
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                    São Paulo, dia quatro de fevereiro de 1989, sábado de carnaval. Pisava pela 

primeira vez na passarela do samba, da então Avenida Tiradentes, para o desfile da elite 

do carnaval paulistano o “Grêmio Recreativo e Cultural Escola de Samba Leandro de 

Itaquera” com apenas oito anos de fundação e defendendo seu pavilhão com o vermelho 

da guerra e o branco de paz. Com seus 2000 componentes entoados pelo ritmo da sua 

bateria comandada pelo saudoso Mestre Lagrila, o “leão guerreiro da zona leste” 

preparava-se para seu primeiro desfile no grupo especial, eis que da concentração surge 

um canto que ecoa por toda a passarela e começa a tomar conta de todas as 

arquibancadas: 

“Ê poeira, poeira, poeira  

Vai levantar poeira  

Ijexá  

Banguleando todo o povo se incendeia” 

                    E foi literalmente isso que aconteceu, o povo todo se incendiava com aquele 

samba magistral e com aquele desfile cheio de cores, brilho, luxo e alegria. Neste 

momento a Leandro de Itaquera efetivamente marcava suas cores no carnaval paulistano 

e no coração de todos os sambistas que até hoje vibram e cantam ao som do inesquecível 

“Babalotim”. 

                    Hoje os tempos são outras, mudamos de avenida, o carnaval cresceu, evoluiu, 

tornou-se um grande espetáculo e para brindar tudo isso traremos para o carnaval de 

2017, esse grande marco do carnaval paulistano, a reedição de “Babalotim, a História 

dos Afoxés”. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                    

                      Segundo um grande dicionário o Afoxé é uma palavra de origem iorubá 

(Afosè): afoxé é “enunciação que faz algo acontecer”; “fala mágica”; “a fala que faz”; 

“palavra operante”; “palavra eficaz”; “recurso mágico que concede ao usuário o poder 

da palavra, poder este concretizado através da fala, de tal modo que uma ordem verbal 

não poderá ser desobedecida”; “palavra de comando”. 

                    Falar de Afoxé para nós nesse momento é muito mais, vai muito mais além, já 

que eles representam um dos traços de resistência das camadas populares da sociedade 

brasileira que preservam sua cultura e a todos brindam com parte do vastíssimo legado 

gestado no continente também chamado de “Berço da Humanidade”. Será esta palavra 

forte, esta fala mágica que a Leandro de Itaquera trará novamente para a avenida em 

2017, a palavra da alegria do carnaval e sua mágica.  

                    Reeditar este carnaval memorável de 1989 é para nós um momento sublime 

onde presenteamos nossa comunidade vermelha e branca de Itaquera, mas vamos muito 

mais além, pois, estamos presenteando toda a comunidade do carnaval que tem na ponta 

da língua este samba e na memória esta maravilhoso trabalho. 

                    “Babalotim, a História dos Afoxés” é um marco no carnaval paulistano, é a 

força viva dessa cultura afro-brasileira que nunca se acaba e que está enraizada em 

nossos corações. Passa ano e entra ano e em casa comunidade carnavalesca, 

independente do seu pavilhão este carnaval é relembrando, cantado e venerado, esta nos 

corações de todos os sambistas e se fará presente como um grande presente ao carnaval 

paulistano em 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRIMEIRO SETOR (SETOR DE ABERTURA): 

“Uma realeza de guerreiros africanos” 

 

COMISSÃO DE FRENTE: “Exu, o grande elo entre o sagrado e o profano, o Senhor da comunicação 

– onde todos os caminhos de encontram”; 

VELHA-GUARDA: “1989 a 1017- a tradição preservada” 

PRIMEIRO CASAL DE MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA: “Rei a Rainha Iorubás – a 

grande nobreza africana” 

ALA 01: “A Nação Iorubá”; 

CARRO ABRE-ALAS: “A Essência Africana em seus Guerreiros”. 

 

 

SEGUNDO SETOR: 

“As Nações Africanas divinizadas em seus deuses – do sagrado ao Afoxé africano” 

 

ALA 02: “Os filhos de Oyó do grande Rei Xangô” 

ENTRADA DA BATERIA – “Sacerdotes de Airá”; 

ALA DE PASSISTAS: “Oyá, senhora das energias e as guerreiras Iabás”; 

Ala 03: “De Ifé, os Guerreiros de Ogum”; 

Ala 04: “Das Terras de Kêtu, os Caçadores de Oxóssi”; 

SEGUNDO CASAL DE MESTRE SALA E PORTA BANDEIRA: “Dos quatro elementos da vida, a 

força dos orixás”; 

Ala 05 (BAIANAS): “Ilexá da Grande Deusa da Riqueza, Oxum”. 

