14/12/1997, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, especificamente no pavilhão 
Padre Manoel da Nóbrega — Parque do Ibirapuera, espaço ocupado pela instituição na época por conta da 
restauração do seu edifício sede no Parque da Luz. A curadoria da exposição foi realizada por Carlos Eugênio 
Marcondes de Moura e Emanoel Araújo. 

37 O acervo multimeios é um departamento que faz parte de um complexo formado pela discoteca Oneyda 
Alvarenga, pelo núcleo de memória, por um departamento destinado à missão de Mario de Andrade e por 
quatro bibliotecas temáticas. 



37 
 

disponibiliza para consulta. Os acervos do CCSP e da Pinacoteca disponibilizam documentos 

sobre o evento. 

Foram realizadas duas visitas ao acervo, ao IDART, que salvaguarda em seu acervo, 

CCSP, as gravações em fitas cassetes de quase todas as palestras e conferências do evento, além 

de fotos, programa, boletins e convite38, como pude conferir.  

A palestra chamada Magia e Contra-Magia no Candomblé de Marianno Carneiro da 

Cunha foi realizada em 13 de outubro de 1979, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, gravada 

pelo centro de pesquisa de arte brasileira, IDART da Secretaria Municipal de Cultura da 

Prefeitura de São Paulo, onde se pode ter acesso ao material. 

A exposição na Pinacoteca foi realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, 

Secretaria Estadual da Cultura e pela Coordenadoria de Assuntos Culturais, do Departamento 

de Artes e Ciências Humanas. Obteve o apoio do MAE da USP, da Embrafilme e do Museu da 

Imagem do Som (MIS). A exposição/evento foi coordenada por Carlos Marcondes de Moura39, 

conforme informações descritas no panfleto, guardado no acervo do IDART. A exposição 17 

Oxirás, foi definida como: uma exposição de arte-sacra negra (Nigéria, Benin e Bahia). Nela 

estavam expostas fotografias40 dos terreiros Ilê Olorum Wanbê e Casa Ialorixá Toloke, das 

nações Quêto e Angola de São Paulo e da Baixada Santista. Entre os objetos de artes expostos, 

havia Máscaras Gueledé, correntes e diversas ferramentas dos orixás. 

Durante a palestra, Carneiro da Cunha cita, quando nos conta sobre a troca de 

ferramentas, nesse caso o opaxorô de Oxalá, entre iorubás na Nigéria e negros dos candomblés 

nagôs brasileiros, que havia, de uma artista visual, “o quadro da Djanira que tem aí na 

exposição. Tem uma figura representando Obatalá, com seu Paxorô, depois tem uma Oxum ao 

lado esquerdo e uma Iansã do lado direito”41 (CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p.11) Essa é 

uma informação sobre a palestra que não nos foi possível coletar na visita de campo, mas é uma 

informação legítima sobre o evento, Candomblé: Uma religião afro-brasileira. 

O acervo do IDART contém fotografias digitalizadas, desses objetos de arte e das fotos 

expostas no evento, no entanto, para termos disponíveis suas cópias para veiculação, como para, 

 
38 No programa referente ao evento Candomblé: um culto afro-brasileiro e no documento de requisição de 

verba, a palestra é intitulada: “Magia e Contra-Magia no Candomblé.” No entanto, o texto de sua transcrição 
leva o nome de “A Feitiçaria entre os Nagô-Yorubá”. 

39 Moura é bastante atuante na produção literária a respeito da cultura afro-brasileira e artística. Por esse motivo, 
obras desse autor foram acessadas nesta pesquisa. 

40 Os fotógrafos Stanislau Affonso, Deodato Freire JR., Maurice Jacobel e Edson Vieira Engel, conforme índice 
dos materiais anexos às fotografias. 

41 Neste caso, o autor está se referindo à artista visual Djanira da Mota e Silva e o quadro chama-se Três Orixás, 
tendo seus direitos reservados ao Acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, desde 1969. A obra pode ser  
ser apreciada sua réplica neste endereço on-line: https://artsandculture.google.com/asset/tr%C3%AAs-
orix%C3%A1s-djanira/tgE1E5ChXFmSsw?hl=pt-br 
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por exemplo, expô-las aqui, há um procedimento institucional. É necessário fazer o pedido 

formalmente e a permissão ao material deve ser anunciada pela Secretaria de Cultura do 

Município de São Paulo, no Diário Oficial da cidade. Não fossem os limites impostos pelo 

isolamento da pandemia à pesquisa de campo desta pesquisa, gostaríamos de ter apresentado 

cópias do material estudado. 

Ainda sobre a exposição, encontramos um trecho em um artigo de duas autoras que 

pesquisaram a criação da coleção africana e afro-brasileira do MAE da USP. As pesquisadoras 

comentam:  

 
Carlos Eugênio Marcondes de Moura, também sociólogo, coordenou na Pinacoteca 
do Estado um evento intitulado Candomblé: um culto afro-brasileiro, com vídeos e 
filmes do MIS - Museu da Imagem e do Som, palestras – uma das quais proferida por 
Marianno, como encarregado do assim chamado Setor Afro - Brasileiro do MAE —, 
e exposições em que se integraram seis peças provenientes da Nigéria, pertencentes 
ao acervo do Museu (SALUM; CERAVOLO, 1993, p. 172). 

 

A pesquisa sobre a perseguição às Iami, por intermédio do contato com a palestra de 

Carneiro da Cunha, nos levou a conhecer aquelas salas, dentro dos vãos labirínticos e espaçosos 

do edifício do CCSP. Salas especiais destinadas à preservação desses materiais, com 

temperaturas específicas e extremo cuidado, acessíveis apenas mediante agendamento e 

protocolos de utilização. 

Para começar o trabalho de campo e realizar a busca da origem do texto do Marianno 

Carneiro da Cunha, agendei uma visita ao acervo multimeios do CCSP. Depois de um ano e 

meio de isolamento físico, estava saindo de casa sozinha sem meu filho. Durante esse tempo 

pandêmico, tornei-me mãe de Carlos, comecei a vivenciar a maternidade e trabalhei 

exaustivamente à distância para a EMIA (Escola Municipal de Iniciação Artística). Foi uma 

sensação impressionante o simples fato de sair de casa, pegar ônibus e metrô e chegar ao CCSP, 

outrora tão cotidiano. Primeiro, pois senti de um modo intenso a minha existência, depois de 

tanto tempo, de maneira simbiótica, convivendo com o bebê Carlos, amamentando-o e 

aprendendo a cuidar dele. Segundo, pela dimensão global que sentia sobre a pandemia, que 

trazia um ar estranho aos lugares, com novos hábitos e protocolos. A pesquisa de mestrado, de 

modo inesperado, me fez repetir uma trajetória (chegar até a Estação Paraíso da Linha Azul) 

realizada pela última vez, grávida, em 16 de março 2020. 

A primeira visita ao CCSP tinha como objetivo fazer a audição da palestra Magia e 

Contra-Magia no Candomblé de Carneiro da Cunha, com a qual estava entrando em contato 

por meio da cópia de sua transcrição. A fita cassete da palestra foi entregue junto com outras 
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seis — nas quais estavam registradas palestras que também faziam parte da programação do 

evento Candomblé, um culto afro-brasileiro — e junto com o material impresso (convite de 

abertura da exposição, panfleto sobre a exposição e programação). Conforme o convite de 

abertura da exposição42, o evento teve início em 12 de setembro e término em 14 de outubro de 

1979. Sua programação era composta por uma exposição de artes visuais (chamada 17 Orixás), 

pela exibição de filmes e pela realização de sete palestras com Juana Elbein do Santos, Adilson 

Pedro, Carlos Asp, Marianno Carneiro da Cunha, Maria Amália Pereira Barreto, Claude Lepine 

e Pierre Fatumbi Verger. 

Importante salientar que houve a exibição do filme intitulado Iya Mi Agbá — mito e 

metamorfose das mães Nagô, de 1981, dirigido e roteirizado por Juana Elbein dos Santos43. A 

obra audiovisual representa um ritual de despacho das Iami em um terreiro no Brasil, o Ilê Odé 

Euê e possui poemas nagôs de Muniz Sodré, argumento de Orlando Senna, Juana Elbein dos 

Santos e Marco Aurélio Luz. Verificando a tradição nagô resistente no novo mundo, conta com 

a narração de Ferreira Gullar e uma voz feminina não identificada no material filmográfico. No 

documentário o ritual do culto à Iami foi simulado em uma representação por adeptas ao 

candomblé, neste terreiro.44  

O filme é uma obra que explora os campos tanto históricos, pois tem como finalidade a 

formação de uma documentação sobre o culto das Iami no Brasil, quanto artísticos, pela 

natureza poética contida nas imagens e textos, além de apresentar no modo de edição um 

experimento estético. Há nas imagens das cenas, interferências de tomadas de pássaros, 

imagens que extrapolam os enquadramentos mais documentais, como cenas de mulheres negras 

no mercado e em suas casas, bem como o foco em cenas da representação do culto às Iami.45  

 

 
42 Como informado acima, cópias desse material não puderam estar aqui expostas pois é necessário um pedido 

formal para que nos deixassem ter acesso a elas. Porém, fomos afetados pelas exigências de isolamento e 
cuidados necessários com esse momento de pandemia. 

43 Juana Elbein dos Santos é antropóloga e coordenadora geral da Sociedade de Estudos da Cultura Negra no 
Brasil — SECNEB. Seu livro publicado Os Nàgô E A Morte: Pàde, Àsèsè e o Culto Égun na Bahia foi 
resultado de sua tese de doutorado em etnologia na Universidade de Sorbonne em 1972, traduzido para o 
português pela Universidade Federal da Bahia. Realizou algumas publicações e produziu alguns vídeos-
documentários e manteve muita proximidade de terreiros de candomblé da Bahia. Casada com Mestre Didi, a 
antropóloga teve acesso aos candomblés de modo íntimo, respeitoso e investigativo. 

44 Nos créditos do filme de Juana Elbein dos Santos contém a data notificada que o filme é de 1981. No entanto 
o filme foi exibido em 1979, como diz o programa da exposição aqui estuda. Logo, sugerimos que a 
pesquisadora, provavelmente, exibiu uma mostra do processo de criação e edição do filme que seria 
terminado no ano de 1981. 

45 Para assistir ao filme, consulte a sua gravação, disponível no seguinte endereço em plataforma on-line: 
https://www.youtube.com/watch?v=k2vcdKW6PKo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Antrop%c3%b3loga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Etnologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Sorbonne
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_da_Bahia
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1.2.2 Feitiçaria entre os nagô-iorubá, outubro de 1979 

O áudio da palestra é iniciado já com a fala de Carneiro da Cunha, ou seja, não foi 

registrada a apresentação que, muito provavelmente, foi feita antes dele iniciar sua 

comunicação. Também pude conferir que partes de sua fala não foram registradas (a primeira 

pergunta realizada por alguém da plateia e a resposta do palestrante). Ouvir aquelas palavras, 

na própria voz de Carneiro da Cunha, tornava mais especial aquela palestra sobre as Iami, as 

feiticeiras do candomblé, pois naquele cruzamento do tempo, setembro de 1979 e agosto de 

2021, a pesquisa de mestrado revelava sobre ações de pessoas que vão na direção da luta 

anticolonialista e que abalam as estruturas hegemônicas de poder por um viés que recoloca um 

sistema de saberes em outra posição na formação da cultura brasileira. Podemos pensar que 

esse evento demonstra a participação desses autores e pesquisadores das sociedades africanas e 

afro-brasileira na construção das lutas e conquistas do lugar do povo negro no Brasil. As suas 

contribuições são evidentes pela importância que deram aos aspectos civilizatórios dessas 

culturas. 

Quando fiz a audição da palestra tive uma impressão diferente daquela que tive ao ler o 

texto. Em minha imaginação o palestrante havia feito sua comunicação falando de maneira 

segura e descontraída. No entanto, pela sua voz, percebi que para falar das feiticeiras do 

candomblé este homem havia de manter uma seriedade que legitimasse a importância daquele 

assunto estar acontecendo na Pinacoteca. 

Essas informações tornavam a palestra ainda mais relevante devido ao encontro que o 

evento pode ter propiciado entre artistas, curadores, estudiosos, adeptos do candomblé e público 

paulistano em geral. É um conjunto de materiais e episódios que também revelam um 

movimento. 

Marianno Carneiro da Cunha realiza sua comunicação para um público composto por 

50 pessoas. A palestra organizou-se em duas partes, na primeira, o palestrante faz uma 

exposição sobre a noção de “feitiçaria entre os Nagô-Iorubá, com seus reflexos nos candomblés 

e cultos afro-brasileiros” (CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p. 6). Nessa exposição, o autor 

apresenta sua tese principal que parte da noção de ambiguidade e ambivalência contida na 

concepção de feitiçaria; trata sobre a sua característica, sobretudo, feminina e, finalmente, 

explica como acontecia a antifeitiçaria, na Nigéria e na República do Benin (onde pôde 

participar de um festival chamado Gueledé, que tem a função de aplacar os feitiços, durante os 

anos em que foi professor titular na Universidade de Ifé, na Nigéria). 



41 
 

Na segunda parte da palestra, ele abre o diálogo com os participantes. Enquanto 

responde às questões do público e tece comentários, faz reflexões complementares e reforça os 

conceitos que apresenta sobre a definição de feitiçaria na cultura nagô-iorubá. Trata do assunto 

sob outras perspectivas, as quais variaram entre o seu ponto de vista a partir de sua experiência 

de quando esteve na África e de sua experiência no Brasil, indicando, assim, que a feitiçaria 

nagô-iorubá e suas transformações envolvem práticas que se relacionam aos contextos 

históricos de seus praticantes. Nesse sentido, trata de dois contextos relacionados ao modelo 

cultural nagô-iorubá, durante e após o período colonial. Um deles se refere à diáspora negra e 

ao contexto afro-brasileiro, e trata do desaparecimento do festival Gueledé, que aplaca o mal 

dessas feiticeiras iorubanas, no Brasil. E o outro, se refere ao território das comunidades iorubá 

entre os países Nigéria, Benin e Togo, apresentando os conflitos das culturas tradicionais com 

a modernização (Locais onde, até hoje, acontece o festival Gueledé).  

A palestra de Carneiro da Cunha é considerada para esse estudo um indício da relação 

entre ele e Verger, dois intelectuais, que entre meados dos anos 1960 e 1970, se conheceram 

pessoalmente. Isso porque na palestra é apresentado um conjunto de argumentos que nos fazem 

retomar as concepções abordadas por Verger em Grandeza e Decadência do Culto de Ìyami 

Òsòrongà (Minha Mãe Feiticeira) entre os Yorúbá. Além dessa relação, percebemos que o 

conteúdo da palestra é uma discussão, mais detalhada por Cunha, no capítulo, também póstumo, 

portanto, inacabado, “Arte afro-brasileira”, parte da obra História da Arte no Brasil, pois o 

autor dedica-se ao assunto a partir das descrições de duas máscaras gueledé brasileiras. Consta 

nas referências bibliográficas desse capítulo, o artigo de Verger sobre as grandes mães iorubás, 

Iami (CARNEIRO DA CUNHA, 1983). 

 

1.3 Cunha e Verger 

A relação entre Verger e Carneiro da Cunha gerou frutos, sendo um deles a publicação 

póstuma do livro Da Senzala ao Sobrado: arquitetura brasileira na Nigéria e na República 

Popular do Benin de Carneiro da Cunha, que teve a contribuição do ensaio fotográfico de 

Verger. Os dois pesquisadores estiveram na mesma época em países africanos, sobretudo em 

territórios onde estão os iorubás e, podemos imaginar, confabulavam a partir do que viram e 

sentiram (CUNHA, 1985), não apenas sobre os iorubás e as Iami, mas, também sobre o papel 

deles como antropólogos, historiadores, pesquisadores e o que representam como homens 

brancos nesses contextos das Áfricas contemporâneas. 
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Ambos foram professores da Universidade de Ifé e contribuíram, imensamente, com o 

reconhecimento das culturas africanas em relação ao desprezo e desqualificação atribuídos aos 

africanos e suas tradições pelos colonizadores europeus. Esses textos que tomamos como base 

foram publicados em revistas científicas, entre o ano de 1965 e meados de 1990, sendo de 

diferentes naturezas de gênero.  

Um deles é a transcrição de uma palestra e tem um traço da oralidade no texto, 

principalmente a partir do diálogo em que Carneiro da Cunha estabelece com o público. 

Verificamos que o roteiro da fala do pesquisador é parte do estudo que dá a estrutura da parte 

final do capítulo “Arte afro-brasileira” (CARNEIRO DA CUNHA, 1983), sendo um documento 

que compartilha um conhecimento e uma narrativa a partir de um estudo severo e respaldado 

por universidade pública, pois é publicado em uma revista do MAE-USP. 

O outro artigo, com caráter mais acadêmico, desenvolve uma crítica literária sobre o 

assunto das feiticeiras, onde apresenta visões mais ocidentalizadas e cristãs e com isso objetiva 

salientar o material coletado dos nagô-iorubás. Verger publica a coleta de dados e faz uma 

análise por meio de comentários críticos e baseando-se em referências acadêmicas, mas, 

principalmente, apoiado em dados da tradição oral nagô-iorubá.  

Por fim, a diferença de gênero desponta-se entre nos limares da tradição oral, dos 

contextos de produção de conhecimento da universidade e de eventos de formação em artes, 

como a palestra dentro de um evento no museu Pinacoteca do Estado. 

Antes de desenvolvermos os apontamentos entre os materiais desse estudo, gostaríamos 

de chamar atenção para um aspecto dos dois autores. Para investigar sobre as Iami no Brasil, 

descobrir definições sobre seus aspectos e saber mais sobre as qualidades femininas dessa 

entidade iorubá, foram pesquisados dois autores homens. Os trabalhos que Verger e Cunha 

realizaram revela uma contradição que marca nossas estruturas no âmbito da formação histórica 

social, genericamente, com base no racismo, supremacia branca (que não deve ser ignorada de 

modo algum) e patriarcal.  

Um viés desse trabalho pode ser lido sobre homens, de origens europeias que estudaram 

um grupo de mulheres e um culto feminino iorubá. Além disso, baseiam-se em textos orais que 

lhes foram compartilhados por outros homens, ainda de origens iorubás. No entanto, o material 

produzido por eles e suas pesquisas são documentos que recontam processos históricos que 

envolvem uma disputa cultural, a fim de recontar processos da formação da colonização. A 

atenção e o cuidado que esses pesquisadores demonstram em relação as Iami é evidente. 

Podemos, assim, concluir que esses autores ousaram tratar das feiticeiras do candomblé, 

realizando diversos eventos que transformariam a forma como conhecemos essa entidade.  
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Procuraram, de alguma forma, ocupar os espaços e desenvolver os assuntos das origens 

brasileiras nagô-iorubás, fazendo, dessa forma, um cruzamento e um encontro entre universos 

sociais antagônicos — como os artistas da elite de São Paulo (a exemplo disso o evento na 

Pinacoteca, em 1979) e o povo de santo —, ainda que esses cruzamentos tenham sido restritos, 

pois há um limite do alcance que tinham para gerenciar esse campo de conhecimento e suas 

artes. Para isso, portanto, mantiveram um diálogo vivo e constante pela interlocução evidente 

entre os seus textos e histórias.  

Marianno Carneiro da Cunha, 24 anos mais novo que Verger, nasceu em 1926, na capital 

de Pernambuco. Estudou filosofia na Universidade de São Paulo (USP) e realizou seu doutorado 

na École des Hautes Études de Paris, quando estudou Assiriologia, isto é, estudos arqueológicos 

da mesopotâmia. Desenvolveu suas pesquisas e interesse sobre a África e a arte africana quando 

trabalhou como professor na Universidade de Ifé. Assumiu, em 1976, a coordenação no setor 

africano e afro-brasileiro do MAE da USP e contribuiu para a criação medular da exposição 

permanente no museu da coleção africana e afro-brasileira (CUNHA, 1985; SALUM e 

CERAVOLO, 1993). 

