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Este artigo se propõe a refletir sobre as representações femininas no panteão dos orixás 
configuradas em Oxum, Iansã e Iemanjá. Nosso objetivo é fazer uma interface entre 
gênero e história, na perspectiva da história cultural, tendo como norte a discussão das 
religiões afro-brasileiras em que esses orixás femininos adquirem importância e 
visibilidade. Ao abordarmos acerca desses orixás, seus símbolos, seus signos e seus 
significados, estamos chamando atenção, no sentido de desvelar modos e formas que 
constroem na escola atos de preconceitos e discriminação com relação a este segmento 
religioso. Neste sentido, chamamos a atenção a Oxum, Iansã e Iemanjá para serem 
visualizadas no contexto da escola, evidenciando a importância que as mesmas têm na 
religiosidade afro-brasileira bem como, a dimensão histórica e educativa da cultura afro-
brasileira no âmbito de nossa sociedade. 
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Perscrutando as vivências culturais 

 

Os contatos culturais são experiências 
infinitamente ricas e complexas, que também 
envolvem, eventualmente, as hoje condenáveis 
tentativas de extermínio cultural (NETO, 1997, 
p. 468) 

 

 

Uma das maiores contribuições que os estudos culturais podem nos oferecer é a 

compreensão daquilo que nelas nos serve de exemplo para estabelecermos uma relação 

de alteridade perante tudo aquilo que é diferente do nosso “modelo de mundo”. Isso 

quer dizer que, a partir do momento em que nos propomos a despir o véu do preconceito 
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e adentrar no mundo de outras culturas, estamos compreendendo que temos muito que 

aprender com aquilo que, a princípio, nos parecia irrelevante. 

Os estudos culturais viabilizaram, de uma forma nunca antes imaginada, a 

passagem por caminhos até então desconhecidos pela historiografia oficial. Trazendo à 

tona a importância de sujeitos históricos fadados ao esquecimento, tais estudos deram 

início a uma espécie de garimpo, a um novo modo de se enxergar as pessoas e o mundo, 

e assim permitiram que os símbolos de cada cultura fossem analisados e postos nos seus 

devidos lugares fazendo com que houvesse o desprendimento do sentido de cultura da 

sua tradição elitista para as práticas cotidianas (ESCOSTEGUY, 1998, p. 90). 

Estaremos, assim, adentrando em universos que quase sempre foram 

considerados inferiores, como por exemplo, o do gênero feminino e o da religiosidade 

de matriz africana, alvos de nosso estudo. Dessa forma, por meio dos estudos culturais, 

iremos fazer uma discussão de gênero com base no papel do feminino nas religiões afro, 

feminino este que se mostra na figura dos Orixás, quais sejam, Oxum, Iansã e Iemanjá. 

Com isso, procuramos abrir um espaço de diálogo para possíveis contribuições na 

educação, demonstrando os valores educativos da religiosidade afro-brasileira na 

perspectiva de gênero.   

Este trabalho faz parte de pesquisas da Iniciação Científica PIBIC/CNPQ, em 

andamento, cujas impressões iniciais estamos apresentando e que como abordagem 

metodológica partiremos inicialmente de uma pesquisa bibliográfica para entendermos a 

historicidade dos Orixás no contexto da cultura afro-brasileira. 

Em um primeiro momento abordaremos a noção de gênero fazendo um 

paralelo com a cultura africana, depois entraremos na discussão mais específica sobre o 

papel dos Orixás aqui abordados e suas respectivas simbologias, para assim 

problematizarmos sua função na perspectiva da história cultural e, por fim, trabalharmos 

criticamente esse tema dentro do contexto educacional, ou seja, como esse assunto pode 

ser tratado na sala de aula visando uma posição crítica do estudante e, 

consequentemente, de alteridade.          

