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Parafernália das mães-ancestrais: as máscaras gueledé, os edan ogboni e 
a construção do imaginário sobre as “sociedades secretas” africanas no 
Recôncavo Baiano. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Arqueologia do Museu de Arqueologia e Etnologia da 
Universidade de São Paulo. Entregue em 29 de agosto de 2008. 
 
 

Com esta errata não se pretende corrigir as inúmeras falhas de revisão do texto 
final, mas apontar algumas delas apenas, sobretudo as que dificultam a localização das 
figuras correspondentes a pranchas, tabelas e quadros. Para tanto, além das alíneas do 
tipo “onde se lê — leia-se”, acrescentamos um índice dessas figuras. 

Aproveitamos também para incluir agradecimentos a José Carmo, Michelle, 
Marluce e a família Carybé, tentando diminuir a lista de nomes que certamente foram 
omitidos, entre todos os que colaboraram na elaboração deste trabalho. 
 
 
Substituições Onde se lê Leia-se 
p. 8, 1º §, 2ª linha Prancha 2 Fig. 3 
p. 8, 2º §, 2ª linha Fig. 3 Figs. 29 e 30 
p. 20, 5º §, 2ª linha  Baudin (1980) e Ellis 

(1980) até Lawal 
(1980) 

Baudin (1884) e Ellis (1894) até 
Lawal (1995) 

p. 23, 2º §, 5ª linha Quadro 1 Fig. 4 
p. 23, 3º §, 2ª linha as Prancha 1 a Fig. 1 
p. 30, legenda da Fig. 4 1960 1964 
p. 32, 2º §, 8ª linha tabela x Fig. 5 
p. 63, 2º §, 1ª linha edab edan 
p. 64, 6º §, 6ª linha cultura cultuada 
p. 73, 3º §, última linha crucifix crucifixo 
p. 80, 3º §, 5ª linha na mesma prancha na mesma Fig. 25 
p.115, 1° §, 4ª. linha Ekede Ebômim 
p. 124, 2º §, 1ª linha retira retirada 
p. 126, 1º §, 3ª linha prancha figura 
p. 128, legenda da foto Parte da exposição da 

mostra ?? 
Parte da exposição da mostra O 
Universo mítico de Hector Julio 
Paride Bernabó – o baiano 
Carybé 
 

Exclusões 
p. 70, legenda da Fig. 19 Tipos de peças ogboni 

 
Acréscimos 
p. 156, bibliografia MORTON-WILLIAMS, P. An Outline of the Cosmology 

and Cult Organization of the Oyo Yoruba. Africa 
(London), 34, 3, p. 243-261, 1964. 
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