É autor do livro Da Senzala ao Sobrado: arquitetura brasileira na Nigéria e na 

República do Benin, editado pela primeira vez em 1985, que trata da influência da arquitetura 

brasileira nessa região africana, e resulta das pesquisas desenvolvidas durante o tempo em que 

morou na Nigéria. Antes de concluir a publicação do livro, Marianno morreu subitamente, em 

janeiro de 1980. A obra póstuma conta com uma introdução de Manuela Carneiro da Cunha, 

com quem Carneiro da Cunha foi casado e sendo ela a complementar o estudo de seu marido. 

Segundo Manuela: “Durante quase dois anos ele localizou as influências da arquitetura 

brasileira e pediu que Pierre Verger as fotografasse” (CUNHA, 1985,[s.p.]). Ou seja, o livro 

contém um importante ensaio fotográfico em que Verger registrou casas e detalhes que não 

existem mais (SALUM e CERAVOLO, 1993). 

Pela biografia de Verger, encontramos sobre a amizade entre Cunha e Verger, no site 

da Fundação Pierre Verger, a informação sobre o convite recebido para a pesquisa das 

fotografias:  

 
Ela foi encomendada pelos amigos Manuela e Marianno Carneiro da Cunha e 
realizada durante a estadia dos três na Nigéria, Marianno como professor visitante na 
Universidade de Ifé (1975-76) e Verger, em seguida, na mesma função (1976-79). O 
resultado da pesquisa, na forma de um ensaio fotográfico, faz parte do livro Da 
Senzala ao sobrado, de Marianno Carneiro da Cunha. As fotos são parte indispensável 
para a visualização dos aspectos arquitetônicos brasileiros presentes na Nigéria 
analisados no texto. O resultado desta pesquisa foi, além do mencionado livro, uma 
exposição que percorreu diversas cidades do Brasil, em 1978, como São Paulo e 
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Salvador, onde se realizou na Faculdade de Arquitetura da UFBA (LÜHNING, 
[s.d.], on-line). 

 

Carneiro da Cunha morreu três meses após ter ministrado a palestra a qual nos referimos. 

. Deixando-nos gravada sua fala sobre o que havia compreendido sobre as Iami e pôde 

compartilhar seu conhecimento sobre as máscaras que estavam expostas no grande evento da 

Pinacoteca do Estado. O autor aborda o assunto também em seu capítulo sobre arte afro-

brasileira. Nesse artigo faz comentários sobre os diferentes detalhes entre as únicas duas 

máscaras confeccionas no Brasil e as máscaras produzidas na Nigéria, que são mais comuns e 

confeccionadas até os dias atuais. 

Como argumentado algumas vezes entre os religiosos e etnólogos, as Iami são muito 

fortes e devem ser abordadas “em um espírito de reverência e humildade, já que elas 

representam os poderes místicos da mulher em seu aspecto mais perigoso e destrutivo” 

(MOURA, 1994, p. 11). Carneiro da Cunha chegou a comentar na palestra que quando 

perguntou a um pai de santo, sobre as Iami, ele respondeu ser um culto muito perigoso. Por 

isso, façamos o pedido, agora, que o presente estudo sobre as Iami, baseados nos textos de 

Verger e Carneiro da Cunha, seja placatório de suas forças malignas, de modo eficaz. 

É provável que a linha do discurso construído por Carneiro da Cunha, desenrolada 

durante sua palestra, tenha mantido um entrelaçamento com o conteúdo analítico do fotógrafo 

francês em seu artigo sobre as Iami. O palestrante, acerca do delicado assunto das feiticeiras, 

faz uma correspondência com o artigo de seu colega Verger, centrada na referencialidade das 

noções de feitiçaria iorubá, na descrição e interpretação dos mitos da criação do mundo contada 

entre os iorubás e nas descrições do festival Gueledé.  

Por fim, verificamos que há proximidades entre o pensamento dos dois autores em 

relação a comentários sobre as relações sociais com o seu meio, as concepções ambiguidade ou 

duplo aspecto, sobre a mitologia que as envolve e dá os aspetos estruturais das famílias 

iorubanas, como fazem considerações à influência islâmica e também os impactos da 

modernidade. Referem-se, os dois autores, sobre Maria Julia Figueiredo e o festival Gueledé 

no Brasil. 
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CAPÍTULO 2 — Intersecções dos artigos de Verger e Cunha 

2.1 Tradição oral e fita magnética 

Um elemento curioso que conecta os artigos Grandeza e Decadência do Culto de Ìyami 

Òsòrongà (Minha Mãe Feiticeira) entre os Yorúbá, de Verger e A feitiçaria entre os nagô-

Yorubá de Cunha, é a fita magnética. A gravação de voz está envolvida como um elemento do 

processo de elaboração dos dois artigos. No caso de Verger, ele registra os itans dos babalaôs 

iorubás, que são publicados junto com uma análise do autor. E no outro, o artigo é a transcrição 

da gravação de uma palestra de Cunha. 

Esse meio de transmissão de conhecimento, a fita magnética, entrelaça, os autores e seus 

artigos. Contém impresso um conhecimento que é colocado em contradição ante os tempos 

modernos, os que geraram as fitas magnéticas e os incontáveis tempos da cultura e religiosidade 

iorubá. Ou seja, há um contraste evidente entre a ferramenta utilizada (a fita, um recurso 

moderno) e o conteúdo das gravações (a tradição iorubá). 

Remetemos a fita magnética à fotografia, intrínseca ao trabalho de Verger, elemento que 

está presente em seu artigo. A foto comentada de Verger acompanhado, possivelmente, de 

Adeokutá (como especificado no tópico 2.1) com a gravadora no colo. Vemos na foto de Verger 

acompanhado, possivelmente, de Adeokutá (como comentado no item x.x), com a gravadora 

no colo, uma conexão com as fotografias características de suas pesquisas, pois, tanto a 

gravadora de áudio quanto a máquina fotográfica representam elementos oriundos dos tempos 

modernos. Os dois instrumentos são suportes que anunciam, nas vozes dos anos 1965 e 1979, 

sobre tempos do presente, nos levando a refletir sobre sua história. 

Por um lado, a fita é um suporte muito eficaz de comunicação, ferramenta utilizada por 

esse grupo de estudiosos, o que foi, de certo modo, discutido nesta dissertação anteriormente. 

Ou seja, sugerimos que teve a funcionalidade da ferramenta para fazer o movimento de revide 

dentro da nossa história, pelos aspectos culturais. 

Por outro lado, a fita magnética é um elemento, praticamente, obsoleto, que pode ser 

esquecido. Um suporte que captura as vozes e guarda memórias e conhecimento, mas não 

alcança a tradição oral, que apesar de viva, repleta de memória, tem sido sobreposta pela 

globalização. A partir dessa conclusão, é necessário salientar que foi a experiência da esteira do 

candomblé que levou o caminho dessa pesquisa até os materiais como os artigos, a gravação da 

palestra de Cunha e as fotografias de Verger, não o contrário.  
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Igualmente, nos dois casos, a fita magnética capta e registra a voz, um dos meios de 

comunicação da oralidade dos babalaôs. Apontamos que, por mais acadêmica que seja a 

construção do pensamento de Cunha, na palestra, contém um traço da oralidade em comum 

com a cultura iorubá, aqui estudada. A transmissão oral, concomitantemente, através dos 

escritos chegou até esses dias e não carrega vozes de homens iorubás, transmitidas a nós. 

Ainda sobre a relação entre os materiais de estudo, ressaltamos que a palestra viria a 

acontecer 14 anos após a publicação do artigo de Verger na revista francesa de antropologia. 

Nas décadas de 1960, 1970, 1980, os dois autores procuraram ser responsáveis por transmitir 

conhecimentos sobre as Iami e a história do Brasil disponíveis em seus suportes de estudo. 

Nos tópicos seguintes, os artigos Grandeza e Decadência do Culto de Ìyami Òsòrongà 

(Minha Mãe Feiticeira) entre os Yorùbá e A Fetiçaria entre os Nagô-Yorubá serão apresentados, 

comparados e comentados. Os pensamentos dos autores serão intercalados, em relação e a partir 

dos fatores que são próprios das Iami. Primeiro, faremos uma retomada do artigo de Verger, 

com o objetivo de compreender melhor a estrutura do artigo, colocado o enfoque nas indicações 

sobre desenvolvimento do texto dele e o compêndio dos itans, ao final. Nesse primeiro 

momento, apresentaremos questões importantes do texto dele. Posteriormente, são abordados 

os aspectos das Iami, a noção de feitiçaria, o evento dos caçadores de feiticeiras com a inserção 

de comentários e definições realizadas por Carneiro da Cunha, em sua palestra Magia e Contra-

Magia no candomblé. 

 

2.2 Análise de Fatumbi Verger baseada nos textos orais de Ifá sobre as Iami 

O caminho que o autor trilha, nas primeiras páginas (onde encontramos a parte analítica 

do artigo) é dividido por assuntos em itens. Encontrados nas últimas páginas do artigo, os itans 

(histórias orais iorubás) são enumerados e compilados em dez histórias e uma reza. Em síntese, 

o autor publica itans da tradição oral dos babalaôs sobre as Iami em francês e português. 

Cada itan contém um título em iorubá e subtítulo traduzido. Como exemplo: “Ìrété Méjì 

— Como Ìyami chega à terra em Òta” (VERGER, 1994, p.36). O subtítulo é um sumo da 

história de referência. Os títulos em iorubá foram algumas vezes traduzidos pelo autor, quando 

ele utiliza essa tradução para complementar sua explicação. Os itans são algumas vezes 

chamados de signos, pelo autor, por causa da referência ao jogo de ifá. Outrora, ao longo da 

análise, são nomeados como mitos. Os títulos de cada signo são enumerados por algarismos 
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romanos e cada verso por algarismos árabes, de acordo com nota do tradutor, assim como a 

Figura 4 que retrata a organização da publicação do itans (VERGER, 1994)46  

Fonte: Verger (1994, p. 18). 

Verger organiza a primeira parte do texto, que contém seus comentários, em itens, 

intitulados de acordo com o assunto de algumas histórias das Iami. Também apresenta, nessa 

análise, discussões sobre acontecimentos, atuais há época da escrita, como a seita dos caçadores 

Atigali e o antigo festival Gueledé. Ou ainda, os assuntos nesses itens das análises  traçadas por 

Verger, nesta primeira parte do artigo dele, a partir de discussões da produção escrita dos 

europeus.  

Os itens que estruturam a análise de Verger — a saber alguns deles, “O duplo aspecto 

das àjé”, Ìyàmi segundo as crenças populares”, “Como òrùnmilá vai ver o segredo de Ìyàmi em 

Òtá e escapa delas”  —, além de exporem os fatores, os mistérios, enredos e o fascínio das Iami, 

levantam discussões sobre como os pesquisadores dissertavam sobre o assunto das feiticeiras, 

a partir de diferentes abordagens. Na abordagem utilizada pelo autor, ele faz comparações das 

 
46 Verger (1994, p.18). 

Figura 4 — Organização dos itans 
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Iami com outras feiticeiras africanas da costa do oeste, estudadas por outros autores, citados em 

seu artigo.  

Pelo menos vinte autores são citados no artigo, sendo a maioria europeus47. Desse modo, 

é um material que refaz o sentido e os significados que foram designados às feiticeiras durante 

um período histórico, a partir da relação entre os europeus e os africanos da costa ocidental o 

que, provavelmente, define os dias atuais das mulheres, da região iorubá. O significado 

atribuído às feiticeiras nas histórias tradicionais é também apresentado pelo autor em 

contraponto ao significado que elas têm com o grupo social que ao qual pertencem. Ou seja, 

esse é um contraponto que o autor procura, através de suas palavras escritas, demonstrar a 

posição dessas mulheres apoiado pela noção dos iorubás. 

É crucial para Fatumbi Verger, apurar a compreensão que se tem das mulheres feiticeiras 

(as que cultuam entidades e fazem feitiços) e procurar esse entendimento a partir da 

interpretação dos mitos das Iami de maneira criteriosa. Ao ler os estudiosos e antropólogos, o 

autor aponta as diferentes concepções que foram desenvolvidas em relação as feiticeiras; que, 

segundo o autor, apesar de terem sido estudadas com frequência, em muitos casos, elas não 

foram bem conceituadas por alguns desses estrangeiros citados no artigo do pesquisador francês 

(VERGER, 1994, p.15). 

O autor verifica que há divergências entre os “mitos”48 encontrados nos itans — os 

publicados no artigo, “com aqueles publicados há cerca de cem anos, relativos às religiões 

yorubá, extraídos das mesmas fontes” (VERGER, 1994, p.15). Sobre as frequentes 

divergências, Fatumbi Verger afirma que a vulnerabilidade entre as fontes não provém dos mitos 

originais e sim, está contida na má tradução realizada outrora por autores europeus. Segundo 

ele, mais que criticar a originalidade e legitimidade desses textos de tradição oral, é preciso 

desconfiar do coletor e sua época, pois suas traduções, interpretações e entendimentos não 

foram criteriosos, por isso são pouco verdadeiros.  

 
47 A referência desses autores é exposta, durante todo o artigo de Verger, com dados mais superficiais e somente 

nas notas de roda pé. Investigar as referências de Verger não é o objetivo deste estudo, que se limita aos  
comentários sobre as Iami dos pesquisadores Carneiro da Cunha e Verger. O objetivo é apresentar os artigos 
dos dois afim de compreendermos melhor sobre as Iami. Logo, nesta dissertação estão descritas as 
informações desses autores, as encontradas com facilidade, no entanto não tivemos acesso às obras desses 
europeus citados por Verger e Carneiro da Cunha, apesar de serem expostas suas opiniões, pelas palavras dos 
autores aqui estudos. 

48 Os itans publicados são apenas aqueles que envolvem a personagem das Iami, pois existem muitas histórias no 

sistema oracular de ifá, segundo estudo do próprio Fatumbi Verger em Ewe. Percebemos também que o autor 

comenta alguns mitos, que não estão descritos nesses itans mas já encontramos versões dos mitos 

comentados por Verger no artigo aqui estuda em outras referências, como o livro de Reginal Prandi, 

Mitologia dos Orixás. 
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O entendimento desses coletores não está livre de um ponto de vista determinado pela 

lógica da colonização. Pois, como afirmou Verger a respeito da produção de alguns 

exploradores visitantes desse território africano: 

A redação dos textos pode basear-se, qualquer que seja a época, em uma 
documentação incompleta, em indicações de informantes reticentes, ou ser resultado 
de interpretações por demais apressadas ou então refletir mais a mentalidade e as 
crenças do pesquisador do que as pessoas estudadas (VERGER, 1994, p.15). 

 

Como hipótese, as Iami têm uma reputação diferente das feiticeiras europeias de outrora. 

Elas são responsáveis por um fenômeno de regulagem social. Esta observação introduz o 

problema da concepção que se tem da feiticeira no contexto da sociedade iorubá, pois sua cólera 

tem significados que não foram interpretados pelos europeus a partir da perspectiva iorubá. O 

etnólogo lida com o material de interpretação pouco favorável dos europeus que, em encontros 

anteriores com sociedades africanas, exprimiam o horror que sentiam ao ver os rituais 

religiosos, pois conflitavam com as concepções cristãs fundamentais da Europa. Enquanto isso, 

Verger comenta o poder inatacável da Iami e expõe o problema entre as diferentes visões de 

mundo, pelas religiões. 

Os textos dos autores de referência citados no artigo de Fatumbi Verger foram 

produzidos, na época de sua escrita e anteriormente, sobretudo final do século XIX. Eles são de 

viajantes, antropólogos (alguns contemporâneos do autor)49 e missionários europeus que 

fizeram suas expedições para a região ocidental da África, mais precisamente abaixo do rio 

Niger. Os livros e textos referenciados pelo autor, ora oferecem amparo para o pensamento dele 

sobre as feiticeiras, ora são seus objetos de críticas, por terem descrito interpretações e traduções 

equivocadas em relação a elas. Interpretações imbuídas de valores eurocêntricos e elaboradas 

com desatenção em relação a tradução da língua iorubá.  

Ou seja, de modo variado, passagens e detalhes dos textos dos conterrâneos de Fatumbi 

Verger, citados em seu artigo, apresentam alguns estudos que convergem com o pensamento 

do autor e outros que não convergem. Para o autor, é importante considerar sobretudo o ponto 

de vista, nesse caso, dos iorubás. Refletir sobre a postura de um antropólogo, pesquisador de 

uma cultura que não a sua. Elaborar questionamentos sobre o modo como esses pesquisadores 

brancos e, em sua maioria europeus cristãos, produziram suas pesquisas a respeito de culturas 

africanas. 

 
49 Os autores citados por Verger em seu artigo sobre as Iami, aqui estudados, apenas os contemporâneos a ele, 

são: Bernard Mapouil, Ulli Beier e Lygia Cabrera. 
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Entre os iorubás, é necessária uma atitude de prudência, ao se falar das Iami, gerando 

assim um assunto de muita discrição e isso faz com que a tarefa dos pesquisadores seja ainda 

mais difícil (VERGER, 1994, p.16). O ponto de vista do autor nessa afirmação, o coloca, 

mesmo sendo um estrangeiro, em uma perspectiva de dentro. Há contido em Fatumbi Verger, o 

estrangeiro e o babalaô. Nesse caso, podemos sugerir que, igual acontece com as Iami em seu 

aspecto social, que veremos a seguir, acontece com Fatumbi Verger, iniciado em ifá. No caso 

dele, existe uma combinação misturada, em relação ao que normalmente identificaríamos como 

posturas antagônicas. Como em dois polos, de um lado está o âmbito social das relações tecidas 

pelo autor, e do outro, a sua pesquisa.  

As histórias gravadas foram entregues ao autor como gesto de confiança dos babalaôs, 

pois as feiticeiras têm condições delicadas e perigosas de serem comentadas. Quando seus 

nomes são mencionados é preciso uma demonstração de cuidado e respeito, conforme a tradição 

(VERGER, 1994, p.16)50. 

Neste caso, Fatumbi Verger foi conduzido à escrita sobre elas, justamente por ter tido a 

autorização dos babalaôs para que fizesse uma análise das histórias orais.51 O processo foi 

realizado com o apoio dos babalaôs, que fizeram suas considerações nos textos transcritos, 

conjuntamente, ao realizar correções em relação à escrita, tradução e precisão da compreensão 

dos textos. “O estudo foi feito principalmente entre babalaôs, que na comunidade iorubá fazem 

a adivinhação segundo um sistema denominado Ifá, baseado em 256 signos chamados odus”52.  

(VERGER, 1995, p. 19). Os sacerdotes babalaôs, utilizam, até os dias atuais desde há séculos, 

o conjunto de odús. 

Para apresentar o sistema oracular de Ifá, Verger, no início de seu argumento, faz o 

comentário acerca do denso livro de Bernard Maupoil53, chamado A Adivinhação na antiga 

costa dos escravos e demonstra consideração muito respeitosa a esse estudo que prova a 

influência da cultura islã no jogo de Ifá (VERGER, 1994, p15).   

 
50 Dessa mesma maneira, acontece no terreiro aonde sou iniciada, Abassá de Xangô Agodô, em Guarulhos/SP. 
51 “Minha iniciação (em Ifá) […] facilitou e oficializou minhas pesquisas, mesmo porque tomar conhecimento 

do uso das plantas para a preparação de receitas, remédios e “trabalhos” tradicionais constituíram para mim 

não somente um direito, mas uma obrigação.” (VERGER, 1995, p.16). 
52 Sobre esse termo, odu é o nome do signo. Tem a mesma grafia de Odú, que significa mulher. 
53 Maupoil é francês e passou importantes momentos de sua vida em territórios africanos. Em decorrência dos 

seus estudos em direito e letras na Escola Colonial, tornou-se administrador das colônias, na atual República 
do Benin, Senegal e na Guiné Francesa, na década de 1930. Como argumenta Carlos Eugênio Marcondes de 
Moura, esse europeu lutou contra a ocupação alemã na França e faleceu em campo de concentração vítima do 
holocausto, em 1944. Seu interesse pela etnologia atrelado a sua indignação em relação a violência e 
injustiças da colonização, levou-o a realizar precioso estudos sobre o sistema de Fá, ou Ifá (Maupoil, 2017). 
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Duplo aspecto das Adjé54 é o nome do primeiro item  do artigo de Verger (1994, p.16), 

e evidencia o aspecto dual da Iami, sendo essa uma característica que a define em alguns 

sentidos, como veremos mais detalhadamente. Carneiro da Cunha, para tratar sobre as 

feiticeiras, utiliza o termo ambivalência. Essa diferença na escolha dos termos é um dos pontos 

em que procuramos estabelecer diálogo entre os artigos. Apesar de serem palavras diferentes, 

possuem o intuito comum de demostrar sobre as mesmas características. 