 

O exercício do poder feminino 

 

Mulheres são cíclicas como a lua. Mulheres são da paz, 
da conciliação, do amor materno, da tolerância, a 
compreensão. Mulheres têm fases: quinze dias de 
estrogênicas, brilhantes, sedutoras. Outros quinze, 
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progesterônicas, maternais, recolhidas, acolhedoras. 
Mulheres são sinuosas: em vez de derrubar e destruir os 
obstáculos, contorna-los, driblá-los e seguir em frente, 
com a suavidade do luar. (VASCOLCELOS, 2006, p. 
10) 

 
A imagem clássica da mulher nasceu da repressão à sabedoria e ao poder de 

nossas antepassadas, em um momento em que o patriarcalismo se manifestou em busca 

de uma dominação em detrimento da harmonia. No entanto, em algumas culturas, 

encontramos práticas de valorização e até supervalorização da figura da mulher. É o 

caso das práticas religiosas afro-brasileiras, as quais carregam em seu bojo uma luta 

histórica de afirmação de suas identidades: 

 
Colocando as etnias em evidência, aprofundou o significado da 
liberdade de ser, ao mesmo tempo que contribuiu decisivamente para 
a gênese de novas formas de relação com a alteridade e com  a 
singularidade, acima de tudo dialéticas(NETO, 1997, p. 473). 

 
 

A mulher afro-brasileira sofre um duplo preconceito, ser mulher e ser negra, 

mas como afirmou Neto na frase acima citada, precisa-se de dialética entre as culturas 

para que haja alteridade. Sobre isso também temos a grande contribuição de Lídia 

Avelar Estanislau que, compondo um dos capítulos do livro “Brasil afro-brasileiro ”, 

caminha pelas trilhas mais sinuosas da questão da mulher negra: 

 
Se é como negras que nos apresentamos, esta palavra designa não a 
cor da pele, mas a identidade étnica. Uma identidade escamoteada 
pelo seu poder de reunir e transformar uma chamada minoria em 
maioria. (ESTANISLAU, 2010, P. 218) 

 

Estanislau (2010), também afirma que os homens negros ocupam uma posição 

diferenciada da mulher negra em um ocidente cristão. Mesmo ambos sofrendo 

preconceitos, a mulher ainda recebe uma taxação de inferioridade ainda maior. 

Devemos então fazer uma retrospectiva histórica para conseguirmos entender 

algumas peculiaridades da questão da mulher negra representante de cultos 

afrobrasileiros em nossa sociedade. O ocidente tende a desvalorizar essa figura 

histórica, que é a mulher negra, face a um modelo burguês, cristão e patriarcal pré-

estabelecido, mas as resistências se fazem sentir no âmbito da cultura religiosa de matriz 

africana, como é o caso do candomblé, o qual conserva uma história significante de 

valorização do feminino. 
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Fazendo um traçado acerca do cotidiano das mulheres africanas, podemos 

perceber sua grande influência no que diz respeito às questões econômicas. Sendo 

independentes para trabalhar, elas conseguiam desempenhar papéis de destaque 

transformando-se em importantes comerciantes, como as Iorubás. 

Além do destaque no ambiente comercial, essas mulheres destacavam-se 

também no ambiente familiar, na guerra e nos cargos administrativos, e já nos séculos 

XVIII e XIX, durante o processo de urbanização na África, houve a fundação de 

associações femininas, cuja importância merece destaque (BERNARDO, 2005).  

Duas associações criadas em tal período representam a verdadeira força da 

figura feminina na sociedade africana, são elas a Ialodê e a Gueledé, onde a primeira era 

constituída de mulheres que defendiam os interesses das comerciantes, sendo uma 

associação tipicamente econômica, e a segunda estava ligada ao campo do religioso: 

 
Enquanto a Ialodê se encarregava da troca de bens materiais, a 
sociedade Gueledé era uma associação mais próxima da troca de bens 
simbólicos. Sua visibilidade advinha dos rituais de propiciação à 
fecundidade, à fertilidade; aspectos importantes do poder 
especificamente feminino. (BERNARDO, 2005, p. 4)  

 

Essas duas associações guardam em seu bojo um conjunto de especificidades 

que revelam o poder que a mulher africana exercia em sua sociedade, pois era 

indispensável na esfera econômica e, talvez, ainda mais na esfera religiosa. Nessa 

mesma linha de raciocínio, abordamos o papel da diáspora na criação e reelaboração de 

um conjunto de costumes que foram herdados desses povos africanos. A diáspora 

permitiu que houvesse um sincretismo e uma fecundação de práticas que hoje marcam o 

cotidiano de muitas mulheres negras no Brasil. 