CARRO 02: “O Reino de Ilexá, e o Afoxé africano – onde tudo começou”. 

 

 

TERCEIRO SETOR: 

“A cultura Africana e o Afoxé chegam ao Novo Mundo” 

 

ALA 06: “Pelas mãos de Olokum, a Chegada dos Africanos ao Brasil”; 

ALA 07: “A Escravidão Africana nas lavouras de cana”; 

ALA 08: “A Preservação através do Sincretismo Religioso”; 

TERCEIRO CASAL DE MESTRE SALA E PORTA BANDEIRA: 

ALA 09: “Os grandes festejos e a preservação cultural”; 

ALA 10: “A musicalidade africana”; 

CARRO 03 – “Bahia de todos os Santos, a nossa Roma Negra”;  

ALA DAS CRIANÇAS (na terceira alegoria): “Babalotim – o grande símbolo dos Afoxés”. 

 



 

 
 

 

QUARTO SETOR: 

“Com as bênçãos do pai Oxalá, a História dos Afoxés” 

 

ALA 11: “A Embaixada Africana – o primeiro Afoxé no Brasil”; 

ALA 12 (Roda Viva): “A Influência Oriental”; 

ALA 13: “Os Cavaleiros de Bagdá”; 

ALA 14: “Os Filhos da Coroa de Dadá e o Afoxé Paulistano” 

RETORNO DA BATERIA 

ALA 15: “Os Filhos de Gandhi e a consagração do Afoxé”. 

CARRO 04: “Com as bênçãos de Oxalá e todos os deuses africanos, a consagração e  a História dos 

Afoxés”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

“...Os tambores vão rufar 

Hoje é dia de festa 

O cortejo vai passar 

Olha o Padê  

Exu é guarda na avenida  

Espanta intrigas  

Deixa o povo vadear...” 

 

                    Rufam os tambores ancestrais da nossa mãe África, para iniciar este cortejo 

carnavalesco, onde traremos toda a essência cultural desse continente que aqui se faz tão 

presente.  

                    Foram mais de 350 anos de escravidão negra no Brasil e nesse período muito 

recebemos desse povo guerreiro e lutador que tão bem souberam preservar sua cultura e 

religiosidade. 

                    Nesta abertura magistral de desfile, uma grande nobreza africana adentra a 

passarela do samba, são nossos ancestrais Iorubás, com sues reis, rainhas, guerreiros, 

cultura e tradição, é através deles que resgataremos toda nossa negritude, que vai muito 

além da nossa cor de pele, pois está impregnada no nosso sangue brasileiro, está dentro 

da nossa essência. 

                    Quem fará a ponte entre o sagrado e o terreno é o grande senhor mensageiro 

dos dois mundos, o grande deus da comunicação, da energia e do movimento, Exu: o 

mensageiro dos Orixás. Ele é quem deve receber as oferendas (padê) em primeiro lugar a 

fim de assegurar que tudo corra bem e de garantir que sua função de mensageiro entre o 

Orun (o mundo espiritual) e o Aiye (o mundo material) seja plenamente realizada, Laroye 

Exu. 

                    Exu faz a guarda e distribui bênçãos de fertilidade, fartura, proteção astral, 

prosperidade e boa sorte e por isso abre o nosso desfile e automaticamente nossos 

caminhos, nos dando acima de tudo paz e harmonia. Através da sua guarda e proteção 

que traremos toda essa ancestralidade Iorubá com sua força e axé, realmente uma realeza 

de verdadeiros guerreiros africanos adentrando a passarela do samba. 

 

 

  
 
 

 

 



 

 

 

 

                    Boa parte da população negra no Brasil veio de terras Iorubás, sendo eles 

ainda hoje uma das maiores etnias do continente africano em termos populacionais. 

                     Os Iorubás se apoiam integralmente no poder da oralidade onde a palavra 

oral tem um peso sagrado, pois traz em si o mistério do culto àquilo que se encontra em 

uma dimensão invisível ao olhar humano. Mais que isso, ela é o tecido estrutural que 

molda cada esfera da vivência dos povos africanos, particularmente a dos Iorubás. 

                    Traremos nesse nosso segundo setor de desfile toda essa essência africana 

través das grandes nações Iorubás e seus Deuses, pois, foi através do culto a seus Orixás 

e Ancestrais que nasceu a tradição do Afoxé, já em solo africano. 