Carneiro da Cunha, fazendo uso da mesma abordagem de pesquisa de Verger, recorre 

aos mitos de origem para, a partir deles, comentar aspectos dessas narrativas relacionados às 

características ambivalentes das Iami Oxorongá. Esses mitos aos quais Carneiro da Cunha faz 

referência, em sua palestra, contam as histórias orais sobre as Iami, publicadas por Verger. 

Notamos, assim, que ambos os autores, ao apresentarem as Iami, fazem, cada um ao seu modo, 

um caminho parecido. Comentam aspectos muitos semelhantes sobre elas, por isso podemos 

afirmar que o artigo de Verger é uma das fontes de estudo de Carneiro da Cunha. 

2.3 Duplo aspecto das iami e a ambiguidade 

Sobre o sistema do pensamento nagô-iorubá, Carneiro da Cunha aponta “um 

entrosamento perfeito entre a ideologia, as representações coletivas e o indivíduo, passando 

pelo social.” (CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p.10). Com base no reconhecimento de que esse 

sistema de pensamento é extremamente rico e estruturado, o autor, ao longo da sua 

comunicação, vai tecendo os sentidos e significados relacionados à feitiçaria e à antifeitiçaria, 

entrelaçando as narrativas dos mitos com alguns retratos da vida e do convívio social. Assim, 

leva sua conferência para a reflexão acerca dos modos de vida e da maneira como esses mitos 

são atualizados nas estruturas das relações. 

Em seguida, passa a descrever trechos de alguns mitos e a examinar os principais 

aspectos que caracterizam as Iami, a partir das narrativas que envolvem essa personagem. Para 

isso, estabelece uma relação entre a narrativa do mito e os conceitos que fundamentam a 

organização dessa sociedade. Pois, como argumenta em outro momento da palestra, o sistema 

de pensamento nagô-iorubá se reflete na vida social e na vida do indivíduo, sendo não somente 

“um modelo cultural […] que é ideológico, que explica a realidade”, mas um modelo cultural 

que “se encarrega da própria estrutura da sociedade”, um modelo que “se reproduz no 

microcosmo que é o homem” (CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p. 9). 

 
54 Ajé são mulheres feiticeiras. As ajé são aquelas que realizam o culto às Iami. São mulheres comuns que, igual 

outras pessoas, realizam suas oferendas às divindades que cultuam. 
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Segundo o palestrante, os mitos de origem demonstram o aspecto ambíguo em relação 

ao poder de Odu, chefe das Iami, figura esta que contém grande quantidade de axé, mais que 

outras entidades. Seu poder é ancestral, arcaico e está vinculado à noção de feminilidade. 

Ambíguo, também no aspecto de que, quando permanece como um bando ou uma mulher 

isolada, é completa: 

 
O conceito de Iami como ser primordial e arcaico é algo de completo, auto-suficiente, 

em que coexistem num mesmo nível todas as oposições, onde o axé encontra-se em 

sua potencialidade total […] São seres para os quais o que conta é a totalidade, não a 

diferença. Ora, a sociedade funda-se essencialmente na fixação das diferenças, no 

equilíbrio e complementariedade das oposições (CARNEIRO DA CUNHA, 1984, 

p.3). 
  

Seguindo o mesmo raciocínio, Fatumbi Verger constata que a imagem das Iami apontada 

nas histórias de Ifá estão em conformidade com a crença popular, análise que o autor desenvolve 

a partir de sua observação. Descreve que a transmissão do conhecimento da feitiçaria é 

matrilinear e designada às mulheres, principalmente às mais velhas, embora também às jovens.  

A partir dessa análise, ele define que há semelhante compreensão de que os homens 

feiticeiros são menos “virulentos” que as mulheres feiticeiras (ajé), nas histórias e na crença 

popular. Isso se dá, devido ao fato de matarem-se entre elas, membros da mesmo grupo. O autor 

nos conta sobre o aspecto da coletividade das feiticeiras, que, em reuniões noturnas, escolhem 

suas próximas vítimas.  

2.3.1 Mulher pássaro. Uma, todas 

Carneiro da Cunha conta-nos, que Iami Oxorongá se define, no cerne da sua própria 

concepção, como ambígua, sendo, ao mesmo tempo, indivíduo e coletivo, singular e plural em 

um único ser. Outro aspecto da ambiguidade que caracteriza as Iami está relacionado ao poder 

de criação e destruição, pois ela se define como “mãe ancestral da humanidade” e a mãe 

“devoradora de seus próprios filhos”, sendo responsável por todos os nascimentos. Ou seja, 

paralelamente, a figura da “grande mãe”, Iami, determina o bom parto e detém o poder sobre o 

fluxo sanguíneo da mulher, ao mesmo tempo em que é reconhecida como aquela que mata seu 

filho. 

Durante o relato, na palestra, de trechos desses mitos que envolvem as Iami, essa 

personagem é apresentada como: “a primeira mulher que vem ao mundo” e também como “um 

bando que vive à parte com suas normas próprias, e contrárias às normas dos homens” 
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(CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p.2). Em um tempo mítico, é, por um momento, Iami — 

pássaro com uma cabaça — um ser único, uma mulher, um indivíduo; em um outro instante, 

passa para um coletivo de mulheres. 

Essas características são também apresentadas por Verger, na narrativa referente ao itan 

I55, o mesmo que Cunha deve estar se referindo acima. Verger demonstra que esse aspecto de 

duplicidade das Iami existe para os iorubás. Essas mulheres, sobretudo anciãs, transformam-se 

no pássaro, ou seja, sua identidade transita entre ser uma mulher e o próprio pássaro que tem 

domínio. Acrescenta o autor que “Elas mesmas transformam-se em pássaros, organizando entre 

si reuniões noturnas na mata, para saciar-se com o sangue de suas vítimas, e dedicando-se a 

trabalhos maléficos variados” (VERGER, 1994, p.16).  

Para isso o autor cita alguns trechos dos itans, que, aqui, iremos descrever com os 

enunciados de cinco diferentes conjuntos de versos orais, separados por ações. Conseguimos 

observar, pelos enunciados, um conjunto de ações que nos contam as passagens dessa história: 

“ìyàmí possui uma cabaça”, “ìyàmí envia o pássaro a fazer um trabalho”, “o trabalho de Ìyàmí 

é feito com dissimulação”, “Ìyàmí envia pesadelos às pessoas”, “Ìyàmí comparece à reunião 

onde compartilhará o sangue de suas vítimas com as demais eleye”56 Notamos que é recorrente 

nos textos orais o enunciado de que o poder das Iami foi usado por elas com abuso e 

dissimulação, sendo essa uma informação que faz parte de passagens mitológicas de mudança 

em relação a tomada de poder entre os homens e as mulheres, como veremos no tópico seguinte. 

2.3.2 Aspectos sociais das Iami 

A partir da caraterística de duplo aspecto ou ambivalência das Iami, discutiremos o fator 

referente à sociabilidade iorubá das Iami, sendo esse um aspecto que foi retomado pelos dois 

autores, ao longo do desenvolvimento de seus artigos. 

Segundo Verger, justamente por conterem “duplos aspectos”, o verdadeiro nome das 

adjé foi ignorado nos estudos criticados pelo autor. Iami, nessas histórias orais, podem ter outras 

personagens e terem diferentes nomes, que se desdobram em relação a elas, e em decorrência 

disso pode ter havido confusão no entendimento das histórias em iorubá. Ou seja, Verger, a 

partir dos itans que teve acesso, pôde perceber a “imagem dupla” das Iami, concebida na 

tradição, onde não são excluídas e sim respeitadas e reconhecidas, ainda que temidas 

 
55 Ìrété Méjì – Como Ìyàmi chega à terra Òtá, (VERGER, 1994, p.36) 
56 Segundo Verger (1994, p.18), eleye significa “dona do pássaro”. 
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(VERGER, 1994). A partir dessa afirmação em relação as adjé, o autor deixa claro que os 

europeus não compreenderam direito as histórias e mudaram seus significados. 

Nos meios iorubás, a sociabilidade das feiticeiras não tem uma posição polarizada como 

antissociais ou sociais, como retratado pelos autores europeus, ao contrário, há uma mistura de 

como convivem em comunidade. Para os iorubás as visões são combinadas, portanto “as àjé 

não são execradas pela sociedade, da qual, conforme veremos, constituem um dos pilares 

essenciais, e evita-se falar mal delas abertamente, pois possuem uma força agressiva e perigosa” 

(VERGER, 1994, p.16). A força delas é "malevolente e atuante", mas mesmo assim são 

integradas, pois, são vitais em seu meio. 

À exemplo desse equívoco que fizeram seus conterrâneos, Verger questiona o desígnio 

que foi destinado às feiticeiras com a característica de que são antissociais e excluídas da 

comunidade religiosa. Ora, o autor discorda dessa conclusão e afirma que essa característica 

não pode ser aplicada as Iami dos iorubás, pois elas se encontram inseridas nos mitos 

originários, como pôde recolher o autor de alguns textos. Isto é, Fatumbi Verger quer provar 

que as Iami fazem parte de um campo simbólico composto também pelos orixás, deuses 

cultuados, onde elas são aceitas, na tradição. Nas palavras do autor, “na região yorùbá as 

atividades das feiticeiras, àjé,57 ligam-se às divindades, òrìsà, e aos mitos da criação do mundo.” 

(VERGER, 1994, p.16) Logo, elas são consideradas parte do panteão iorubá, estão nos mitos 

de origem e têm enorme importância para garantir a nossa (dos humanos) existência. 

Sobre esse aspecto, Carneiro da Cunha contribui retratando o pertencimento ou a 

rejeição, em relação ao convívio social entre o coletivo de mulheres que fazem feitiçaria e seu 

meio, em cidades da iorubalândia. Diferente de Verger, Carneiro da Cunha parece dizer a partir 

de um momento mais contemporâneo, à época dele na Nigéria. Ele afirma que, essencialmente, 

as Iami são antissociais. Em contrapartida, os mitos afirmam-nos que sim, as Iami são 

malévolas, no entanto, contam-nos que é preciso aplacar a força das Iami e reverenciá-las, pois 

elas fazem parte da vida.  

 
Dobrai o joelho, dobrai o joelho para as mulheres. 

A mulher nos pôs no mundo, assim somos seres humanos. 
A mulher é a inteligência da terra, dobrai o joelho para a mulher. 

A mulher nos pôs no mundo, assim somos seres humanos” 
(VERGER, 1994, p.60) 

 
57 Verger, ao longo seu artigo sobre as feiticeiras, vai apresentar novos nomes para as Iami, ou para figuras 

femininas correspondentes a ela, como: àjé, iami osoronga, eleye, agba, iya agbá, ialodê. Por isso, nos 

esforçamos para apresentar definições que ajudem o leitor a compreender o sentido das histórias. Para 
conhecer mais sobre a presença das figuras, ver a tradução dos itans, os textos, entre as páginas 36 e 69, na 
edição ano 1994. 
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Carneiro da Cunha, portanto, reconhece Iami como feiticeira, provavelmente, pois este 

foi um termo assimilado pela cultura iorubá. Em uma outra direção, Verger questiona, por meio 

de seu artigo, o termo como uma atribuição forçada e problemática em relação ao sentido das 

Iami. Podemos perceber que Cunha reconhece nesse termo o significado que Verger discute, no 

entanto, para dizer dos aspectos sociais afirma que a feitiçaria é compreendida como negativa, 

bem como as feiticeiras são consideradas traidoras do seu grupo social, e acusadas de atacarem 

aqueles com quem convivem, por meio de armadilhas e emboscadas, podendo, nesses casos, 

serem punidas até a morte. “E uma das atribuições principais das sociedades secretas dos Egún 

e Oro é punir com a morte as pessoas acusadas de feitiçaria, via de regra as mulheres” 

(CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p.1). Reconhecemos que quando o autor reflete sobre esse 

aspecto antissocial, ele está se referindo aos caçadores Atigali, que veremos melhor à frente. 

Logo após a afirmação acima, de modo ambíguo, Cunha nos afirma que as Iami não são 

antissociais, pois, em locais nos quais a situação em relação às feiticeiras, as adjé, é concebida 

no sentido de aceitação, compreensão e reconhecimento do poder benéfico da feitiçaria. Quando 

as adjé são aceitas, os seus rituais e o festival Gueledé, chegam a fazer parte do calendário 

oficial de cidades, inclusive propiciados pelo rei (CARNEIRO DA CUNHA, 1984). 

Podemos concluir que as Iami são vistas como maléficas e benéficas. O seu poder de 

destruição é descrito nas histórias orais. 

 
Elas não deixam dormir (sua vítima) 
este pássaro pode pegar um chicote, 

pode pegar um porrete, 
pode pegar uma faca, 

pode tornar-se uma alma do outro mundo, 
pode tornar-se um òrìsà 

para ir por medo naquele para o qual elas o enviaram. 
Tal é a história destas eleye! 

É assim que elas são 
(VERGER, 1994, p. 38) 

 

As Iami fazem o bem e são responsáveis pelas coisas vingarem, como diz esse trecho 

sobre a vida de uma pessoa, filho de orixá. 

 
Dizei, se elas sobem na árvore iwó, se elas pensam em alguém, 

dizei, vós pensais em sua felicidade se subirdes no iwó. 
Dizei, ele ficará muito tempo na terra, ele será direito (justo) na terra. 

(VERGER, 1994, p. 51) 
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A condição ambígua entre fazer o bem e o mal está representada no mito (itan VI)58 que 

conta sobre as 7 árvores em que se empoleiram os pássaros das feiticeiras. O trecho acima é 

quando Iami se empoleira em determinada árvore, que faz com que ela empregue o bem. É 

recorrente, nos desfechos dessas histórias, a realização da vida, da permanência, do sucesso da 

gravidez. No entanto, as Iami acabam proporcionado as coisas boas, na relação com um 

personagem masculino, assim como podemos encontrar narrado na maioria das diferentes 

histórias orais. 

 

2.4 Mulher-homem. Homem-mulher. Homem-mulher. Mulher-homem 

A relação entre o feminino e masculino é abordada repetidas vezes, a partir das histórias 

orais, comentadas pelos dois autores. Essa relação entre os gêneros faz parte daquilo que 

concebe as Iami. Para Carneiro da Cunha é uma questão complementar que define as Iami, e, 

existe, concomitantemente, um conflito entre feminino e masculino.  

Com a finalidade de discernirmos melhor para o leitor, explicamos que nos textos dos 

dois autores, dois personagens masculinos aparecem representados, sendo eles Oxalá (ou 

Orixalá, orixá mais velho, senhor da criação) e Orunmilá (divindade do jogo de Ifá), em 

contraste, com a personagem feminina, representada pela figura das Iami e suas variantes. Esse 

contraste ocorre nos itans, relatados de diferentes maneiras. 

No itan II, Verger relata como os segredos das Iami foram revelados por Orunmilá 

(representante da figura masculina). Orunmilá vai em busca do segredo das Iami para conseguir 

trazer delas o bem e para disputar o domínio da cidade Otá. Antes dele ir, faz uma oferenda 

que, em resumo, diz que ele é possuidor de um pássaro e por isso não poderá ser combatido. 

Quando Orunmilá chega ao mercado para encontrar as Iami, elas dizem que vão comê-lo, mas 

é enviada a mensagem a elas de que terão de se submeter ao pássaro de Orunmilá. É nesse 

momento que ele descobre o segredo das Iami. Isso as deixa coléricas e elas o ameaçam de 

morte. Mais uma oferenda é realizada por Orunmilá, deixando-as sem a possibilidade de comê-

lo, pois são oferecidos um caroço bem duro e um pássaro que não voa.  

Essa particularidade é apresentada e analisada por Verger, que nos leva à interpretação 

de que a oferenda de Orunmilá contém os elementos que são os segredos das feiticeiras e, por 

isso, seu segredo é revelado. A oferenda do personagem masculino impede que as Iami o 

 
58 Verger (1994, p.50) 
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devorem, quando a sua finalidade é revelar o segredo das feiticeiras (VERGER, 1994).  Esse 

supracitado itan é dessa forma iniciado:  
Tu me mostras o conteúdo de um grande saco. 

Eu te mostro o conteúdo de um grande saco. 
Tu tens, eu tenho (história oral de Ifá) 

(VERGER, 1994, p.38). 
 

Portanto, há nesses versos, o aceno, ainda que introdutório, de um acordo entre 

Orunmilá e Iami, que de fato se estabelece ao longo de várias narrativas, em que há o mesmo 

enredo. Esse acordo, como nos demonstra Cunha, é também a complementariedade entre os 

gêneros (CARNEIRO DA CUNHA, 1984). No início de outra história vemos: 

Que tu pises no mato. 
Que eu pise no mato. 

Que pisemos juntos no mato  
(VERGER, 1994, p.62). 

  

Segundo o itan II , Orixalá é o companheiro masculino, nesse mito, em que ganha uma 

cabaça, justo as de propriedade das Iami. A dualidade nesse contexto, está entre o gênero 

feminino e masculino, configurada pela disputa entre o homem e a mulher. “É ele (Oxalá) quem 

exercerá o poder, do qual, no entanto, ela (Iami representada por Odú) conservará o controle” 

(VERGER, 1994, p.17). 

2.4.1 Encolerizada 

Em um novo item, Fatumbi Verger faz a discrição da constante cólera das feiticeiras, 

que é um traço de seu caráter. Assim, ele escreve: 
 

Está está sempre irritada, seja ou não maltratada, esteja em companhia numerosa ou 

solitária, quer se fale bem ou mal dela, ou até mesmo não se fale, deixando-a assim 

em um esquecimento desprovido de glória. Tudo é pretexto para que ìyàmi sinta-se 

ofendida (VERGER, 1994, p. 19). 

Como mencionado na história III de Ifá, as feiticeiras estão sempre prontas a 

desencadear a sua ira contra os seres humanos. As Iami instituíram proibições atribuídas aos 

humanos para protegê-los de seu ataque, porém não revelam quais são estas proibições, de 

modo que podem atacar quando quiserem, manipulando, assim, o interdito e a ação das pessoas. 

A esperteza delas está contida justamente no fato de imporem proibições que não podem ser 

decifradas pelos homens (o sentido de homens, aqui, é seres humanos). Todos e quaisquer 

motivos podem deixá-las encolerizadas. Se estão ofendidas podem ser rígidas ao atacarem.  

Atribuindo maior vulnerabilidade a essa característica no signo III, resume o auror, 
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Ìyàmi fica ofendida mesmo se alguém leva uma vida muito virtuosa, se é muito feliz 

nos negócios e junta uma fortuna dita honesta; se uma pessoa é por demais bela e 
agradável, se goza de muito boa saúde, se tem numerosos filhos, e se essa pessoa não 
pensa em vir acalmar os sentimentos de ciúmes dela por meio de oferendas feitas em 

segredo (VERGER, 1994, p.20). 
 

Nessa passagem, o autor expõe que existe a possibilidade de haver uma negociação entre 

as pessoas “filhos dos homens” e as Iami, por meio de oferenda para se acalmar os sentimentos 

irados delas.59 

Como antes afirmado pelo autor, qualquer motivo pode despertar a cólera das Iami. No 

entanto, no próximo tópico desenvolvido no artigo, a partir de mais uma das histórias orais, 

Fatumbi Verger nos apresenta um dos antídotos para essa cólera. O subtítulo do itan resume, 

Como Orunmilá acalma a cólera de Iami. Essa história nos revela que há um conflito entre os 

filhos das pessoas e os filhos das feiticeiras. Os filhos das pessoas pedem ajuda aos orixás para 

se protegerem das mazelas das feiticeiras, porém os orixás não tem força para isso e recorrem 

à Orunmilá. Graças a Exú, Orunmilá conhece os segredos das Iami. Nessa narrativa 

apresentada, há um mistério das Iami que é revelado. Exú conhece esse mistério e ele é revelado 

com a sua ajuda. O mistério é o nome das sete águas que as Iami beberam ao chegarem no 

mundo, o nome de quatro plantas e um enigma. Conhecendo, com o apoio de Exú, todos esses 

segredos das feiticeiras, Orunmilá faz uma oferenda, intercedendo a seu favor. Após essa 

oferenda, ele canta e dança uma música em que revela o segredo das Iami. Desde essa oferenda, 

sempre que os filhos dos homens precisarem, eles cantam, dançam e fazem oferenda para se 

protegerem delas.  