Temos então ganhadeiras escravizadas ou forras anônimas que espalhavam 

seus costumes pelas ruas à medida que circulavam pela cidade vendendo ou resolvendo 

algo. Essa prática culmina então, na visão de muitos estudiosos, na recriação do papel 

feminino no Brasil, que absorve tais costumes e ressignificam-os, recriando modos de 

viver cujas raízes encontram-se nessa diáspora, e de modo mais específico, na África. 

Com esse conhecimento em mente, passamos então para um outro aspecto 

bastante significativo e que funciona como pano de fundo para atitudes de valorização 

da mulher dentro dos costumes religiosos afro-brasileiros: a família. Nas tradições 

africanas, as mulheres correspondem às grandes protetoras de seus filhos, àquelas que 
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tornam-se feiticeiras para poderem proteger suas crias de quaisquer malefícios que 

outros possam causa-los. 

As mulheres africanas pertencentes a etnias fons e iorubas exerceram 
em seus respectivos reinos um poder político importante. É claro que 
no presente da escravidão esse poder teve que ser resignificado. Na 
realidade é totalmente contraditório com a situação de escravo o 
exercício de qualquer poder no plano do real. Assim, pode ter ocorrido 
uma transformação: se não existiam condições de exercício do poder 
real, exercia-se no plano do imaginário, através da religião. 
(BERNARDO, 2005, p. 16)  

 
 

Na cultura africana as mulheres desempenham seu poder, que em muitos casos 

era ainda mais significativo que o do homem, porém vem a diáspora e a escravização, e 

elas, vendo-se privadas de agir de forma independente estando agora subjugadas a 

domínios exteriores (acima de tudo masculinos), acharam como solução transpassar 

seus costumes para o plano do religioso, do simbólico, sendo isso difundido dentro da 

sociedade brasileira concomitante ao seu caminhar por essas terras. Essa foi uma de 

suas maiores e melhores formas de resistência. 

Formava-se então na religião os mesmos laços de representação que haviam na 

família consangüínea, o poder exercido antes de forma espontânea entre estes parentes, 

agora passam a ser exercidos nas famílias de santo, e prova disso é que os primeiros 

terreiros que se tem notícia no Brasil foram dirigidos por mulheres. 

 
 [...] parecem ter relações com o fato de as mulheres terem 
desenvolvido poderes ocultos para proteger a si e a seus filhos dos 
conflitos originados na família poligínica; do desenvolvimento 
profundo do sentimento materno e começo a compreender porque a 
mulher é a sacerdotisa central dos primeiros terreiros que se tem 
notícia. Mais precisamente, o exercício do amor, do afeto – parece 
desenvolver o axé. Isto é, troca-se o amor por axé. É essa relação 
determinante no candomblé – a reciprocidade.   (BERNARDO, 2005, 
p. 19) 
 

 

Agora que temos as possíveis explicações do desenvolvimento desse poder 

feminino afro-brasileiro, podemos então entender melhor os significados dos orixás 

femininos Oxum, Iansã e Iemanjá, observando-os sempre como reflexo de uma 

resistência que se dá por meio do simbólico. 

 

Desvendando os significados de Oxum, Iansã e Iemanjá. 
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Para falarmos da relação das religiões afrobrasileira no contexto da sociedade 

brasileira, torna-se fundamental, chamarmos atenção no que se refere ao panteão dos 

orixás, o papel dos orixás femininos, sobretudo, de Oxum, Iansã e Iemanjá e sua 

dimensionalidade no contexto da religiosidade afrobrasileira.  

