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 Oyá recebeu, de Olorun, a missão de transformar e renovar a natureza através do 
vento. O vento nem sempre é tão forte, mas, algumas vezes, forma-se uma tormenta, 
que provoca muita destruição e mudanças por onde passa, havendo uma reciclagem 
natural. Normalmente, Oyá sopra a brisa, que, com sua doçura, espalha a criação, 
fazendo voar as sementes, que irão germinar na terra e fazer brotar uma nova vida. Além 
disso, esse vento manso também é responsável pelo processo de evaporação de todas as 
águas da terra, atuando junto aos rios e mares. Esse fenômeno é vital para a renovação 
dos recursos naturais, que, ao provocar as chuvas, estarão fertilizando a terra.  

 Conhecida no Brasil como Iansã, essa orixá tem papel importante junto aos cultos 
dos mortos e nos funerais tradicionais, sendo sempre reconhecida por quem partilha 
segredos de vida e morte. Saber um pouco mais sobre este orixá tão peculiar é conhecer 
seus mitos e histórias, seguindo a tradição afro-descendente, que promove a iniciação de 
seus filhos através de cantigas, danças, rituais e histórias.  

 Em Iansã, rainha dos ventos e tempestades, a pesquisadora Helena Theodoro 
relaciona o poder dessa orixá com a luta e as conquistas das mulheres negras no Brasil. 
Neste mais recente volume da Coleção Orixás, encontramos as referências à presença de 
Iansã em nosso dia a dia, como um símbolo social da independência de todo um povo. 

 Helena Theodoro é professora do curso de Pós-Graduação em Figurino e Carnaval 
da UVA, doutora em filosofia e há 20 anos faz parte da comissão julgadora do prêmio 
Estandarte de Ouro, do jornal O Globo. É Vice-Presidente do Conselho Estadual dos 
Direitos do Negro (CEDINE/RJ), entidade que propõe políticas públicas que garantam 
igualdade de oportunidades e de direitos para a população negra carioca — luta esta 
presente também nos livros que escreveu: Negro e cultura no Brasil (1986); Mito e 
espiritualidade: mulheres negras (1996); Superando o racismo na escola (2007); 
Guerreiras de natureza (2008); e Histórias, culturas e territórios negros na educação 
(2008) Os Ibejis e o Carnaval (2009)." 
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