O significado que existe nessa passagem narrativa, em que Orunmilá passa a conhecer 

as quatro folhas das Iami, faz com que a folha estabeleça uma série de ações. A folha satisfaz 

as feiticeiras; demonstra seu respeito por elas; assegura que serão perdoados de suas crueldades 

 
59 Verger relaciona essa ira das feiticeiras ao tema do “ciúme dos deuses” por causa do tema ter sido abordado, 

anteriormente, por outros autores. Para tanto, faz referência a dois pesquisadores, Édouard Tournier, 

Némenese et Jalouse des Deux, 1863 (sugerido por Roger Bastide à Verger) e à pesquisadora Lucy P. Mair, 

Witchcraft as Problem in the Study of Religion (1964), podemos traduzir o título como Feitiçaria como 

problema no estudo da religião. Essa última autora argumenta que a ira das Iami contra essas mulheres 

bonitas, saudáveis e bem-sucedidas pode estar relacionada ao ciúme que mulheres mais velhas têm das mais 

jovens, pois elas invejam a felicidade pueril e para isso realizam feitiçaria como forma de lidar com esse 

sentimento. A referência do pesquisador Édouard Tounier, é apresentada com poucas informações. Na edição 

de 1994, de Marcondes Moura, as únicas informações estão no corpo do artigo, e o pesquisador é somente 

citado pelo segundo nome, Tounier e diz que esta é uma referência assinalada por Bastide, o que demonstra 

uma publicação menos rígida quanto aos modelos exigidos em universidades. Apenas na edição de 1992, 

com tradução de Gadzanis, indica-se o nome Jalouse des Deux (ainda que incompleto) da tese desse 

pesquisador Francês, escrita em 1863, conforme exemplar disponível em: 

https://books.google.com.br/books?id=uNQ-AAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-

BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  
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e, por meio da música, terá seu pedido atendido por elas. O autor diz que assim ele fica protegido 

delas, “a folha òyóyó declara que iami está (yónú) contente com ele” (VERGER, , 1994, p.20).  

Essa narrativa termina quando Orunmilá e os filhos dos homens são perdoados pelas 

Iami. E “Òrúnmilà diz a todos os seus filhos” (VERGER, 1994, p.48) que precisam aprender 

uma canção em que revela o segredo dos rios, folhas e outros elementos das Iami. Orunmilá 

neutraliza a força das Iami fazendo oferenda e cantando, com os elementos da natureza 

referentes a elas. 
As filhas de eleye dizem, basta. 

Elas dizem, se antes estavam iradas, não estão mais iradas. 
No dia em que elas dizem, não estão mais zangadas com Òrúnmilà. 

Elas deram permissão a Òrúnmilà, 
para que libertem de suas mãos todos os filhos dos homens. 

(VERGER, 1994, p.42-43) 
 

De outra maneira, de volta à palestra, Cunha diz que quando se socializa, ela se torna 

par de uma figura masculina, que pode ser representada pelos personagens Oxalá (orixá do 

panteão iorubá), ou Orunmilá (divindade do sistema oracular de Ifá). O autor analisa que Oxalá 

e Orunmilá, representam a organização da sociedade, com normas estabelecidas que fazem a 

construção de uma cultura e trazem bem-estar ao convívio social graças a características como 

“a paciência, reflexão e astúcia” (CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p.4). Em oposição 

ambivalente, elas ou ela são consideradas antissociais, pois agem com cólera, mantendo-se na 

postura de contra-ataque e, quando se encontra isolada, é definida como bruta, indiferenciada e 

potencial.  

Parafraseando o autor, Iami é um ser destruidor e Oxalá é quem cria o ser humano, 

entretanto, sem Iami ele não pode coisa nenhuma. Ou seja, aquilo que Oxalá representa, só 

acontece quando a força de Iami é lapidada, construída e ganha forma. E o aspecto da 

socialização das Iami, que são ambivalentes, ganha também o significado de 

complementariedade. Essa oposição resolve-se no mito pela relação de união, quando Odú e 

Orunmilá tornam-se um casal. Ou seja, essa qualidade de ambiguidade em relação ao gênero se 

formaliza quando os dois grupos se complementam, quando são “indissoluvelmente unidos” 

(CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p.3). 

O vínculo inseparável entre Orunmilá ou Obarixá e Iami, imbricados em uma força que 

se complementa, é apresentado nesse episódio em que o comando da instituição religiosa, que 

era de Odú é transferido para Obarixá e Orunmilá. “Nesse período mítico, Odu está, portanto, 

à frente das instituições religiosas, que passarão subsequentemente ao comando dos homens, 
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tais como Egungn, sociedade ligado aos cultos dos ancestrais, e Ôro, e o culto de vários Orixás” 

(CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p.2)60 

A passagem mitológica que entraremos em contato a seguir, também é comentada por 

Verger, a partir do itan VII — subtítulo, Iami e o mito da criação da roupa de Egún, que se inicia 

nos primeiros versos com esta linguagem poética e enigmática:  
Òsá Méjì61 é rico 

Potente grito. 
Barulho de sino (ajiia) chega ao além 

(VERGER, 1994, p.52). 

2.4.2 Pássaro e Egún — Mito originário 

“Sozinho o homem nada poderá fazer na ausência das mulheres” 

(VERGER, 1994, p.54) 

 

Verger discorre de maneira bem detalhada sobre esse longo mito, que versa sobre a 

relação dos dois personagens, Iami e Oxalá, com as roupas de Egún, citado por Cunha em sua 

palestra. A seguir, iremos resumir esse mito, a partir da análise de Verger e com citações da 

história oral/itan número VII. 

Na criação do mundo vieram do além três orixás Ogúm, Oxalá e Odú — a primeira 

representante das mulheres no mundo —, Ogúm, guerreiro, que era o primeiro para abrir os 

caminhos. Oxalá, o segundo, tem o poder da criação e Odú, a única mulher é a última da fila 

entre os três. Odú, representante aqui das Iami, volta para reclamar com Olodumaré (deus 

supremo) algum atributo mais poderoso. O grande criador diz que ela será a mãe deles e de 

todos, conforme o diálogo entre o deus maior e Odú 

 
Olódùmarè diz, qual é teu poder? 

Ele diz, tu serás chamada, para sempre, mãe deles. 
Ele diz, porque quando todos os três partistes, 

ele diz, tu a única mulher retornaste. 
Ela diz, a ti, esta mulher é dado o poder. 

Que faz dela mãe deles. 
Ele diz, tu, tu susterás a terra 

(VERGER, 1994, p53) 
 

 
60 Segundo nota de rodapé de Verger, Egun são os ancestrais, pessoas que após a morte são cultuadas. Orô, na 

mesma nota de roda pé do artigo de Pierre Verger, é um culto proibido para as mulheres e tem como objetivo 
mantê-las em estado de sujeição aos homens (para verificar encontra-se à página 27, do artigo publicado em 
1994, na nota de rodapé número 15). 

61 Ôsa Meji é o nome do signo (odú) do sistema de Ifá. 
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Então, Olodumaré entrega a ela a “força do pássaro”. É possível interpretarmos que o 

pássaro é o símbolo da força da terra, pois ele é entregue dentro da cabaça, que é uma semente 

com a casca arredonda. O deus supremo oferece um grande poder a Odú, “o homem sozinho 

nada poderá fazer na ausência das mulheres” (VERGER, 1994, p. 27). Olodumaré então confere 

com Odú. 
Ele diz, quando ela chegar à terra, 

ele diz, como irás utilizar teus pássaros, 
e as forças que ele lhes deu? 

Ele diz, como irás ela utilizá-los? 
(VERGER, 1994, p.53) 

 

Odú responde ao deus supremo que irá combater aquele que não lhe der ouvido. Ele 

responde para Odú não exagerar o uso de seu poder. Esse poder possibilita que Odú transite 

pelos rituais dos orixás, Egún e Orô, que são ritos que tem axé. Isto quer dizer que ela tinha 

imenso poder, pois não tinha nenhuma proibição, diz assim a história de Ifá: “Todas as coisas, 

não existem coisas que ela não faça, naquele tempo” (VERGER, 1994, p.55). 

Com a finalidade de compreendermos melhor a transição narrativa desse mito, Pierre 

Verger descreve em nota de rodapé que os Egún é uma sociedade estritamente masculina, é 

aquela onde o espírito dos mortos retorna à terra, para isso é utilizada uma roupa com diversos 

tecidos de várias cores, antes preparadas por mulheres. À época da pesquisa de Fatumbi Verger, 

mulheres não podiam participar dos rituais de oferendas aos eguns. Isso nos mostra que 

realmente as mulheres perderam o domínio que é relatado nessa história.  

Parafraseando Carneiro da Cunha, devido à natureza antissocial das Iami, elas não 

souberam como manipular convenientemente as roupas de Egún, “a malha característica” 

(CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p.2) por não fazerem a voz rouca dos ancestrais e acabam 

perdendo o poder. Isso acontece quando Oxalá começa a dominar o culto aos ancestrais Egún, 

que antes estavam sob o domínio de Odú. O desfecho da narrativa coloca o pássaro da Iami no 

ombro do ancestral Egun-Oxalá, tornando assim as duas forças reunidas em uma única 

entidade. E é no momento em que as Iami se socializam que elas se polarizam para a forma 

feminina tornando-se, assim, par do masculino. 

No decorrer da história, Oxalá engana Odú, pois ela lhe mostra a roupa de Egún, como 

um pacto de cumplicidade com Oxalá.62 Ele acaba por tomar dela as roupas de Egún, pois 

consegue falar com a voz dos mortos, de maneira rouca. Oxalá conhece a roupa e a usa 

 
62 Verger nos aponta que outras histórias de Ifá, que não cabiam serem inseridas ao artigo das Iami, pois fugiam 

ao tema, mostram que os homens tomam o poder de culto dos egúns das mulheres de maneira mais violenta 
do que a representada na história VII. 
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escondido de Odú. Com essa voz rouca, todos passam a respeitá-lo. Na história, Odú entrega o 

poder a Oxalá.63 No entanto, Odú envia o pássaro para empoleirar-se no ombro de Egún, logo 

toda força ou ordem dos ancestrais só acontecem por causa dessa união. E mesmo Oxalá tendo 

tomado o poder de Odú, ao acalmá-la e ao conhecer os segredos de Egún, com mais poder por 

causa da voz rouca, o respeito e reconhecimento das mulheres precisa ser preservado, pois é 

Odú que traz todos ao mundo.  

“Esse mito reflete a importância relativa da posição do homem e da mulher na 

sociedade” (VERGER, 1994, p.28). E a história ainda estabelece sobre a relação entre Egún e 

o pássaro de Odú (eleyé), pois quando Odú percebe que a roupa está sendo usada por Oxalá. 

  
Ela envia seu pássaro. 

Ela lhe diz que vá empoleirar-se no ombro (de Eegún). 
Eles devem ir juntos 

(VERGER, 1994, p.58) 
 

Como conclusão dessa relação, encontramos na história VII, a partir da voz da 

personagem Odú 
Ela diz, ela tem o poder que ele utiliza. 

O motivo se deve à amizade entre Eégún e eleye. 
No lugar de onde vem Eégún, as eleye (também) vêm. 
Todo o poder utilizado por Eégun é o poder de eleye. 

(VERGER, 1994, p.59) 
 

Verger retoma a característica ambivalente do conceito de Iami, quando apresenta a 

relação entre o gênero feminino e masculino, a respeito do contato entre grupos sociais. 

Simbolicamente essa característica é representada no festival Gueledé, quando todos 

participantes comemoram e adoram um pássaro solitário. 

2.4.3 Ovo e algodão 

Em uma outra história o vínculo entre Oxalá e Iami é retomado. Ele aponta que o 

chumaço de algodão usado por Orunmilá, representa a brancura de Oxalá e tem a função de 

neutralizar a força das Iami, que é simbolizada pelo ovo. Argumenta que essa oferenda realizada 

pela figura masculina é a resolução do enigma colocado pelas feiticeiras. O enigma decifrado 

 
63 A saber, na história oral é assim traduzido quando Odú aceita que o poderio dos Egún é transferido para 

Oxalá: “ela diz, ela concede Eégún ao homem. Ela diz, por causa dela, ela diz, mulher nenhuma nunca mais 

ousará entrar na roupa de Eégún” (VERGER, 1994, p.59). 
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por Orunmilá está contido no fato de que ele sabe qual é o objeto que elas vão lançar e qual 

objeto eles devem usar para pegar o ovo lançado. 

 
dizem elas, o que elas lhe enviam para se pegar? 

Ah! diz ele, vós enviais um ovo de galinha. 
Dizem elas, de que dispõe para pegar (o ovo)? 

Òrunmilà diz que a bucha de algodão. 
(VERGER, 1994, p.46) 

 

Nesse caso, o algodão impede que o ovo das Iami seja quebrado, pois se isso acontecer, 

a vida acaba, no entanto, o algodão amacia o impacto da queda do ovo. Desse modo, Orunmilá 

conhece os elementos que neutralizam a força das Iami, fazendo com que elas permitam que os 

filhos dos homens sigam vivendo. 

O enigma também pode ser “um símbolo importante, da luta de ìyàmi contra Òbàrìsa-

Òbàtálá.” (VERGER, 1994, p.21) Isso reforça mais uma vez a polarização dos gêneros 

masculino e feminino e diz que é um assunto.  

2.4.4 Ira das Iami contra Oxalá 

Em resumo, uma das histórias nos conta sobre como a ira de Iami contra Oxalá se inicia. 

As Iami comiam todo algodão que Oxalá plantava. Nesse tempo da história, elas não tinham 

nenhum poder, além disso os homens as traíam e mentiam para elas. Por isso as Iami pedem ao 

deus supremo mais poder, quando vão para a terra. Elas ganham o domínio das águas, Orunmilá 

as torna donas de um rio que nunca seca. 

Como Oxalá precisa da água para criar os humanos, vai ao rio das Iami, contrariando-

as. Oxalá foge delas e pede abrigo aos Egún, que nada podem fazer contra elas; depois pedem 

a Ogún, que também nada pode fazer. Por último, pedem ajuda a Orunmilá, que acolhe Oxalá. 

As Iami ameaçam de comer as sementes que Orunmilá utiliza no jogo oracular, por estarem 

protegendo Oxalá. Ele convida a Iami as entrarem em sua casa, servem a elas um delicioso 

prato de feijão branco feito com sangue de diversos animais. Com essa generosa oferenda, elas 

perdoam Oxalá (VERGER, 1994, p.29). Mais uma história em que se consegue aplacar a cólera 

das Iami, pela sua relação com personagem masculino. Como nos diz Cunha, Oxalá consegue 

“subtrair poder a Iami, passam a ser um casal indissoluvelmente unido”(CARNEIRO DA 

CUNHA, 1984, p.4).  

Em um outro mito encontramos mais sobre essa relação entre homem e mulher, em que 

após um abuso de poder das mulheres (Odú), Orixalá (orixá mais velho do panteão, responsável 
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pela criação dos homens) ganha a cabaça, que era das Iami, como símbolo de contenção desse 

abuso de poder delas. Nesse contexto, Odú é considerada a Iami, divindade decadente 

(VERGER, 1994). Quando o autor assim nos escreve, “divindade decaída”, remete-nos ao título 

do artigo Grandeza e Decadência do Culto de Ìyami Òsòrongà (Minha Mãe Feiticeira) entre 

os Yorúbá. Isso nos leva a supor que esse movimento de queda de poder, entre a grandeza 

(esplendor64) e a decadência, faz parte das narrativas encontradas nos mitos de referência das 

Iami. Reforça essa característica de ambiguidade das Iami, nesse caso, contido no movimento 

mitológico que a personagem traça dentro da narrativa. 

O poderio que contém as Iami é transformado, como resume Verger “Ah! Àgbà, a antiga 

exagerou, ela se recusa a fazer oferendas prescritas por ifá, não ouve seus conselhos, no sentido 

de agir com calma e paciência” (VERGER, 1994, p.27) e por isso ela cai em desgraça. As Iami 

perguntam à Ifá porque elas estavam perdendo seus poderes e elas têm como resposta que 

aqueles que vieram à terra com elas (Oxalá e Ogún), poderão saber que Olodumaré lhes conferiu 

o poder. Souberam da conversa com o deus supremo, quando elas retornaram, sozinhas, para 

reclamar com Olodumaré. 

Como consequência, quando Oxalá vai tirar satisfações e reclamar com deus supremo 

que o poder do mundo estava na mão das mulheres, pela representação de Odú, Oxalá diz, 

assim, na história oral: “Ele é aquele a quem Olódùmarè confiou a terra. Esta mulher enérgica 

quer tomar a terra” (VERGER, 1994, p.55). Olodumaré responde para Oxalá manter a calma, 

pois terá supremacia de poder. Revela a ele que ela, Odú, vai perder o poder porque não realiza 

oferendas destinadas por Ifá e por abusar da força sem manter a paciência e prudência, ao chegar 

na terra. Oxalá faz as oferendas prescritas por Ifá e passa a viver com Odú. Ele dá a ela carne 

de caracol e com isso a acalma.  

2.4.5 Comentário de Verger sobre a história do povo iorubá 

Baseados ainda na abordagem do tema de disputa de poder entre as mulheres e os 

homens, como discutido nas histórias orais, Verger tece um comentário a partir de uma análise 

rápida sobre uma projeção interpretativa dos processos históricos da sociedade iorubá. Nos 

itans, mitos originários, a relação dos orixás — Ogún (deus bélico do ferro), Oxalá e Odú — 

são enredados, pelo autor, com acontecimentos históricos, de modo que ele dirige sua reflexão 

para aspectos das relações institucionais dos iorubás. No primeiro ponto dessa análise, ele 

 
64 Esplendor é a palavra utilizada pelo tradutor Tasso Dadzanis, da 1º edição do artigo, pela editora Currupio, 

1992. 
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comenta que a vinda dos orixás do além à terra, representa as históricas migrações, nesse caso, 

o movimento dos iorubás ao chegarem em Ifé, cidade na Nigéria.  

O segundo momento da análise é em relação à fixação de um povo em um local. Nas 

palavras de Verger (1994, p.28), “De nômade, a sociedade torna-se sedentária e agrícola. A 

fertilidade do solo, a fecundidade das mulheres, passam a ocupar o primeiro lugar das 

preocupações”. Provendo a necessidade da reprodução e sobrevivência de um povo, a visão do 

autor em relação a história de Ifá é que essa passagem representa uma situação em que o 

matriarcado era o modo como se organizava essa sociedade, em que a mulheres tinham poder 

e homens exerciam um papel menos importante, “um papel apagado no governo e nas funções 

sacerdotais” (VEGER, 1994, p.28). 

A terceira questão analisada na história é vista pelo autor como a disputa de poder entre 

os homens e mulheres, quando ocorre a transição do matriarcado ao patriarcado. Afirma, pois, 

que apesar da retomada do poder dos homens sobre as mulheres, sem elas a humanidade 

desapareceria e por causa disso é necessário que se faça reverencia a elas, constantemente. 

A partir desses três movimentos históricos atrelados aos mitos de origem, Verger reflete 

sobre a posição do homem e da mulher na sociedade iorubá, em uma outra história em que as 

mulheres exageram e o homens roubam o comando do poder delas. No entanto, aborda a relação 

de casamento entre a personagem feminina e masculina. O autor reflete a migração (citada 

acima) quando Iami pede mais poder ao deus supremo (no mito, é quando Odudua retorna para 

conversar com Orunmilá). O momento que Verger nos diz sobre se instalarem em um território, 

é quando a narrativa nos mostra a ira que elas têm contra Oxalá, a partir dessa relação de poder 

entre a água do rio e a necessidade dessa água para criação dos homens. Por fim, quando vê a 

luta entre o gênero, representada pelos personagens, é quando há o apaziguamento das forças 

delas e a comunhão entre eles. 