Deste modo, no contexto desta religiosidade, Oxum corresponde a nossa 

necessidade de equilíbrio emocional, concórdia, amor, complacência e reprodutividade. 

Iansã, no entanto, simboliza a necessidade de mudança, deslocamentos, transformações 

materiais, avanços tecnológicos e intelectuais. Por fim temos Iemanjá, aparecendo sob o 

signo da necessidade familiar, estrutural, de amor fraternal e filial, além de estar ligada 

aos bens materiais. É assim que esses três Orixás aparecem definidas no panteão da 

religiosidade afro-brasileira. 

Diversas outras características, ainda mais marcantes, permeiam essas 

divindades femininas, e optamos por decifrar justamente essas três por entendermos sua 

incrível complementaridade, uma vez que, cada uma a seu modo, traz à tona as valiosas 

características de poder e importância do feminino que tão constantemente são negadas, 

ou pelo menos camufladas, em nossa sociedade. 

O fato de esse poder feminino ser tão presente nos cultos afro-brasileiros, 

emanando das imagens reais e/ou simbólicas de Oxum, Iansã e Iemanjá, faz-nos refletir 

sobre seu papel na desconstrução de estereótipos e em como ele pode ser utilizado como 

conhecimento cultural “militante” nos estabelecimentos de ensino.Com essa 

preocupação em mente partiremos para a exposição dos significados de cada um desses 

três Orixás.     

 

Oxum: a deusa serena. 

 

Nos cultos afro-brasileiros, encontramos esse Orixá representado por uma 

serenidade típica das mulheres. Está ligada à fertilidade e a beleza, assim como à 

prosperidade e a riqueza, e é neste ponto que deveríamos voltar nossa atenção. 

Estamos diante de um Orixá que quando incorpora têm-se a impressão de ter 

sido uma mulher que muito sofreu, no entanto, é a ela que se roga quando se quer ter 

prosperidade, ou seja, subtende-se que seu caminho foi repleto de obstáculos, mas que 

enfim conseguiu ocupar um lugar de destaque, tanto que é conhecida também como a 

“senhora do ouro”, fazendo entender sua riqueza e seu poder. 
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A visão de docilidade se funde com a de persistência e força e encontra-se 

unidas na figura da mulher: Oxum. Daqui tiramos a lição de que ma característica não 

anula a outra, e, com veremos sempre nas próximas linhas, essa visão é comum para os 

praticantes dos cultos afro-descendentes. 

Há em Oxum uma singularidade marcante e que denota grande parte do seu 

poder. Oxum utiliza um artefato sacralizado que expressa sua sensualidade, o espelho. 

O modo como esse procedimento é desvelado modifica o seu sentido inicial. A priori, 

tendemos a compreender a sensualidade feminina como uma expressão fugaz e que 

perde qualquer valor que possa possuir no momento em que é submetida aos caprichos 

masculinos. No entanto, neste caso, temos uma representação de sensualidade que mais 

captura do que se coloca como presa, isto é, essa sua característica é utilizada como 

ferramenta de um sujeito histórico feminino desejante e instintivo.  

Entender o papel da indumentária feminina é de grande importância para os 

estudos culturais e de gênero, já que, como no exemplo acima, podemos perceber que o 

corpo feminino mítico aparece desvinculado da noção de subalternidade. 

Um outro aspecto que merece nossa atenção é o que diz respeito ao seu nome. 

Oxum é uma nomenclatura derivada do rio Osum, que corre em uma região nigeriana, e 

por esse motivo é tida como único orixá que tomaria o nome de acordo com a cidade 

por onde corre o rio. Estamos, então, diante de uma forma explícita de se homenagear 

uma mulher e conferir-lhe importância. (http://www.orixas.com.br/) 

 

Iansã: a deusa guerreira 

 

O rio Níger é o maior e mais importante rio da Nigéria, é imponente e atravessa 

todo o país, espalhando-se pelas principais cidades através de seus afluentes. É por 

conta desta sua característica que passou a também ser conhecido como Odò Oya, pois 

em ioruba Ya significa espalhar. É neste rio onde mora a mulher mais importante da 

África negra, Iansã (Yánsàn), deusa dos raios e trovões, e que quando incorpora tem a 

postura de uma guerreira que está chamando os raios. 

