
	
	
	

“Um rio não caminha só.  
Uma luz dourada emana de seus limites como de um ventre,  

enquanto os peixes bebem de seu encanto silencioso.”  
(Lívia Natália) 

 



 
Èmí Wá tem sido uma travessia ancorada na cosmopercepção Iorubá junto 

da lua e das Iabás, um afluente do projeto Dança Intuitiva que existe a cinco anos e 
já chegou a diferentes lugares do mundo. Depois de quase dois anos de encontros 
virtuais, e um último ciclo remoto de estudos e danças que durou três lunações, 
surge a oportunidade de celebrarmos e agradecermos por toda a natureza que 
ainda pulsa dentro e fora de nós. O cenário é de uma pandemia que ainda não 
chegou ao fim, fome, cultura estilhaçada, educação em colapso, a precariedade de 
serviços essenciais, uma alarmante crise do clima, e uma política que reflete o 
quanto precisamos reconstruir nossos hábitos e escolhas no âmbito individual e 
coletivo. Como mulher negra em diáspora sinto a necessidade urgente de conectar a 
sabedoria e o poder que nossos ancestrais deixaram como legado. Para encerrar 
esse ano difícil, mas também cheio de conquistas para esse projeto artístico 
independente, vamos nos reencontrar na última lua cheia do ano para meditar, olhar 
nos olhos, dançar ao som do atabaque em um encontro em homenagem a Oxum. 
 

Segundo a grandiosa pesquisadora nigeriana Oyeronke Oyewumi Oxum é 
uma “categoria sócio-espiritual” de abertura para “uma mudança epistemológica de 
uma cosmopercepção”. Na produção de conhecimento, mobilizamos os poderes e 
os valores espirituais da Ìyá Oxum. Ao apontar a centralidade em Oxum, Oyěwùmí 
chama atenção para todos os esforços espirituais dessa Ìyá. Oxum é a “Ìyá 
primordial”, Oxum é a nossa “Ìyá soberana”. Com o título de Ialodê,  “ocupa a única 
posição aberta para fêmeas no sistema político de Ibadan”. Aquela que é honrada 
pelas pessoas que lhe são devotas não apenas porque lhes dá a prole, mas também 
porque a divindade as provê” (OYĚWÙMÍ, 2016). Esses sentimentos são repetidos 
continuamente nos orikis de Oxum e nas canções dedicadas à divindade. Em 
termos espirituais, Oxum preside o grupo de Ìyàmi ou àwọn Ìyá, uma “sociedade 
secreta de mulheres poderosas cujo poder, pensa-se, deriva do papel procriador” 
(OYĚWÙMÍ, 2016, p.34).  

 
Prestando reverências a presença de Oxum nesse mundo é que vamos 

dançar com a lua cheia no céu. Com o propósito de colocar em prática a conexão 
que nutrimos junto a nossas ancestralidades, corpos e espiritualidades em busca de 
equilíbrio. Esse encontro é uma forma de honrar o que nos mantém vivas mesmo 
diante do que temos atravessado. É sobre mirar nossos abebés e respirar com 
consciência, entrar em movimento como o curso de um rio que encontra pedras pelo 
caminho mas sempre sabe que está indo em direção ao mar. 
 
 
 
 



 
 
encontro dedicado a oxum 
 
lua cheia – 19 de dez – via zoom 
18h as 19h30 
 
 
valor de contribuição:  
mínimo R$100,  
justo R$150,  
abundante R$200, ou mais  
 
inscrições via pix! para CNPJ 30827079000190 
 
– confirmação: envio do nome completo e comprovante para o e-mail 
corpoveleiro@gmail.com 
 