2.4.6 Igbadú — Mulher cabaça 

Nas observações que Verger realiza em uma próxima história, ele apresenta Igbádù, 

Mulher de Òrúnmilà, representada por uma mulher, que, literalmente, significa cabaça com 

quatro potes dentro65. Essa mulher, Igbadú, que é referência a Iami, torna-se esposa de 

Orunmilá. Nessa relação matrimonial, essa mulher tem o poder da cabaça, a mesma que os 

 
65 No dicionário Yorubá, de Eduardo Napoleão o significado de Igbadú é “cabaça contendo quatro cabaças 

pequenas com objetos sagrados que só pode ser manuseado pelo bàbàláwo que a possui” (NAPOLEÃO, 

2011, p.107). 
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babalaôs precisam para realizar suas provisões. Essa história demonstra que os babalaôs 

precisam cultuar as mulheres antes de realizar o culto a Ifá. Essa cabaça é sagrada e oculta, não 

deve ser vista por qualquer pessoa, apenas pelos sacerdotes babalaôs. Nessa história a mulher 

do babalaô exige que ninguém veja seu rosto, representando assim o mistério contido na cabaça. 

Em outra história, é relatado que Igbadú, a cabaça sagrada, foi criada para ser da 

primeira mulher, Odú. Nessa história Odú aparece idosa e respeitada, pois dentro dessa cabaça 

estão todos os cantos do mundo, simbolizados por quatro diferentes substâncias essenciais para 

a existência da vida. 

Para concluir essa discussão apoiada na relação de gênero, encontrada nas histórias orais 

iorubás, diz Carneiro da Cunha, referindo-se especificamente ao mito de criação das roupas de 

Egún, porém que será usado para retratar a interpretação de alguns outros mitos das Iami. 
 
Conclui-se, por esse episódio curto de extenso mito, que o poder de Odú é bruto, 

indiferenciado, potencial, enquanto ela permanece como um ser isolado, ocorrendo o 

oposto, quando em conjunção com seu contrário, Obarixá. Nesse caso, se ela dá a 

matéria-prima, Obarixá dá a sua forma, requintada, socializada (CARNEIRO DA 

CUNHA, 1984, p.3). 
 

2.5 Linguagem ideofônica 

Baseado nessas histórias, Fatumbi Verger desenvolve uma análise em que aponta a 

linguagem ideofônica como um conceito que pode ser aplicado às narrativas sobre as Iami. 

Mostra “como as oferendas falam à ìyàmi em uma espécie de linguagem ideofônica” 

(VERGER, 1994, p.21) As substâncias oriundas da natureza que compõe as oferendas “têm seu 

nome ligado por assonância a uma ação esperada, a um sentimento ao qual se apela” (VERGER, 

1994, p.21). Ou seja, há uma conexão lógica entre os objetos contidos na oferenda, a rima e as 

ações, que são esperadas conforme eles são ditos aos da rima. A linguagem ideofônica é um 

conceito fundamentado no encantamento da palavra.  

Com esse argumento sobre linguagem ideofônica, o autor dá um recado a um tipo de 

leitor, os incrédulos: “Existe aí uma concepção fundamentada na força mágica do verbo, mas 

acrescentamos para os incrédulos que as folhas empregadas para curar as doenças possuem um 

valor terapêutico, controlável.” (VERGER, 1994, p.20). O recado é um rápido parágrafo do 

texto, mas demonstra um tom provocador, afim de desestabilizar as certezas da razão científica 

e, ao mesmo tempo, parece-nos que o autor quer atestar a eficácia do uso das plantas entre os 

iorubás. 
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2.6 Axé 

Axé é uma concepção iorubá apresentada por Carneiro da Cunha, para compreender que 

a noção de feitiçaria nagô-iorubá é o modo como ela se apoia na noção de axé, força neutra e 

vital, poder místico e potencial. Axé é uma palavra iorubá, são atribuídos poder e súplica ao 

seu significado. Axé é energia, é existência e está em tudo que é vivo em “quantidades variáveis 

e diferentes manifestações” (CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p. 2). De acordo com o autor, 

essa força, em si mesma, é considerada neutra e “é a sua atualização que determina seu caráter” 

(CARNEIRO DA CUNHA, 1982, p. 2).  

Em nosso entendimento, essa noção de atualização66, da forma como é utilizada pelo 

autor, sugere um modo de pensar no qual o significado de axé se refaz no ato e define-se em si. 

A experiência em si da manifestação, ganha seu significado no momento presente do seu 

acontecimento. Em outros momentos da palestra, a noção de “ATO” é retomada para se referir, 

igualmente, à manifestação dos orixás e ao poder dos ancestrais. No que se refere à relação 

entre as Iami e o axé, o autor afirma, que as feiticeiras o contêm em maior grau que os feiticeiros 

(oxô) e os ancestrais (Egún). 

Para a contribuir com a compreensão do significado de axé, Verger (1994, p. 34) diz 

que “àse se encontra em todos os lugares, nas plantas ou no sangue dos animais. Os òrìsà são o 

àse das forças da natureza, o dos poderes e potência das mulheres é Ìyàmi.”. Sobre os 

significados que podemos atribuir à palavra axé, o escritor afirma que há semelhança em relação 

ao que Codrington67 identifica como mana dos malenésios, ao que Hubert Mauss estuda nos 

Wakanda, mesma origens da magia que Durkhein apresenta em sua tese e o mesmo significado 

do conceito de nyamai para os dogons, estudado por Mapouil. Cunha também cita Mauss e 

Durkheim quando aborda a discussão sobre axé. 

Axé, em mais uma descrição das particularidades de Iami, “tende a mostrar que para os 

yorùbá o poder, àse, de ìyàmi não é, em si, nem bom, nem mau, nem moral, nem perverso; a 

única coisa que importa é o modo como o àse é empregado” (VERGER, 1994, p.22).  

O poder de Iami é empregado para o bem e para o mal de seu artigo, mesmo nome do 

itan VI, nos conta que quando as Iami chegaram ao mundo se empoleiraram em sete árvores, 

sendo que em três delas as Iami trabalham para o bem, em outras três espécies para o mal e a 

sétima árvore, as Iami trabalham para o bem e o mal. Essa força (o axé) tem que ser usada com 

 
66 O termo atualização é utilizado pelo autor em alguns contextos, ao longo da palestra, para se referir à eficácia 

da palavra que acontece em toda África, a autorização da palavra é transmitida para a realidade. 
67 Não há nenhuma nota que nos informe maiores referências sobre esse autor. 
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calma e discrição pelas mulheres que as cultuam. Complementa o escritor, que assim como 

encontrado na história VII, foi a falta de respeito a esse pressuposto de usar a sua força com 

parcimônia que fez com que as Iami perdessem o domínio do mundo.68 

A publicação do artigo no livro As senhoras do pássaro da noite (MOURA, 1994), 

contém, após as histórias da tradição iorubá, a relação de algumas plantas, seu uso e finalidades 

que são, por exemplo, para proteção contra a cólera das Iami, para salvar alguém das feiticeiras, 

para acalmar as Iami, dar alegria a elas, para ter a proteção delas e algumas outras ações que 

cada planta provoca. As árvores em que elas se empoleiram também são identificadas pelo 

sistema latim de botânica69. Sobre esse vegetais utilizados nas oferendas, “conforme vimos, seu 

valor simbólico se exprime através de uma certa frase que, no pensamento yorùbá, é 

estreitamente associado a eles”(VERGER, 1994, p.69).  

2.7 Ialodê 

Retomando a discussão sobre os aspectos das Iami, os próximos fatores envolvem 

análises sobre a ambiguidade delas encontradas em relação às estruturas institucionais, 

políticas, familiares e religiosas. Fatores que continuam levantando aspectos de gênero e as 

disputas de poder. 

Com esse intuito, a personagem Ìyálóde é introduzida por Verger, em mais um tópico de 

seu artigo, intitulado A sociedade Yorùbá e Ìyàmi. Ele retoma uma passagem da primeira 

história oral do artigo, o mito que relata sobre como as Iami chegaram à terra. Nessa passagem 

comentada por Verger, como veremos, as Iami, ou duzentos e uma proprietárias de pássaros, 

chegam em Otá (cidade na Nigéria). Quando elas vêm à terra precisam de cabaças para seus 

pássaros. Logo, a mulher que ganhar um pássaro (“o poderio das àjé”) para colocar em sua 

cabaça, será nomeada Ialodê70. 

 
68 Nessa passagem do artigo, Fatumbi Verger cita J. Middleton, como referência colhida no estudo de L. P. Mair, 

pesquisadora a quem Verger faz alusão, anteriormente, no seu artigo. A informação que  o autor dispõe é que 
este ponto de vista sobre o emprego da força das feiticeiras Iami, aproxima-se do modo como J. Middleton 
define as feiticeiras em seu estudo feito com os Lugbara. (VERGER, 1994, p.22)Conforme disponível em: 
https://www.jstor.org/stable/41230709, essa foi uma pesquisa realizada por J. Middleton em Uganda, entre 
1949 e 1952. 

69 Na outra versão do artigo sobre as grandes mães, tradução de Gadzanis, as informações referentes a botânica 
das plantas citadas nas histórias, são notas de rodapé com o nome botânico em latim, não tendo essa 
instrução, ainda que resumida sobre o uso das plantas e relação com o mito, como no mito que contas as sete 
árvores em que as Iami se empoleiraram quando chegaram no mundo (VERGER, 1992) (VERGER, 1994). 

70 Ialodê contém o prefixo “Ia”, que como vimos significa mãe. Segundo dicionário utilizado para consulta, 

significa “cargo atribuído a uma mulher influente que tem função de chefiar e dirigir as demais mulheres da 
aldeia ou cidade” (NAPOLEÃO, 2011, p. 125). 
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Foi em Òtà que elas chegaram pela primeira vez, 

elas nomeiam uma pessoa Ìyálóde em Òtà 
Aquela que quer receber (um pássaro) leva sua cabaça para junto dela. 

Ela diz que quer receber seu pássaro.  
Ele está colocado dentro. 

Quando ela colocou o pássaro dentro, 
a cabaça é coberta e lhes é entregue. 

Itan I 
(VERGER, 1994, p.36). 

 

Ialodê é responsável por dirigir um grupo de mulheres, aquela que lidera as feiticeiras71. 

A história I, retomada acima, segue descrevendo que a cabaça é escondida pela Ialodê e que se 

precisar realizar alguma missão irá enviar o pássaro. Depois de cumprida a missão, o pássaro 

retorna à cabaça. Essa missão encarregada pelo pássaro pode ser um terrível assassinato ou 

aborto. Aqui, resumidamente, o mito nos conta sobre uma personagem que contém o pássaro e 

forma uma sociedade, onde fazem assembleias noturnas. 

Em um outro sentido, Verger nos traz um aspecto social de Ialodê, ligado a uma função 

na sociedade ocupada por mulheres, “particularmente, aquelas que vendem no mercado” 

(VERGER, 1994, p.23). A mulher nomeada Ialodê pode ser uma representante no palácio do 

rei, no conselho ou no tribunal e ficar responsável pela resolução das contendas entre mulheres. 

Uma líder que “controla” as mulheres (VERGER, 1994). 

Para exemplificar melhor sobre as Ialodê, o autor nos introduz a um pesquisador do 

povo lelu, Nadel72 e faz uma comparação da posição dessas líderes, com mulheres líderes da 

região de nupe ou tapa73. O autor justifica essa comparação por causa das semelhanças entre os 

nupes e os iorubás, pelos laços culturais e territoriais muito estreitos. Os nupes tinham um cargo 

como o de Ialodê, para os iorubás. A função do cargo lelu é a mesma: encabeçar um grupo, 

dirigir as mulheres no mercado e advogar entre elas. Verger defende que nos dois casos, a 

feitiçaria é considerada um poder sobrenatural e que, ao mesmo tempo, existe essa posição de 

liderança feminina, tratada com diligência entre os seus. 

O fotógrafo francês nos revela uma contradição existente na pesquisa do teórico Nadel 

sobre feitiçaria nesse território nupe. A partir da leitura que faz de Nadel, aponta que ele não 

 
71 No presente trabalho, há um esforço em reduzir os diversos termos introduzidos na língua iorubá nas obras 

estudas, no entanto, Ialodê é um termo que precisa ser detalhado, pois é utilizado, já que justifica a 
importante função desse cargo, como veremos, palavra ainda viva nos candomblés do Brasil. 

72 Segundo o artigo de Verger, Nadel é autor de Witchcraft and Anti Wichcraft in Nupe Society, Africa, 1935. 
Podemos supor que o autor está referindo-se à Fred Nadel (1903-1956), antropólogo austríaco que estudou 
etnologia africana. Informação obtidas em: https://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Nadel 

73 Como explica Verger, a região de nupe ou tapa é vizinha “do antigo reunio yorùbá, entre os quais, existiam 
estreitos laços culturais” (VERGER in MOURA, 1994, p.23). 
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considera que essas mulheres, que ocupam esses cargos, sejam as feiticeiras maléficas. 

Questiona o modo como o pesquisador deixou de compreender que a mulher que compõe esse 

cargo apazigua o aspecto antissocial das feiticeiras. Como essas mulheres seriam antissociais 

se eram cuidadosamente respeitadas pelos membros de sua sociedade, inclusive ocupavam 

cargos públicos e políticos?  

A partir desse exemplo, retoma a questão de como um teórico europeu pode 

compreender de modo equivocado a relação das feiticeiras e a sua sociedade. A partir desse 

conflito que Verger enxerga na escrita de Nadel, que realiza a pesquisa em 1933, conclui que a 

investigação sofreu influências, pois à época em que Nadel estudou os lelu, eles não existiam 

mais, devido à dominação islâmica nessa região, que foi responsável por fazer desaparecer a 

cultura tradicional nupe. Logo, esse pesquisador teve acesso aos lelu por intermédio dos 

resquícios encontrados dessa cultura, entre pessoas dominadas pela cultura islã. Veremos mais 

sobre esse caso, quando falarmos dos impactos da modernidade, que abordaram Verger e 

Cunha, nos dois artigos aqui estudados. 

2.7.1 Retratos da sociedade: a mulher iorubá 

O sentido da personagem mitológica, do cargo social e da palavra Ialodê pode ser 

identificado como um dos fatores apresentados e discutidos por Carneiro da Cunha em sua 

palestra. Para encontrar a razão pela qual a mulher é usualmente acusada de feitiçaria, além dos 

mitos, ele recorre ao exame da formação social, fazendo uma rápida introdução sobre como se 

estruturam as famílias na sociedade nagô-iorubá, que é polígama e patriarcal. De acordo com o 

autor, o exame dessa estrutura revela que as mulheres “embora gozem de bastante 

independência econômica, têm, aparentemente” (CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p.4), menor 

poder no âmbito da vida doméstica, uma vez que elas se tornam estrangeiram com o 

matrimônio, quando desempenham o papel de esposa ou co-esposa na conjuntura familiar, pois 

elas se mudam para a casa do marido. 

Porém, o autor apresenta a contraposição dessa afirmação, pois faz sobressaltar o 

adjetivo “aparentemente”. Nos diz, portanto, que “essa falta de poder, esse poder enfraquecido 

da mulher é subjacente e aparece em todos os níveis das instituições sociais Nagô-Yoruba” 
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(CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p.5), explicando que em Oyó (Nigéria), a estrutura política 

mantém, a cada cargo masculino, um cargo, correspondente, feminino.74 

No sentido de compreendermos melhor esse fator estrutural, retomamos o artigo de 

Verger, em que ele diz a “mulher casada jamais se integra completamente ao grupo familiar do 

esposo, no qual é considerada apenas mãe dos filhos de um membro do grupo” (VERGER, 

1994, p.25). Pois, reforça o autor ao afirmar que o grupo familiar iorubano é composto por um 

marido polígamo, suas mulheres e filhos, a mulher é considerada uma estrangeira. Nesse status 

social do casamento, as mulheres saem de sua família de origem ao casarem. Tanto que, 

parafraseando Verger, as mulheres não parecem estar previstas nas famílias que nascem, pois 

não é costume, entre os iorubás, perguntar se é menino ou menina quando um beb nasce, mas 

se é dono da casa ou estrangeira (VERGER, 1994). 

Quando as mulheres envelhecem costumam ficar à margem, sem local na família do 

próprio marido, sendo às vezes, acolhidas pelo filho. Para sabermos melhor, a partir do contexto 

iorubano, sobre sua formação familiar, Verger complementa: 

 
Quando a idade sobrevém, ela [ou as mulheres] é frequentemente deixada de lado pelo 
marido polígamo, em benefício de mulheres mais jovens. Algumas vezes ela deixa o 
compound, dedica-se à venda de produtos no mercado, mora sozinha ou com um de 
seus filhos, se não houver incompatibilidade de gênio com sua ou suas noras. 
(VERGER, 1994, p.25). 

   

Da mesma forma, Carneiro da Cunha argumenta que por causa da mulher se transformar 

em “estrangeira” quando casa, ela pode passar a ser facilmente considerada feiticeira, estando, 

assim, sujeita à condenação. Pois, como havia afirmado no início de sua fala, a feiticeira adjé 

trai seus familiares, seu próprio filho e seu povo. Ou seja, o fato de a mulher ser estrangeira no 

cerne da estrutura familiar contribui para que ela seja vista como traidora, ao contrário do 

homem, que desempenha um papel de “protetor, provedor e árbitro”. (CARNEIRO DA 

CUNHA, 1984, p.4). 

2.7.2 Feitiçaria 

Continuando pela palestra, Carneiro da Cunha aborda, mais especificamente, o fato de 

a feitiçaria estar, via de regra, designada às mulheres. As feiticeiras, cujo caráter é ambíguo, são 

 
74 Seria importante que essa apresentação do modo como Carneiro da Cunha e Verger refletem sobre as 

mulheres nas sociedades iorubás, fosse contrastada com a pesquisa de Oyeronke Oyewumi. A pesquisadora 
nigeriana questiona os conceitos de gênero para além das distinções anatômicas e biológicas. 
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consideradas antissociais, em oposição aos feiticeiros, que são tolerados e respeitados com 

frequência em locais na Nigéria. 

Em um outro sentido, Verger tece problematizações sobre a situação que vivem as 

mulheres, consideradas feiticeiras e por isso acusadas. Afirma nesse caso que, particularmente 

na África a “feitiçaria” (com aspas) começou no início do século XX “ou, mais exatamente, as 

pessoas se tornaram cada vez mais conscientes, a partir dessa época, da existência daquilo que 

elas acreditam ser a feitiçaria” (VERGER, 1994, p.24). Ao que parece, o conceito de feitiçaria 

foi introduzido para o desenvolvimento da colonização europeia sob os iorubás e provavelmente 

como uma ferramenta para essa conquista cultural. Verger demonstra, principalmente, o 

pensamento de missionários cristãos, através de citações que demonstram que os pesquisadores 

europeus podem desacreditar que a magia existe. Logo, há uma brecha para interpretarmos que 

essa intenção na descrença, é um desfecho que coloca essas mulheres que cultuam as Iami a 

uma posição inferiorizada. 

Em outro exemplo, ainda sobre o termo feitiçaria, Verger apoia-se em um novo estudo, 

de padre Baudin, que a partir de suas expedições, descritas em Fétichisme et féticheurs 

(Feitiçaria e feiticeiros), observa que as velhas mulheres acusadas de feitiçaria também 

acreditavam que haviam cometido o crime do qual estavam sendo acusadas, mesmo quando 

não eram autoras da sentença denunciada. Para exemplificar essa observação, pe. Baudin nos 

conta que uma mulher fazia oferenda aos deuses pedindo a morte de alguém que a feriu. Então, 

ela enviava um pássaro durante a noite para atacar sua vítima. Caso essa vítima morresse, 

acreditavam as mulheres feiticeiras que aquela mulher havia cometido o assassinato.  