Iansã nasce da união de elementos contraditórios, é saudada como a deusa do 

rio Níger, mas está relacionada com o elemento fogo. Ponto chave a ser analisado aqui, 

é o que se refere a sua vocação: ela é guerreira, sabendo sempre ir à luta e defendendo 

seus interesses, e o mais interessante é a combinação de suas duas faces, guerreira e 

amante, conquistando o que quiser através da arte da guerra e do amor. 
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É assim, então, que temos uma orixá revestida de grande força, fazendo valer 

seu desejo pela via das artimanhas bélicas e mantendo-se em uma posição de destaque. 

Sendo assim, é bastante identificada com aquelas atividades relacionadas ao homem, as 

quais são desenvolvidas fora do lar. Diz-se que Iansã não aprecia os afazeres 

domésticos, rejeitando o papel feminino tradicional. 

Por outro lado, o fato de está relacionada com aquelas funções que são típicas 

do universo masculino, não afasta Iansã das características próprias de uma mulher 

sensual, fogosa, ardente. Ela é extremamente feminina e capaz de conduzir uma 

conquista, prova disso é a quantidade de amores que possui, tendo sido mulher de 

muitos orixás, e amando de verdade quando dentro de um romance, sendo até fiel e 

possessiva pelo homem com quem está, porém, tal fidelidade e possessão estão ligados 

às suas próprias convicções do que a uma possível submissão. 

Algumas passagens da história de Iansã relacionam-na com antigos cultos 

agrários africanos ligados à fecundidade, e é por isso que a menção aos chifres do 

novilho ou búfalo, símbolos de virilidade, surgem sempre nas suas histórias. Seu poder 

feminino é ainda mais ressaltado por esse motivo, já que ela é a única que pode segurar 

os cifres de um búfalo, pois essa mulher cheia de encantos foi capaz de transformar-se 

em um deles e assim tornar-se senhora da guerra e da caça. 

Trazendo a espada como um de seus símbolos, Iansã reúne características 

fortes típicas do sexo masculino com características sensíveis e sensuais do universo 

feminino, demonstrando, com essa mescla, que nos terreiros a mulher pode ser e é mais 

do que simples coadjuvante, ela é atriz ativa trilhando seu próprio destino e oferecendo 

proteção e fortaleza à todos que lhe procurarem, sejam mulheres, sejam homens. 

(http://www.orixas.com.br/) 

 

Iemanjá: a rainha do mar 

 

Considerada Mãe, Iemanjá é divindade amorosa e compreensiva. Bastante 

popular no Brasil, seus seguidores a consideram a protetora das águas e aparece sempre 

recolhendo filhos rejeitados, cuidando dos desprotegidos. 

Tanto é a sua popularidade que dias inteiros são dedicados ao seu culto, 

principalmente em Salvador, onde são jogadas oferendas ao mar, no intuito de agradecer 

e/ou pedir algo. Além disso, Iemanjá é conceituada como orixá de grande poder, pois, 

apesar de serena, pode causar estragos quando enfurecida, já que age como as ondas do 
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mar, que se jogam sem saber onde vão parar. Suas filhas geralmente são também muito 

calmas, além de sedutoras e misteriosas como sereias. 