O modo como é disposta essa afirmação nos leva a pensar que Verger deixa implícito 

que para o ponto de vista de pe. Baudin a noção de feitiçaria é uma ilusão entre aqueles que 

acreditam na feitiçaria. Pois, nas palavras do padre, “elas acreditavam que a ave comera seu 

coração aos poucos” (BAUDIN, 1884 apud VERGER, 1994, p.25). Duvidava o religioso 

monoteísta de uma morte como essa. 

O autor nos mostra também as desconsiderações de Morton Williams75 em relação a 

existência da feitiçaria, que aponta “uma explicação racional para esse estranho comportamento 

das velhas” (VERGER, 1994, p. 25) de assumirem assassinatos. Atribui a esses acontecimentos 

a vulnerabilidade que a mulher vive na sociedade iorubá. O pesquisador Williams argumenta 

que o fato de mulheres assumirem crimes não cometidos faz parte de um “procedimento a um 

complexo de culpa, nascido de sentimentos de angústia e de insegurança provocados pela falsa 

 
75 Peter Morton Williams, realizou seus estudo na região iorubá por volta dos anos 1964. 



73 
 

situação reservada à mulher na sociedade yorùbá”(VERGER, 1994, p. 25), situação essa 

também comentada acima por Verger e Cunha. 

2.7.3 Caçadores de feiticeiras 

A caça às feiticeiras iorubás nos parece como um importante fator da dominação que os 

africanos enfrentam em relação à hegemonia ocidental e influência islâmica. Esse assunto 

abordado por Verger, diferente do modo como vinha enredando o seu texto, desenvolve o tema 

a partir de acontecimentos relacionados às feiticeiras iorubás no seu cotidiano, porém não se 

apoia nas histórias orais. Ele pretende discutir a existência de um grupo (uma seita) de curadores 

e caçadores de feiticeira entre os iorubás. Esse rito social foi estudado por alguns cientistas 

sociais, antropólogos ou missionários, como o Morton Willian, H. Debrunner e P. Baudin. 

Podemos imaginar, então, que esse era um assunto atual ao tempo em que Verger esteve 

na Nigéria e que vivenciou ou conheceu o contexto em que ocorrem os rituais de caça às 

feiticeiras de uma maneira próxima. Os caçadores de feitiçaria e Ìyàmi, como vimos, não está 

narrado nos itans, é um fenômeno advindo com o avanço da colonização europeia e o domínio 

islâmico.  

Verger nos apresenta, então, a atividade atigali76 — estudada em 1940 por Morton 

Williams77, que consistia na seita formada por caçadores que acusavam mulheres de cometerem 

feitiçaria. Esse movimento persecutório, avançou, a partir de Gana (costa do ouro) para Daomé 

(atual República do Benin) e infiltrou-se entre os iorubás. Fatumbi Verger, comenta, 

basicamente, que esse estudo de Morton Willians mostra que durante um ritual dos atigali, havia 

mulheres que assumiam ter feito feitiçaria, quando acusadas pelos caçadores.  

Verger apresenta essa atitude paradigmática das feiticeiras, a partir de sua interpretação 

do estudo de Morton Willians: 

 
O autor pôde observar os dançarinos, possuídos pelo espírito Atigali, que se diziam 
capazes de identificar as feiticeiras presentes. Constatou que numerosas velhas, 
designadas pelos dançarinos em transe, reconheciam de bom grado que eram 
feiticeiras e confessavam abertamente ter cometido uma série de crimes 
impressionantes. Uma delas se acusava de haver matado quinze filhos, entre os 
dezesseis que pusera neste mundo. Elas diziam que haviam matado seus vizinhos, que 
haviam impedido cicatrizações das feridas das pessoas, e que cometeram inúmeros 
outros atos perversos (VERGER, 1994, p.24). 

 

 
76 No artigo, Verger apresenta outras versões para os Atigali, Tigere ou Atinga (VERGER, 1994, p.24). 
77 Artigo publicado em 1956, pela Bulletin de l'Institut Français d'Afrique Noire, Série B, nº 3-4, pp.315-334. 

Referência divulgada por Verger. 
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Para desenvolver esse assunto da caça às feiticeiras, Fatumbi Verger nos introduz a uma 

outra pesquisa, de Debrunner (1959)78. Mais um europeu, que, esse, contribuiu com os 

argumentos de Verger, pois, justamente, observou que o conceito de feitiçaria foi introduzido 

entre os iorubás pelos europeus, pela estrutura da própria colonização. Como podemos ver, por 

Debrunner, a caça as feiticeiras é a 

 
consequência indireta da ação conjunta, na época colonial, do comerciante, do 
administrador, do missionário e do professor, cujas influências diversas destruíram a 
antiga cultura e a antiga religião, fazendo em princípio desaparecer o paganismo. Na 
verdade, longe de destruir esse paganismo, o resultado foi criar uma nova forma de 
paganismo através das sociedades de caçadores de feiticeiras. (DEBRUNNER. apud 
VERGER, 1994, p.24). 

 

A dominação do território e do povo iorubá foi operada pelo colonizador, de modo a se 

apoiar na própria cultura iorubá, como ferramenta para realizar a opressão. Parece-nos, quando 

lemos Verger, que essa atividade de caça às feiticeiras provoca conflitos públicos de perseguição 

a essas mulheres, que resultam em julgamentos e pagamento de dívidas. O autor descreve as 

sentenças relativas às condenações impostas a essas mulheres confessas. Além de pagar com 

alguns búzios (moeda entre os iorubás), as feiticeiras deviam se desfazer de todos os seus 

materiais ou artefatos utilizados nos cultos dos orixás. Também precisavam ser purificadas com 

banho de folha e a ingestão de uma noz de cola. Ora, noz de cola, banho de plantas são rituais 

da liturgia dos cultos aos orixás e às Iami; esse é um aspecto dessa sobreposição cultural 

impostas pelas seitas pagãs.  

Fatumbi Verger apresenta uma suposição mais racional desse “estranho 

comportamento” de mulheres assumirem crimes horrendos. Contrário ao Morton Willians, o 

autor defende que as mulheres podem alcançar um sentimento de poder por se mostrarem fiéis 

às entidades feiticeiras, quando assumem esses crimes pelo qual são acusadas pelos caçadores. 

O autor nos diz sobre as mulheres: “Como resultado de uma pressão cultural, que provoca nelas 

sentimentos de orgulho por serem ìyàmi poderosas, capazes de temíveis cóleras; como uma 

necessidade de afirmar sua fidelidade à imagem traçada pela tradição” (VERGER, 1994, p.25).  

Ainda pelas histórias de Ifá, objeto que dá legitimidade para interpretações de Verger, 

encontra-se a representação simbólica daquilo que identificou como o orgulho das mulheres 

manterem-se fiéis às imagens das Iami em Ìyàmi e o mito da criação da roupa de Eégun. Porque 

existe o aceite das mulheres, fiéis às tradições, que as forças das Iami sejam subordinadas à 

 
78 O autor cita nessa ocasião o H. Debrunner no seu livro de 1959 publicado na capital Accra, chamado 

Wichtcraft in Ghana. Além dessas, não foram encontradas maiores informações sobre esse autor. 
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Oxalá, um orixá mais calmo e paciente, como condenação do abuso de poder realizado pelas 

mulheres, anteriormente. Ou seja, Verger interpreta que elas aceitam o controle, pois é por ele 

que reconhecem o tamanho do poder que tinham. 

Verger afirma, complementando, que nas regiões Ketu, Egba e Egbado onde os 

caçadores atigali punem, é também, paradoxalmente, o local onde existe o festival das 

Gueledé79. Essa afirmação nos tende a pensarmos que se existe um modo sistematizado de 

perseguição. É possível, como revide, encontrar os rituais tradicionais ainda vivos e latentes. 

As manifestações dos próprios iorubás que têm como finalidade discriminar e perseguir os 

pressupostos de sua cultura tradicional, revelam a força e persistência da língua e da cultura 

iorubá. 

Não poderíamos deixar de citar uma afirmação de Silvia Federici, semelhante a esse 

aspecto que foi discutido sobre as mulheres assumirem crimes. “Na década de 1980, na Nigéria, 

meninas inocentes confessavam ter matado dezenas de pessoas, enquanto em outros países 

foram encaminhadas aos governantes petições a fim de que as bruxas fossem perseguidas com 

maior rigor. (FEDERICI, 2017, p.417) Comprovando como este foi um dos efeitos, decorrentes 

da colonização e seus mecanismos de acusação de mulheres como feiticeiras e seus cultos 

tradicionais como feitiçarias.  

2.7.4 Antifeitiçaria 

Após a leitura desses dois artigos, de Verger e de Cunha, podemos afirmar que há uma 

diferença entre os caçadores de feiticeiras, apresentado por Verger e o conceito de antifeitiçaria 

colocado pelos dois autores. Como vimos, os caçadores começam a existir a partir das 

influências da modernização — que são o desenvolvimento da colonização ou da dominação 

do islamismo. A antifeitiçaria, como é denominado algumas vezes, principalmente por Carneiro 

da Cunha, é o movimento de aplacar, amortizar, se proteger das forças malignas das Iami ou 

mesmo negociar com elas. Nesses mitos de origem existe um antídoto, que provém a 

convivência com as Iami. 

Quando comenta o primeiro mito utilizado como exemplo para caracterizar Iami 

Oxorongá, conclui que as oposições apresentadas no mito são “esclarecedoras quanto à 

 
79 Gueledé é também o nome da máscara utilizada nas manifestações do mesmo ritual, essa máscara é vestida 

por homens para serem realizadas danças. O festival acontece, a cada um ou dois anos, atualmente em locais 
da Nigéria e República do Benin. 
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definição de feitiçaria ancestral e o princípio da vida em comunidade, ou melhor, o princípio da 

vida em sociedade” (CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p. 2). 

Ou seja, podemos, então, concluir que quando Cunha utiliza o termo antifeitiçaria ele 

está se referindo à narrativa dos mitos, em que encontramos o sentido de acalmar a ira das Iami 

e encontramos, nas histórias, a resolução de uma negociação com elas, uma força placatória ao 

axé delas. Há meios de se proteger fazendo oferendas com elementos que são combativas das 

Iami. 

Conta-nos, o palestrante, que existem práticas de antifeitiçaria, como o culto a Ossain, 

divindade da cura e das ervas. Explica sobre o uso de elementos específicos que têm o poder 

contra a feitiçaria, como a pimenta malagueta, e sobre oferendas contendo, principalmente, 

ovos, que são símbolo da vida. Quando apresenta esses símbolos com os elementos da natureza, 

está fazendo uma referência ao itans. 

2.8 Festival Gueledé 

Ainda, para aplacar o poder nocivo das Iami, isto é, as catástrofes, mortes e doenças que 

podem acometer um grande número de pessoas, os iorubás realizam o festival Gueledé80, que 

é um culto placatório das Iami. Nas palavras de Carneiro da Cunha, a finalidade do festival “é 

aplacar, mimar, agradar às Iami e, para tanto, a comunidade masculina abdica das suas 

prerrogativas de homens para agradarem totalmente as mães ancestrais” (CARNEIRO DA 

CUNHA, 1984, p.6). Ademais, descreve partes desse ritual que acontece na rua, ao ar livre, e 

que é um acontecimento “de um colorido extraordinário, de uma beleza fantástica, que chama 

muitíssimo a atenção e motiva toda a comunidade” (CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p.7). 

Conta-nos que muitos participam do festival, inclusive os homens, que, “vestidos de mulher e 

com máscaras de tipo capacete sobre a cabeça” (CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p.6), são os 

únicos responsáveis pela dança. 

Carneiro da Cunha faz uma observação sobre a função que o festival tem de realizar 

uma reformulação no equilíbrio das relações sociais, proporcionando uma “brecha” em que “o 

marginalizado pela sociedade exige reintegração [...] para que a organização social possa 

continuar a existir” (CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p.6). Ou seja, o culto às Iami, sendo estas 

 
80 Gueledé é um grande festival ritualístico dirigido por mulheres, detentoras dos poderes das feiticeiras, iami. O 

ritual das gueledé é comandado por uma sociedade de mulheres, aquelas que detém o conhecimento dos 
segredos das iami. 
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consideradas como marginais às normas sociais, é responsável por reajustar as “contradições 

inerentes à própria vida em sociedade” (CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p.6). 

As máscaras Gèlède e Ìyàmi, é um tópico do artigo de Verger, em que apresenta seu 

estudo sobre esse festival e sua indumentária — as máscaras desse culto. O autor apresenta 

como referência um pesquisador, também europeu, Ulli Beier (1922-2011)81 que tem um livro 

chamado Gelede Masks, de 195682. Esse autor também é citado por Carneiro da Cunha, para 

discutir sobre as Iami, como poderemos constatar.  

O tema das gueledé é introduzido por Verger com a finalidade de discutir mais sobre as 

particularidades das Iami. Verger diz que gueledé  

 
[…]trata-se de máscaras usadas por homens que fazem parte de sociedades 

controladas e dirigidas por mulheres que possuem os segredos e os poderes de ajé 

(feiticeiras). As ìyàmi, longe de serem excluídas da sociedade yorùbá, são, ao 

contrário, tratadas com grande respeito e considerações, pois o objetivo desta 

sociedade gèlèdè é exatamente, ao contrário dos caçadores de feiticeiras tipo Atigali, 

acalmar a possível cólera de ìyàmi por meio de cerimônias e danças executadas em 

sua honra (VERGER, 1994, p. 26). 
 

O autor deixa explicito que, no festival Gueledé, os homens, ao invés de caçadores, 

usam as máscaras para realizar reverência às grandes mães, as Iami, dando e participando desse 

ritual feminino. Há imbricado no ritual desse festival a relação entre homem e mulher, uma 

discussão de gênero pautada nos dois artigos. Essa contradição, reforça o embate das forças 

colonizadoras e organização dos iorubás, de luta pela permanência de seus modos e vida. 

Cunha reconhece que, no mesmo sentido, gueledé “é uma sociedade secreta feminina 

cuja finalidade maior é o culto placatório das ‘feiticeiras’” (CARNEIRO DA CUNHA, 1983, 

p.1016) e por serem terríveis e capazes de comer a própria prole tem-se a necessidade de aplacá-

las periodicamente. 

Verger se apoia na obra de Beier para distinguir as feiticeiras medievais, que são a 

personificação do mal, das Iami que representam aspectos místicos da mulher, que detém o 

poder do sangue da menstruação por meio dos seus poderes; e seu poder de destruição.  

Procura defender o festival das Gueledé com suas máscaras, ao afirmar que gueledé 

representa a transição de um matriarcado para um patriarcado, acontecimento narrado em mitos. 

“São Grandes-Mães, as Mães encolerizadas e, sem sua boa vontade, a própria vida não poderia 

continuar, sem elas a sociedade desmoronaria” (BEIER, apud VERGER, 1994, p.26). A partir 

 
81 Além da questão das Iami, retomamos aqui o assunto dos caminhos de escolha de autores referidos no artigo 

de Verger. O pesquisador Beier que é contemporâneo ao autor é um teórico que dialoga a favor de seu 

pensamento.  
82 Para saber mais procurar: BEIER, Ulli. Gelede Masks, Odù, nº 6, Ibadan, 1956, p.6. 



78 
 

dos mitos, afirma que há uma perda da posição política das mulheres, por isso é preciso 

apaziguar a sua ira. Segundo Verger, Beier conclui que se fossem apenas maléficas elas não 

conseguiriam viver em sociedade, seriam expulsas ou mortas, para o qual retomamos um dos 

primeiros aspectos das Iami abordado por Verger, em que defende que as Iami vivem de um 

modo integrado a sua sociedade. Ainda baseado no estudo de Beier, no mito da origem do 

mundo, “as mulheres recebem o poder na pessoa dela” (VERGER, 1994, p.26) e os homens 

retomam esse poder com paciência e habilidade.  

Continuando a demonstrar a intertextualidade da palestra de Cunha e o artigo de Verger, 

podemos dizer que a apresentação que cada um faz do festival Gueledé se complementa e seus 

argumentos constroem um diálogo coerente. Sobre o festival, Carneiro da Cunha comenta, nas 

respostas às perguntas do público, que ele tem duração de uma semana, sua frequência é anual 

ou bienal e acontece durante o período das cheias, igualmente a outros festivais, como o de 

Oxum ou Iemanjá83. 

Ritualizado em um grande encontro de pessoas, tomando proporções de um festival, 

complementa, ainda, que o festival seguiu existindo na Nigéria e antigo Daomé atual República 

Popular do Benin. Sobre a época do ano, “varia sempre em função da cheia do rio, na região 

que eu vi”, diz o palestrante (CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p.8). “Em geral é o seguinte: 

começo da estação das chuvas. Já se fez toda a plantação e se aguarda a chuva para a fertilização 

das sementes que foram plantadas” (CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p.8). 

Em relação a essa regulação que o festival das Gueledé gera, também funciona como 

um ajuste de contas, com um espírito carnavalesco, se constituindo como “uma metáfora da 

situação cosmogônica primordial, onde o que conta é a totalidade e não as diferenças das 

normas culturais” (CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p. 6). 

Carneiro da Cunha o apresenta como uma bela comunicação visual, que em sua estrutura 

se assemelha aos elementos do espetáculo, comparado à estrutura clássica do teatro grego. O 

festival inicia-se na praça, segue acontecendo no mercado, contém corifeu, oráculo e ainda tem 

“um público que vivencia de tal forma esse oráculo, de modo que ele se incorpore ao seu ser, 

porque ele não só é cantando e dançado, ele tende a se integrar totalmente em cada indivíduo” 

(CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p. 8). Ainda, que além do aspecto catártico do teatro, o 

festival tem uma função de “englobar tudo isso que a sua sociedade, em função de suas regras, 

exclui” (CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p. 8) 

 
83 Nessa ocasião na fala de Carneiro da Cunha, o autor, faz uma referência ao culto aos orixás, comparando o 

festival das Gueledé com a festa de Iemanjá, realizada na Bahia. 
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Retomando o estudo de Verger a respeito da particularidade das Iami, é acerca do fator 

moderador instaurado por essas feiticeiras no âmbito social, que identificamos existir na função 

do festival Gueledé. Sugerido por Bastide, o autor do artigo cita Kluckhorn84 para falar do papel 

moderador das Iami, realizado por feiticeiras ou deuses em outras culturas. À exemplo disso 

nos apresenta uma referência similar, provinda dos gregos, a de ubris, conceito referente a tudo 

aquilo que passa da medida. As Iami, nos reforça Verger, são moderadoras dos excessos de 

poder, “mediante suas intervenções, ela contribui para garantir uma repartição mais justa das 

riquezas e das posições sociais, ela impede que um sucesso por demais prolongado permita a 

certas pessoas controlar exageradamente umas e outras” (VERGER, 1994, p.35). Em suma, 

encontra na cólera de Iami a força das grandes doenças e seus remédios. 

Já Carneiro da Cunha, diz que viu o festival na Nigéria. Assim como, Verger registrou 

fotos desse festival, vide a foto da capa de se livro Artigos (FIGURA 2)e na fototeca virtual no 

site da fundação Verger. Os dois autores, baseados no estudo de Edison Carneiro85, asseguram 

sobre essa a informação de que o festival Gueledé ocorreu no Brasil, ao citar esse pesquisador 

das religiões afro-brasileiras. 

  

2.8.1 Gueledé no Brasil 

Ainda em relação ao festival Gueledé, tanto Caneiro da Cunha, como Verger, comentam 

que ocorria no Brasil, mais especificamente na Bahia, até o início do século XX e que todas as 

mães de santo de terreiro eram ialaxé, sacerdotisa suprema do festival.  

Na palestra de Cunha fica explícito que o desaparecimento foi do festival Gueledé e que 

as feiticeiras são saudadas e clamadas em rezas, cotidianamente, nos terreiros da nação nagô, 

no Brasil. Na Bahia, Verger diz daqueles que foram trazidos de Ketu, proferem rezas às Iami 

no culto aos orixás, na sequência das rezas a Exú e aos antepassados sacerdotes responsáveis 

por trazerem o culto ao Brasil. Diz ainda que as mulheres destinadas a entoar cânticos no Brasil 

cantam para as feiticeiras. Demonstra dessa forma que as feiticeiras compõem os elementos 

litúrgicos do candomblé, diferentemente de serem excluídas, são respeitosamente 

reverenciadas. 

 
84 Para esse autor não há no artigo de Verger nenhuma outra referência além de ter sido sugestão de Roger  

Bastide. 
85 CARNEIRO, Edison. Candomblé da Bahia. Civilização brasileira: Editora, 1984. 
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2.9 Maria Julia Figueiredo 

Nas respostas às perguntas do público, Carneiro da Cunha comenta um pouco mais sobre 

a existência desse festival no Brasil, confirmando que ele era realizado na Bahia, no terreiro 

Engenho Velho, pela ialaxé e mãe de santo Maria Julia Figueiredo86, mencionando, também, 

haver dois exemplares das máscaras gueledé no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Por 

sorte, encontramos o estudo do pesquisador sobre exemplares obra História Geral da Arte no 

Brasil (ZANINI, 1983), capítulo escrito por Carneiro da Cunha Arte afrobrasileira. Mais 

detalhadamente, trata sobre essas máscaras baianas que, ambas representam mulheres e que 

foram pertencentes ao candomblé de Pulquéria, sendo feitas de madeira policromada. “Segundo 

Carneiro, Pulquéria é a sucessora da Maria Julia da Conceição, rival da Figueiredo. 

(CARNEIRO, 1978)” 

Segundo o autor, “Embora esses dois exemplares apresentem bastante segurança formal 

e técnica, além de grande precisão iconográfica, certos detalhes estilísticos indicam, todavia, 

uma feitura brasileira e não africana” (CARNEIRO DA CUNHA, 1983, p.1014). 

Cunha afirma que os dois exemplares que analisa foram dançados até as primeiras 

décadas do século XX.87 Acrescenta a análise do título da dirigente da sociedade gueledé (irelú) 

e sinaliza que aqui no Brasil, descendentes de Ketu, comemoravam a festa das gueledé, dia 8 

de dezembro (dia da Nossa Senhora da Conceição), dirigida por Maria Julia Figueiredo uma 

mãe de santo do terreiro Engenho Velho, como descreveu Edison Carneiro (CARNEIRO DA 

CUNHA, 1984). 

O livro Candomblés da Bahia, de Carneiro, que vimos com Verger, também é 

encontrado em citações de outros autores, como Roger Bastide. Sua pesquisa gerou um 

importante documento sobre o desenvolvimento do candomblé no Brasil nos anos 1930, fez um 

registro mais apurado com as pessoas que eram filhos de santo e teceu críticas ao estudo de 

Nina Rodrigues. 

Para traçar a história do candomblé do Engenho Venho, existente, segundo cálculos de 

Carneiro, desde 1830, o autor faz a descrição dos acontecimentos sobre como se deu a sucessão 

do cargo da mãe de santo da casa do Engenho Velho quando houve uma cisão, e a criação de 

outros terreiros como o Gantois e o Ilê Axé Opô Afonjá, em Salvador. O candomblé Engenho 

Venho criou dissidências a partir do conflito, entre duas irmãs. 

 

 
86 Informação que ele traz segundo Édson Carneiro, e, para verificação do leitor, na página 32. 
87 Para saber mais sobre a análise sobre esses exemplares consultar Cunha (1983, p.1013-16). 
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Essas Duas filhas, duas Maria Júlia — uma Conceição, outra Figueiredo — 

disputavam a chefia do candomblé́. Venceu Maria Júlia Figueiredo, que era, aliás, a 

substituta legal de Marcelina, como mãe pequena ('ya kekêre) (CARNEIRO, 1978, 

p.56). 
  

Mãe de santo do terreiro nagô mais antigo, Maria Julia Figueiredo, não por acaso, foi a 

líder responsável pelo festival Gueledé na Bahia, 

 
Esta Maria Júlia gozava de grande prestígio entre os negros e merecia, na festa 

dos ghéIédés (máscaras), que antigamente se realizava, a 8 de dezembro, na Boa 

Viagem, exatamente no local em que está hoje a Vila Militar, o título honroso de 

Iyalôdê Êrêlu (CARNEIRO, 1978, p.56). 
 

No entanto, os exemplares das máscaras gueledés baianas que Cunha descreve em seu 

estudo sobre arte afro-brasileira, pertenciam, como já mencionado, ao candomblé de Pulquéria. 

(CARNEIRO DA CUNHA, 1983). Segundo Carneiro (1978), Pulquéria é a sucessora da Maria 

Julia da Conceição, rival da Figueiredo. Podemos concluir, então, que semelhantes aos festivais 

que ocorrem em território iorubá, na África, o culto às Iami, festival gueledé baiano, envolvia 

diversos terreiros de candomblé.  

Além disso, levantamos a hipótese de que uma das razões para a sua decadência na 

Bahia estaria relacionada à repressão, já que, no Brasil à época, “dificilmente um culto desse se 

manteria dentro de uma repressão policial sistemática que havia” (CARNEIRO DA CUNHA, 

1984, p. 7). 

Retomando a palestra, Cunha, após abrir o diálogo com o público, tece algumas 

reflexões sobre o modo como se deu a permanência dos cultos africanos no Brasil, levantando 

a hipótese de ter assim se estabelecido pela “identidade étnica dos negros aqui” (CARNEIRO 

DA CUNHA, 1984, p.10) e pelo fato do sistema de pensamento nagô-iorubá ser extremamente 

estruturado e rico. 

Ele faz uma diferenciação em relação aos impactos que a cultura iorubá sofreu, em seu 

território africano e no processo de reestruturação do culto realizado pelos escravizados na 

diáspora negra no Brasil. Desenvolve uma crítica sobre como, nesses dois fatos, a colonização 

e a modernização causaram impacto. A diferença é delineada no sentindo de que, na 

modernização africana, esses cultos passaram a ser considerados como “algo obscurantista”, 

ligado ao “passado arcaico”. Ao passo que, no Brasil, os cultos atuaram como elemento de 

afirmação do próprio negro, e, de certa forma, o “elemento contrário” acabou fazendo com que 

a cultura nagô e o culto aos orixás iorubás se estruturassem mais. 
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2.10 Totalidade das iami 

Um aspecto importante a ser apresentado nesta pesquisa, está relacionado à totalidade 

da Iami, sendo a impossibilidade de ela ser incorporada. Como aponta Carneiro da Cunha, ainda 

que no Brasil as Iami sejam, com respeito, despachadas junto com o padê para Exú, elas não 

são incorporadas pois não se subdividem. Justamente, não acontece com as Iami as subdivisões, 

como acontece com outras divindades, os orixás ou Egún — tal como indicado pelo autor 

quando relata que um filho de santo incorpora uma apelação88 do orixá, por exemplo Iemanjá 

Ogunté. 

Essa totalidade das Iami, esses seres primordiais que carregam os dois sexos no cerne 

de sua concepção, pode ser encontrada nas representações nagô-iorubá nas quais homens 

aparecem com seios e mulheres com barba. Carneiro da Cunha supõe que a razão da 

ambiguidade da natureza sexual de alguns orixás (Logun ede, Odudua e Oxossi) — pois estes 

são definidos conforme o local — é oriunda da força primordial simbolizada pelas arcaicas 

feiticeiras. Complementa, ainda, que conforme a socialização acontece as diferenças vão se 

fixando, e os “papéis sociais assumindo contornos mais delineados” (CARNEIRO DA 

CUNHA, 1984, p.4). Compreendemos, mais uma vez, que aqui o autor se refere a esse 

movimento de “atualizar-se”.  

2.11 Impactos na sociedade Iorubá 

Sobre a população, Carneiro da Cunha nos atualiza que, à época em que ocorreu a 

palestra, a população na Nigéria contava com 70 milhões de habitantes, sendo apenas 20% deles 

pertencentes à cultura iorubá, ou seja, aqueles que cultuam as religiões tradicionais. A outra 

parte da população dividia-se entre mulçumanos e cristãos. O autor conclui que esse fenômeno 

se dá como uma das consequências da modernização, pois existe um contraste entre as 

concepções e práticas que fundamentam essas religiões tradicionais e as concepções e práticas 

que estão na base da modernização, processo que faz “com que estes cultos vão perdendo da 

sua vitalidade”(CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p.11). 

Verger nos afirma que o culto aos antigos orixás está sendo abandonado. Explica-nos 

que a caça às feiticeiras é um advento que acontece a partir “das múltiplas pressões exercidas a 

parir do exterior” (VERGER, 1994, p.24) — principalmente, o contato com os europeus — 

 
88 Podemos compreender que apelação é chamada na linguagem do candomblé como qualidade dos orixás. 
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gerando a conversão de famílias iorubás ao cristianismo e ao islamismo. Afirma serem as anciãs 

aquelas que continuam guardando o “templo familiar” e o seu culto. Velhas mulheres que 

acabam sofrendo, com frequência, ataques de curadores e caçadores de feiticeiras (VERGER, 

1994).  

Ainda sobre os impactos culturais, consequência da colonização europeia, Cunha 

complememta sobre as características geopolíticas dos locais iorubá na África Ocidental. 

Explica como essas sociedades sofreram, principalmente após as missões que levaram os 

colonizadores para os interiores na África Ocidental. Conjuntamente, como elas sofrem com a 

influência da cultura muçulmana, ocorrida pelo leste africano. 

Na palestra, em resposta a uma pergunta sobre os aspectos de mudança nos modos de 

realizar esses cultos — em decorrência dos impactos da modernidade. Carneiro da Cunha 

comenta como no Brasil a conjuntura hostil contribuiu para que toda uma cultura material em 

relação aos cultos se estruturasse muito bem, a exemplo do culto à Iami, que subexistiu nos 

candomblés da Bahia. 

Um outro aspecto da modernidade é exemplificado por Cunha, após o impacto do 

projeto socialista no país da “ republica Popular do Benin, é considerado um país marxista-

leninista, então ouve-se a Internacional dez vezes por dia em Yorubá, em Fon, em todo tipo de 

dialéto e em francês.” (CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p.12). Conclui seu pensamento que 

mesmo com essas imposições, como ser colocado um hino a ser tocado para as pessoas ouvirem 

e mesmo alguns terem sido perseguidos pelas suas práticas tradicionais, pelas frestas e fissuras, 

continuam sendo realizados os modos culturais e rituais tradicionais. 

2.12 Mulheres feiticeiras e a colonização  

Para o último assunto discutido neste capítulo, retomamos o artigo de Verger. O 

fotógrafo faz uma revisão partindo de sua observação da evolução das interpretações realizadas 

sobres os mitos da criação, já discutidos nos tópicos anteriores. Para tanto cita ao menos sete 

pesquisadores de diferentes épocas e posicionamentos. Retorna a afirmar que a Iami é uma das 

personagens que compõe o mito da criação iorubá. A partir desse mito faz uma análise em que 

reforça o sentindo de seu artigo, pois dedica-se a uma revisão literária sobre como outros autores 

escreveram sobre a criação do mundo. Comenta que esses autores, estrangeiros, não se deram 

conta do profundo ligamento da Iami com o mito da criação. Maupoil (2017) é o único 

pesquisador que sugere em seu estudo esse fato de as feiticeiras estarem ligadas ao mito iorubá 

da criação. 
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A análise de Verger inicia-se com o reverendo Crowther89, que em 1852 definiu Oxalá 

como uma grande deusa, sendo que este é um deus masculino. Esse autor também compreendeu 

que Odudua é o deus supremo iorubá e contém uma cabaça fechada que não pode ser aberta, 

representando o céu e a terra. Comparado ao que Verger apresentou sobre esse mito, podemos 

afirmar que Crowther comete equívocos em relação aos significados e definições das 

personagens desse mito. 

Posteriormente, Verger comenta que o reverendo Bowen90, em 1858, entendeu Oxalá e 

Igabadú como uma coisa só, sem diferenças e não compreendeu que são personagens distintos, 

um masculino e o outro, feminino. Concluiu o autor, que Bowen definiu que Oxalá é andrógino, 

pois é identificado pelo reverendo como um único ser Oxalá e “ Ìyágbá” (grande mãe) e ainda 

identificou Oduduá como o universo que se situa em Ifé. Isso quer dizer que não compreendeu 

a relação de gênero de cada um desses deuses. Também não soube compreender que Odudua e 

Iagbá são dois nomes distintos para a mesma entidade feminina. 

O padre Bouche91, em 1885, apresenta a figura feminina Igbá caracterizada como 

grandes mães repletas de ternura, tecendo, ainda, uma comparação das grandes mães dos mitos 

iorubás com a virgem Maria do cristianismo. No entanto, Bouche não compreendeu que Igbá, 

essa grande mãe e primeira mulher da terra, representa as Iami, poderosas e destruidoras, por 

isso não deveriam ser comparadas à virgem Maria.  

Padre Baudin92, em 1884, a partir das histórias da tradição oral colhidas por ele à época, 

unificou os personagens de Odudua e Obatalá (um mesmo nome para Oxalá). Verger reflete 

em seu artigo que são personagens mitológicos diferentes. Ainda sobre o casal Odudua e Oxalá, 

cita novamente Crowther, pois descreve esse casal fechado em uma cabaça. Verger reconhece 

que Crowther cometeu um equívoco, pois não reconheceu que Odudua era a mesma 

personagem do mito da roupa dos Egún (mito que foi comentado e discutido no item 3.4.2).  

Verger ainda comenta que Ellis93 publicou um livro, em 1894, em que faz citações sem 

indicar as fontes e fazer referência aos autores que publicaram anteriormente. Verger comenta 

que esse autor modifica o nome das grandes mães e também realiza uma tradução pouco 

cuidadosa da palavra Odudua. Com indiferença, esse pesquisador, no final do século XIX, 

estratifica a partir da sua tradução e má reprodução dos exemplares de seus antecessores um 

“sistema binário composto de elementos opostos complementares, no qual o masculino se opõe 

 
89 S.A. Crowther organizou A Vocabulary of the Yoruba Language, London, 1852 (VERGER, 1994, p.30). 
90 Bowen A Grammar and Dictionary of the Yoruba Language, Washington, 1858 (VERGER, 1994, p.30). 
91 Abade Pierre Bouche, La Côte des Esclaves et le Dahomey, Paris, 1885, p.113 (Idem, p.31) 
92 R. pe Baudin, Fétichisme et feticheurs op. cit., p.8. (Idem, p.31) 
93 A.B. Ellis, The Yoruba Speaking Pealpe, London, 1894, p.38 (Idem, p.31) 
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ao feminino, o dia à noite, o bem ao mal, o branco ao negro” (VERFER, 1994, p.32). No 

entanto, essa oposição não deve ser desse modo definida, segundo Verger, exemplificando seu 

argumento com o fato de os adeptos de Odudua, a deusa simbolizada pela cor negra, utilizam 

colares de contas brancas. 

Novamente Baudin é citado por Verger, que descreve que o reverendo escreveu que 

Oxalá arranca os olhos de Odudua para ela ficar em repouso e nessa passagem mitológica não 

teria compreendido a finalidade simbólica do uso dos caracóis. Para Verger os caracóis 

simbolizavam calma e a serenidade, conforme pôde encontrar nas histórias que colheu, anos 

depois, dos babalaôs da mesma tradição oral. Já para Baudin os caracóis são um castigo 

destinado à Oxalá, por ter deixado Odudua cega. Verger afirma que a interpretação feita por 

Baudin foi de modo ligeiro e não corresponde com o modo que é contado na tradição oral. 

Cita ainda Lygia Cabrera94, pesquisadora cubana que fez registros dos descendentes dos 

iorubás em Cuba, um mito parecido com o mito recolhido por Pe. Baudin, onde demonstra que 

não há a punição dos caracóis e sim a união de Oxalá e uma figura feminina Yeuemowó, 

diferente do que relatara Baudin, 

Maupoil também faz sua interpretação do casal criador. Quanto a seu conterrâneo, 

Verger o parafraseia, demonstrando que Maupoil entende que há uma confusão de 

pesquisadores em relação a essa união da cabaça (Odudua) com a palavra odú, respectiva ao 

signo de Ifá.  

Chegando ao fim dessa evolução das interpretações do mito da criação, Verger quer 

demonstrar que essa grande mãe que foi lida pelos europeus há 100 ou 80 anos atrás, era 

diferente da interpretação que vinham fazendo 50 anos após, nos 1950-1960. “Segundo essas 

diversas histórias, vê-se que Ìyàmi se encontrava presente no começo do mundo. Algumas vezes 

os próprios autores o escreviam, mas se para o abade Bauche, Iya agba (literalmente significa 

grande mãe) era uma deusa como a Santa Virgem, a Mãe que salva, para o sacerdote de òrìsà 

era a mãe poderosa e temível, a Mãe sempre encolerizada.” (VERGER, 1994, p.33). 

Verger considera ignorantes tais leituras que foram feitas da personalidade da Iami, e 

isso possibilitou que fosse negada a relação dela com os orixás. Porém no momento em que o 

autor escreveu o artigo, demonstra que as feiticeiras Iami eram reconhecidas com grande 

importância na Nigéria, para isso citando o artigo de Dapo Fafiade (1964)95.  

 
94 Lydia Cabrera, El Monte, La Habana, 1954, p.392. (VERGER, 1994, p.32) 
95 A referência em relação a esse autor é informada sobre a publicação de um artigo na Sunday Express, de 

Lagos, Nigéria. 
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Por tanto, o autor defende que não foram bem compreendidas, pois foram estudadas por 

pesquisadores cristãos:  

 
A explicação de um mundo no qual a presença de Ìyàmi, a feiticeira, não é cegamente 
combatida, pode surpreender e perturbar, mas não se deve perder de vista que reina 
uma grande incompreensão entre, aqueles que seguem uma religião de salvação e os 
que praticam a religião do òrìsa, baseada na concepção do àse, força vital, energia, 
fonte fundamental de todas as coisas, cuja abordagem e utilização é mais científica 
que sentimental (VERGER, 1994, p.34). 

 

Com o intuito de demonstrar que não há coerência na definição em que Nadel designou 

a figura líder feminina como um cargo fora da lógica social, concluí o autor, justificando as 

mudanças históricas da região. 

 
O pensamento nupe, de que fala Nadel, era portanto influenciado, perdera sua forma 

tradicional antiga, na qual ele, sem dúvida, teria se deparado com o fato de que, a 

exemplo do que ocorria na região yorùbá, a religião não considerava a feitiçaria como 

um dado exclusivamente anti-social e, assim, a posição da lelu não apresentava um 

caráter paradoxal (VERGER, 1994, p. 23). 
 

Isso, mais uma vez, reforça que Verger tende a mostrar ao seu leitor o cuidado em 

atentar-se aos equívocos dos pesquisadores que acabaram sendo negligentes com a história, 

levando a falsas conclusões decorrentes dos estudos realizados dos iorubás. Reitera, ainda, que 

as inquietações e angústias dos iorubás não devem ser racionalizadas pela noção do pecado 

original, oriundo da religião católica. Isso nos possibilita dizer o quanto Fatumbi Verger critica 

o estudo dos religiosos sob os aspectos das feitiçarias dos povos africanos, recorrentes em 

expedições e viagens do século XIX. 
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CAPÍTULO 3 — Considerações finais 

“Toda a pessoa a quem esta história for contada, 
As eleye jamais ousarão combatê-la” 

História IV  

(VERGER, 1994, p.48) 

3.1 AGÔ96 — pedido de licença para terminar 

Desde o primeiro passo dado na direção da realização deste estudo sobre o culto às Iami, 

no Brasil, houve a necessidade de se fazer uma reverência ao povo banto. Não poderia deixar 

de sinalizar que, resultado de uma inquietação, tornava-se imprescindível fazer menção a 

população negra, primeiros a atravessarem o atlântico forçadamente para chegar ao Brasil, nos 

séculos XVI–XVIII. Justamente, por discutir um assunto oriundo da nação nagô, a partir de um 

estranhamento que, despertava os radares da memória e fazia nos lembrarmos sobre a discussão, 

já acumulada, no meio acadêmico sobre o nagocentrismo, fruto dos movimentos dos 

pesquisadores, alguns estudados aqui.  

O conjunto desses conhecimentos mais empíricos, relacionado ao mergulho na religião 

do candomblé, fazem-me procurar demonstrar o respeito à base negra da história do Brasil. 

Busquei conduzir a pesquisa dessa forma, também pelo sentimento de cuidado e admiração em 

relação às mulheres negras nagôs, poderosas mães de santo, que realizaram junto às 

comunidades que elas integram, o festival Gueledé, no Brasil, nas primeiras décadas do século 

XX. 