Iemanjá preza pela hierarquia, ordem e disciplina. Estas características faz-nos 

remeter à atuação das mulheres africanas nos primórdios, as quais eram excelentes 

comerciantes e ótimas administradoras, como explicado anteriormente. Seu poder 

feminino é concretizado pelo modo como é vista, ou seja, uma matriarca, mãe dos 

orixás, que exerce sua autoridade mais pela astúcia que pela força, possuindo uma 

personalidade bastante dual, capaz de ser bondosa e agressiva ao mesmo tempo, o que 

lhe aproxima ainda mais das características humanas. (http://www.orixas.com.br/) 

 

O conhecimento cultural e a questão da educação 

 

Vimos que na cultura africana a mulher ocupa lugar de destaque e que esse 

costume esbarrou no ocidental patriarcal tendo que ser ressignificado para sobreviver. 

Foi assim que a religiosidade afro-brasileira tornou-se um forte meio de resistência. 

As mulheres negras reinventaram seu poder no campo do religioso, e no 

panteão dos orixás esse feminino poderoso adquiriu visibilidade, como Oxum, Iansã e 

Iemanjá, figuras guerreiras e sensuais, sempre exalando esse passado através do místico.  

 
O candomblé com seus mitos, símbolos e sua linguagem sagrada 
viajou nessa diáspora e foi recriado em terras brasileiras. Sua tradição 
é mantida e, ao mesmo tempo, ressignificada no cotidiano dos 
terreiros. A oralidade não é apenas a fala do povo-de-santo, é antes, 
sua estrutura, sua constituição. (CAPUTO, 2007. P.95) 

 
Essa idéia de oralidade na cultura afrobrasileira é de extrema importância. Já 

identificamos o papel da mulher na religiosidade de matriz africana, como a 

escravização “capturou” seu poder e, como forma de resistência, ela redimensiona esse 

aspecto para o religioso, e então temos como maiores representações do poder feminino 

os orixás aqui trabalhados. 

As histórias são repassadas de geração em geração pelos afrobrasileiros por 

meio da oralidade, aspecto de grande valor para a educação, já que muitos 

conhecimentos são transmitidos via oral. A escola, tendo o papel de propagar 

conhecimentos, não deveria se furtar ao estudo e ensino da cultura religiosa africana, 

que nesse contexto traz inúmeras contribuições para a educação, à medida que trabalha 

o valor da mulher através de ressignificações feitas no religioso como meio de 
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resistência à sociedade preconceituosa, e que esse religioso que constrói valores é o 

mesmo que constantemente é inferiorizado pelo discurso equivocado de quem não o 

conhece. 

É dispensável então revelar a importância do estudo dos símbolos da 

religiosidade afro-brasileira no âmbito escolar, pois trata-se de uma contribuição 

evidente na dimensão histórica e educativa, possibilitando assim sociabilidades 

pautadas na alteridade, isso se entendidas em seu amplo contexto. Dessa forma, 

referindo-se ao papel educativo das religiosidades, Caputo revela-nos que: 

 

Pode-se compreender então que toda religião carrega uma teleologia 
pedagógica, educativa, formadora, para a qual o ritual serve de 
instrumento e a transmissão dos mitos é a grande preservação não só 
das relações, mas da memória do grupo e da cultura. É o mito que vai 
ligar o presente ao passado e produzir uma idéia de futuro, garantir a 
união do coletivo, relacionando os sujeitos à comunidade; (CAPUTO, 
2007. P. 107) 

 

Para os participantes de religiosidade afro-brasileira os rituais e os mitos 

representam seus pilares culturais, os quais são transmitidos e até preservados por meio, 

principalmente, da oralidade. Essa transmissão ocorre de geração em geração e, neste 

caso, dá sentido a todo um discurso histórico que fundamenta a própria vida daqueles 

que dividem tais crenças entre si. Assim sendo, a religiosidade afro-brasileira guarda em 

si um conjunto de simbologias que são baseadas na noção de comunidade, no conjunto 

de saberes que ligam histórias de pessoas que tem algo em comum, um passado 

africano, e é esse saber que necessita ser visualizado e compreendido por todos aqueles 

que ainda acreditam não ter ligação alguma e não tem nada a aprender com a magia da 

religiosidade afro-brasileira. Então, como dizer que esta religiosidade não é pedagógica? 
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