Para apresentar considerações e reverências aos negros de Angola, República do Congo, 

Moçambique e ao povo dos terreiros de nação banto, vamos prestar uma homenagem por meio 

da apresentação da letra da música, com palavras banto no refrão, do músico e filósofo, Tiganá 

Santana, que será dançada, nesse ato de reverência, no exame final, no dia da banca.  

 

Mama Kalunga 

Eis-me aqui 
Serei eu a voz que nunca seja 

Já que a voz 
Pode remeter ao que não há 

Grito meu 
Quem na vida rápida veleja 

Saberá 
Que o tempo é nunca se avexar 

 
96 Palavra iorubá que é definida em dicionário como: com licença. (NAPOLEÃO, 2011, p.37). 



88 
 
 

Koko azenza za ê 
Mama Kalunga 

Refrão              Koko azenza za ê 
Mama Kalunga 

 
Água mãe 

Vós que aprimorais o meu desmanche 
Pra que eu 

Sempre possa vos representar 
Grito meu 

O mistério é gota flutuante 
Ser menor 

É cantar o que o mistério dá 
 

Refrão 
 

Eis-me aqui 
Morrendo de mim ao mergulhar 

 
Refrão 

 
(Composição de Tiganá Santana)97 

 

 

3.2 Dança escrita e teoria coreografada 

A textualidade afro-brasileira e as performances da oralidade nos oferecem um amplo 
feixe de possibilidades de percepção, caligrafando a história e a memória dos afro-
descendentes. Essa memória do conhecimento, grafa-se, também, como aletria, nas 
pautas do papel e do corpo (MARTINS, 2003, p. 80). 

 

A dança que irá compor a exposição do exame deste estudo, acompanha o conjunto dos 

arquivos desta pesquisa. Essa linguagem cênica é parte dos materiais elaborados como resultado 

dos conhecimentos produzidos sobre aspectos da tradição oral que, de certo modo, estrangeira, 

faço parte. A partir do estado performativo e poético, a dança que iremos demonstrar está 

imbuída de um modo de inscrição e transmissão de conhecimento (MARTINS, 2003, p.74). 

 

 
97 KALUNGA, Mama. Intérprete: Tiganá Santana. Compositor: Tiganá Santana. In: THE Invention of Colour. 

Intérprete: Tiganá Santana. [S.l.]: Ajabu, 2013. 1 CD, faixa 9 (4:41 min). 
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3.3 Título: a cabaça, a cabeça de pássaro e o útero 

3.3.1 Sinopse 

Iami, meu respeito a ti, grande mãe. Ajoelho-me e escuto sobre a perseguição às 

mulheres. É história que se faz presente. Sinto meu corpo contando sobre as feiticeiras 

procuradas, caçadas e assassinadas. Seria uma autoetnografia do corpo, porque, mulher, 

conheço dessa história o medo que têm da nossa força, por isso nos matam. Conta-me, grande 

mãe, com seu pássaro, o que traz essa sombra com seu voo? 

3.3.2 Resumo 

Desde o início, a pesquisa de mestrado proposta junto ao Programa de Pós-Graduação 

em História da Arte da Unifesp, além de teórica, também resultaria em uma investigação pelo 

corpo, esse construído para uma cena. Consideramos, então, que essa dança cênica, parte do 

pensamento metodológico e é um dos elementos que constituem os materiais finais da pesquisa 

de mestrado. O caminho de estudo proposto no projeto prevê a ocupação do espaço transicional 

entre a discussão em bases teóricas (que alicerça a produção do conhecimento na universidade) 

e o processo criativo em dança. A dança é parte de um estudo que busca compreender os 

processos que levaram ao desaparecimento de alguns dos cultos às Iami no Brasil e investigar 

as razões desse desaparecimento. 
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3.3.3 Descrição da intervenção artística 

 

Fonte: acervo pessoal da autora (2022).98 
 

A dança expressa e atualiza sobre uma produção de conhecimento gerada a partir desta 

investigação que não poderá ser descrita em si. No entanto, para podermos fazer uma descrição 

sobre a dança que foi apresentada, em 13 minutos, no dia do exame de qualificação (28 de 

setembro de 2021) para a banca, compartilhamos esta imagem (FIGURA 5). Aspectos sobre as 

Iami, por meio do modo de se instaurar o estado performativo, sem marcas entre o começo o 

fim.  

Não se define exatamente o que é dança ou não dança. Procurou-se um estranhamento 

à formalidade sobre o quê é ou não, ação artística, borrando um pouco as fronteiras do que está 

dentro ou fora desta ação. O oco do útero e da cabaça, símbolos da Iami, pôde ser vislumbrado 

em uma máscara facial. Em um segundo momento, a repetição de nascimentos de cuias que 

faziam referência aos significados mais formadores dos conceitos das Iami (o bom parto, os 

ciclos reprodutivos, a concepção). A mulher, as sobreposições simbólicas do corpo feminino, 

 
98 Retado feito por Maíra Simões, da tela de seu computador, no dia em que realizamos a qualificação do 

processo deste estudo, enquanto era realizada a dança mencionada. 

Figura 5 — Retrato da dança realizada na qualificação de mestrado. 
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vagina, seios e a barriga que se expande. O tempo ritual para a cena e para o corpo que dança. 

O círculo representando a formação dos candomblés. A mulher se transformado em pássaro e o 

pássaro dançando no corpo de mulher. As cabaças e cuias, o espaço vazio, potente lugar a ser 

preenchido. A expressão para o vídeo, para o encontro remoto e on-line e a busca de transformar 

essa plataforma de transmissão em estado ritual. 

 

Performer:  

Beatriz Aranha Coelho 

 

Trilha Sonora: 

1. Mama Kalunga, interpretação de Virgínia Rodrigues; 

2. Just Fall Asleep, de Aphex Twin; 

3. The language of the birds, de Luzmilla Carpio; 

4. Gueledé: arrive de Tetede – Collection prohet – Bebin 26 – Yotuba du Benin, sakara 

et gelede. 

  

3.3.4 O oco dos sentidos 

Leda Maria Martins é uma pesquisadora que dá o suporte para o que não pode ser 

elaborado pela escrita, nesta pesquisa sobre as Iami. A dança final tem a mesma funcionalidade 

que esta dissertação tem em relação à autoria da escrita. Há o traço da minha individualidade 

no modo como esses materiais foram elaborados, seja pela escrita, a escolha dos caminhos de 

campo e o material artístico. Logo, não será uma dança que reproduz o ritual de despacho das 

feiticeiras (comentados pelos autores aqui estudados), nem mesmo algo específico das danças 

(coreografias, cenas dramatúrgicas) oriundas do ritual festival Gueledé, no entanto, é a forma 

deste corpo — os sentidos, a cor, cinestesia, as técnicas de movimento e as formulações cênicas 

— que discute o assunto estudado.  

Busca-se realizar a transmissão da produção de conhecimento desse assunto por este 

corpo que vos escreve. Esta dança reconstitui os aspectos daquilo que pode ser capturado, como 

algo que pode ter uma forma final, como esta dissertação, todavia faz parte de um contínuo. 

Sem estancar, esse conhecimento é formulado e compartilhado como um dentre os outros 

materiais utilizados (a escrita e os materiais da pesquisa de campo). Essas linguagens do texto, 
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da pesquisa (fotografias, a poesia dos textos orais disponibilizados durante a dissertação) e da 

movimentação marcam um ponto de encruzilhada no caminho metodológico. 

Para ilustrar essa costura, diz Carneiro da Cunha em sua palestra, pela representação 

simbólica de Oxalá, quando compartilha sobre um mito em que Oxalá é responsável pela 

construção da vida em sociedade (junto, obviamente, da força das Iami) 

Nesse caso se ela dá a matéria-prima, Obarixá dá a sua forma, requintada, socializada. 
Aliás, ele é, em outro mito, aquele que tece, acordando à aurora de cada dia, 400 
roupas para cobrir o seu povo. Vale dizer que é ele quem reinventa diariamente a 
cultura para os Nagô e Yorubá. Odú e Obarixá são dois elementos indispensáveis pois, 
para a vida em sociedade (CARNEIRO DA CUNHA, 1984, p.3). 

Nesse trecho sobre um mito iorubá, os diversos fios, que representam a constante 

reformulação da cultura, formam esse enredo que pretendo traduzir por meio desses argumentos 

sobre a dança neste trabalho acadêmico. Pelas letras que criam as palavras de Leda Maria 

Martins, emprestamos suas fabulações sobre o corpo e o estado performático, que são resultados 

do presente estudo, de modo que a dança que será apresentada ao final deste trabalho estará 

apoiada nos dizeres: 

O corpo nessas tradições não é, portanto, apenas a extensão de um saber representado 
e nem arquivo de uma cristalização estática. Ele é, sim, local de um saber em contínuo 
movimento de recriação formal, remissão e transformações perenes do corpus 
cultural. Nas tradições rituais afro-brasileiras...o corpo é um corpo de adereços: 
movimentos, voz, coreografias, propriedade de linguagens, figurinos, desenhos na 
pele e no cabelo, adornos e adereços grafam esse corpo/ corpus, estilística e 
metonimicamente como locus e ambiente do saber e da memória. Os sujeitos e suas 
formas artísticas que daí emergem são tecidos de memória, escrevem história 
(MARTINS, 2003, p.78). 

 

3.4 Estrangeira 

Ao retomarmos a música Mama Kalunga (2013), gostaria de ressaltar o trecho “Eis-me 

aqui. Morrendo de mim ao mergulhar”. Esses versos de Tiganá Santana, a partir da interpretação 

que identificamos, se referem à quando nos envolvemos de maneira integral nos caminhos do 

conhecimento e, então, “morremos” ou temos a perda de nós pela transformação, resultado 

dessa caminhada. Ainda, regalados dos significados da ancestralidade banto, os versos parecem 

dar sentidos ao subjetivo e objetivo, àquilo que geram as contradições na minha relação com 

essa pesquisa. Sentimento que parte da cor branca da minha pele, da minha história conjugada 

à experiência de ter me sentado em uma esteira para ritualizar a iniciação ancestral no 
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candomblé nagô egbá, a qual faço parte. E, aqui escrever sobre as Iami, assunto tão delicado 

dentro dos terreiros.  

Ainda que esse sentimento tenha uma cisão pelas características raciais que contém 

nossa história brasileira, inscritas nas peles, a iniciação é algo que se vive de modo integral e 

me colocou em um novo lugar no mundo. “Eis-me aqui”, presente com o corpo nesta escrita, 

“serei eu a voz” estrangeira. Em que coloco o estranhamento como, ainda que uma atividade 

negadora, algo que impõe uma fronteira: “uma ponte onde o fazer-se presente começa porque 

capta algo do espírito de distanciamento que acompanha a re-locação do lar e do mundo — o 

estranhamento — que é a condição das iniciações extraterritoriais e culturas” (BHABHA, 1998, 

p.29).  

Ou seja, posso resumir que o sentimento de estranhamento me dá a chance de colocar 

um traço de insurgência desta pesquisa: a importância de questionar a nossa leitura sobre 

feitiçaria entre os nagô-iorubá. Esta pesquisa é originada a partir da articulação de culturas 

diferentes e a noção de classe social que ocorrem no mesmo corpo. No mesmo sentido, motivo 

de um assunto místico ter me conduzido a uma pesquisa científica, ambivalente e reveladora de 

estranhamentos. 

3.4.1 Verger, Cunha e feitiçaria 

Homens nos mostram estudos sobre as feiticeiras e dão acesso a uma gama de 

conhecimentos a partir desse tema. Ousados por exporem assunto de tamanho perigo, procuram 

trazer para perto aquilo que desse assunto pode ser apresentado e discutido. Revelam sobre um 

festival no Brasil, conduzido por mulheres negras que puderam desenvolver e exercer poderes, 

até serem reprimidas de maneira mais contundente. Homens que compreendiam a esfera da 

resistência política que essas mulheres negras cumpriam nesse Estado de contenção e 

disciplinamento dos grupos insurgentes em relação à ordem da exploração. 

No entanto, ainda são homens que estão discutindo um assunto relacionado às mulheres. 

Inclusive os itans são cantados ou rezados por homens, também a partir do material de Verger. 

Mais um ambivalência latente que reflete a tenaz discussão de gênero binário, homem e mulher, 

que procura soluções entre as forças dentro das narrativas das histórias orais 

Não apenas os dois autores aqui tratados, mas historiadores, artistas, críticos de arte, 

pesquisadores em geral, entre os anos 1960 até os dias atuais, seguem com o propósito de 

construir um antídoto ao estigma que foi criado em relação às culturas africanas como 

primitivas, pouco desenvolvidas, quando comparadas a história da Europa.  
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As formas atuais de se cultuar os orixás seguem há mais de duzentos anos, no território 

brasileiro, e o fato do festival Gueledé ter terminado nos faz crer que os terreiros devem ter sido 

mais repreendidos devido ao culto às feiticeiras. Se o culto se extinguiu, a concepção do 

perigoso mistério da feitiçaria atormenta, até mesmo os sacerdotes, os iniciados e simpatizantes. 

O conhecimento sobre as feiticeiras Iami, muito provavelmente, foi influenciado pela moral 

dominante provinda do ocidente, tendo, assim, sido distorcida a compreensão das existências 

delas pela filosofia dos iorubás. 

Pensamos sobre os motivos de Verger escolher abordar o assunto das feiticeiras, inserido 

nesse movimento que faz para criticar a produção literária de seus conterrâneos, apoiado em 

histórias orais. Será que a necessidade de trazer as feiticeiras à escrita foi despertada pelos 

babalaôs quando compartilharam seus ensinamentos ou foi a indignação em relação aos 

resultados da colonização?  

Verger, ao afirmar que as feiticeiras são frequentemente estudadas, nos levanta uma 

questão: Como e por que razão as feiticeiras africanas foram objeto de estudo de viajantes 

religiosos e exploradores desde antes do século XX? A primeira hipótese que levantamos é que 

justamente pelo fato de precisarem controlar essas mulheres — as anciãs, que sabem a língua 

de seu povo —, enveredaram por esse assunto. Os homens europeus escreveram sobre essas 

mulheres que detém um poder forte, o qual precisam derrotar para haver um controle. Talvez 

tenham escrito sobre as mulheres que precisavam combater para colonizar. No entanto, essa é 

apenas uma reflexão pontual em que nos desdobramos, assim que questionamos as frequentes 

análises sobre feiticeiras.  

As mulheres mais velhas, na iorubalândia, como podemos ver no artigo de Verger, já 

não são mais, aparentemente, producentes e carregam consigo conhecimentos que podem 

ameaçar a lógica da nova ordem social. São essas mulheres que mantém e transmitem as línguas 

maternas dos locais colonizados. Também podem contar a história de seu povo. A caça às 

feiticeiras e a organização societária dessas Iá Agbá (grandes mães), como nos mostra Verger, 

podem requerer melhores condições, provocando rachaduras no sistema imposto pela 

colonização ou na organização liderada por homens. Enfim, tinham o poder de manter os 

conhecimentos vivo e “atualizados” das tradições e conhecimentos de determinados modos de 

vida, os quais vêm sendo constantemente destruídos ou apropriados pelo capital. 

O sentido da pergunta ao Verger, segue ao Cunha, por que razão teria ele levado o 

assunto das Iami a uma exposição do candomblé? Entre tantos assuntos dessa cultura, as 

feiticeiras foram o tema de sua palestra. Assunto delicado entre as pessoas do candomblé, assim 

como, feitiçaria, em si, é um assunto complexo por seus significados atribuídos em relação às 
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crença pagãs, em nossa sociedade cristã. Assunto que discute as mulheres perseguidas em nosso 

território, acusadas e penalizadas, seja por atos civis ou pelas perseguições do Estado. 

Verger estampa na capa de seu livro as gueledé, ritual realizado como reverência às 

feiticeiras. Logo, podemos deduzir, de maneira muito breve, que o autor aborda questões sobre 

mulheres organizadas e a dominação dos homens para exercer a formação do capital. 

Certamente, essa forma de sujeição da mulher chegou às colônias na África e na América, “se 

considerarmos que a acusação de adoração ao demônio foi levada ao Novo Mundo pelos 

missionários e conquistadores como uma ferramenta para a subjugação das populações locais” 

(FEDERICI, 2017, p.290).  

Sobre os diversos exemplos, encontrados nas histórias orais (mitos), sobre a relação 

entre a figura masculina (Oxalá) e a feminina (Iami), gostaríamos de deixar um comentário 

sobre a imagem extraída de um livro sobre o Mural do Orixás, do Carybe, acervo do Museo 

Afro da Bahia, da representação das Iami. Na sua escultura talhada em madeira, representa as 

Iami contendo os pássaros, pousados e voado; da coruja que especifica o pássaro noturno, o 

pássaro dentro da cabaça; a cabaça como ventre, as características femininas, como os grandes 

seios “caídos” ressaltando a mulher anciã, como mostra a Figura 6.  
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Fonte: Carybé (1971, [s.p]). 

  

Esta parte da obra Mural dos Orixás de Carybe merece um estudo detalhado, o que não 

temos como objetivo nesta dissertação, no entanto, a representação das Iami de autoria de 

Carybe tem um detalhe (FIGURA 7) que simboliza com a imagem do caracol na roupa da Iami, 

representada no mural, O caracol, em suma, é essa relação de gênero (homem e mulher), que 

revela conflitos sociais, disputas e que, de modo ambíguos, é complementar, intrínseco, 

inseparável e civilizador. 

Figura 6 — Escultura talhada em madeira 
representando as Iami 
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Fonte: Carybé (1971, [s.p.]). 

3.4.2 Mulher 

As Iami representam o próprio poder da mulher de gestar um bebê e, se estiverem 

encolerizadas, podem impedir mulheres de engravidar e causar a morte de crianças. Iami são 

responsáveis pelo ciclo menstrual, podendo fazê-lo, em uma mulher, cessar ou causar uma 

hemorragia.  

O corpo é a chave para a concepção das forças de dominação masculinas e a construção 

da identidade social feminina. O pensamento científico que se desenvolvia, desde o século 

XVII, no sentido de restringir todos os fenômenos à filosofia mecanicista, começa a ser aceito 

de maneira integral, inclusive passando a compreender o corpo biológico como um sistema de 

causalidade, pois a ciência determinista refuta a existência dos acontecimentos mágicos. Não 

havia mais sentido acusar mulheres de bruxas, já que não se acreditava mais em feitiçaria. Pela 

lógica da razão, se não existe, não deveria ser uma ameaça.  

Essa contradição pauta a relação entre o colono e o colonial, neste mesmo período 

histórico, enquanto os europeus desbravam outras terras, com o poder da nova ciência, por que 

teriam eles temido as feitiçarias dos povos indígenas e africanos de outras regiões. 

Figura 7 — Detalhe do entalhe em 
madeira representando as Iami 
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3.4.3 Iami Oxorongá 

“Todas as coisas, não existem coisas que ela não faça, naquele tempo” 
(VERGER, 1994, p. 55) 

 

Realizar um estudo sobre as feiticeiras é sempre um esforço no sentindo de 

reposicionarmos nossas certezas e convicções científicas, a fim de reformular nossos 

pressupostos. Pressupostos determinados por concepções restritas as nossas formações culturais 

e científicas. Podemos também demonstrar que nossas consciências são formadas por meios 

históricos e sociais que impõe seus poderes hegemônicos e estruturam seus conceitos para esse 

fim. 

Por fim, segue abaixo o acesso à filmagem do estudo coreográfico, no dia 27 de junho 

de 2022, defesa desta pesquisa, realizado pela pesquisadora Beatriz Aranha Coelho. Filmagem 

de Verônica Pereira.99 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ou ainda acesse o link: https://youtu.be/JWCI0GYIjMc  

 
99 A filmagem realizada no dia 27 de junho de 2022, durante a banca examinadora teve limitações de capatção 

de imagem, pois a arguição foi realizado no modo remoto, tal que a performance foi realizada na casa da 
pesquisadora, dificuldado a iluminação e o çespao para uma boa filmagem, por isso e para garantir uma boa 
visualização foram realizados  poucos cortes no vídeo final. 
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