                    Nas terras de Ilexá, da Deusa Oxum o Afoxé já era festejado onde ruas, 

praças e palácios da cidade, eram ocupadas pela população nos dois primeiros meses de 

cada ano. Janeiro era reservado aos preceitos litúrgicos e o mês seguinte, já dispensados 

os aspectos formais da religião, representava o momento profano do rito, também 

chamado de “Festa da Rainha”. Assim, súditos e fiéis de várias regiões extravasavam 

alegria e festejavam a “Dona das Águas”, “Deusa da Riqueza e do Amor”, “Senhora da 

Fertilidade e da Maternidade”.  

                    Por conta de sua beleza, Oxum também é considerada como a “Deusa da 

Vaidade”, mirando-se em seus espelhos e abanando-se com seu abebê. Todos os iorubás, 

independente de seus orixás se reuniam uma vez por ano em reverencia a Oxum na cidade 

de Ilexá, era o momento de agradecer pela fertilidade nas colheitas, oferecida pela 

grande deusa e comemorar mais um ano de fartura, num cortejo com muita dança, musica 

e alegria, festejo este que representa as raízes dos Afoxés. 

                    Convocamos nesse momento os sacerdotes e súditos de Xangô, Airá, Ogum, 

Oxóssi, dentre outros Orixás para juntos e em nome da grande deusa da riqueza festejar 

este Afoxé africano. 

 

“... Ê poeira, poeira, poeira  

Vai levantar poeira 

Ijexá  

Banguleando todo o povo se incendeia...” 

 
 



 

 

 

 

 

 

                    Toda essa riqueza cultural africana foi trazida para o Brasil durante centenas 

de anos de escravidão negra, onde como matriz cultural, o Iorubá, juntamente com outras 

etnias também importantes, cada qual com seus cultos, deuses, fizeram das nossas terras 

uma linda colcha de retalhos cultural. 

                    Neste nosso terceiro setor mostraremos como esta cultura africana de matriz 

Iorubá ficará impregnada em solo brasileiro, através de dança, música, religião e festejos 

e acima de tudo como os negros conseguem mesmo com tanto sofrimento gerado pela 

escravidão manter tanta alegria, presente nos nossos Afoxés. 

                     A história de dor e sofrimento vivida por esse imenso contingente humano 

teve seus momentos de luta e resistência, de organização e conquistas. Em terras desde 

sempre habitadas por populações indígenas e colonizadas pelos europeus, a presença 

negra imprimiu marcas definitivas nos mais variados aspectos. 

                   Será através das grandes Ialorixás (mães de santo), matriarcas religiosas, 

juntamente com seus filhos que os Afoxés tomam conta das ruas da maior cidade  negra 

do Novo Mundo. 

                     Neste momento exaltamos os grandes elementos socioculturais fundamentais 

para a formação dos primeiros Afoxés baianos, como a dança, a musicalidade, a religião 

e seu sincretismo, que fizeram do Recôncavo Baiano palco dessa grande manifestação 

cultural que posteriormente se espalha por todo Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“...A benção pai Oxalá 

Os tambores vão rufar 

Hoje é dia de festa 

O cortejo vai passar...” 

 

                    Apenas sete anos após a “abolição da escravatura”, portanto 1895, a 

primeira capital do Brasil (chamada de “São Salvador da Baía de Todos os Santos”) e 

atual capital do estado da Bahia, revelou o primeiro grupo de afoxé: “Pândegos da 

Folia”. Dois anos depois surgem os “Pândegos da África”, tornado-se posteriormente o 

primeiro Afoxé oficial: “A Embaixada Africana”. 

                    Nestes cortejos, alegre profusão de cores, cantos e danças. À frente de cada 

um, o porta-estandarte seguido por dois príncipes impecavelmente trajados. O festejo do 

Afoxé, aparentemente profano, mas que integra um processo religioso, só ganha o espaço 

da rua após a prática do método divinatório (jogo de búzios), sob a responsabilidade de 

uma Ialorixá ou Babalorixá (sacerdotes do candomblé). Com o consentimento dos Orixás, 

outra obrigação a ser cumprida: despachar o “Padê de Exu”, para que esta divindade 

não interrompa as festividades. 

                     Desta forma, os iniciados nas mais variadas casas de candomblé, ganham as 

ruas com suas cantigas em dialetos e línguas africanas de matriz Iorubá. As temáticas 

giram em torno da paz, do amor e da fraternidade. Seus trajes retratam cores dos diversos 

Deuses africanos. 

                    Alabês (os homens responsáveis por manter o ritmo musical) portando e 

tocando instrumentos de percussão (atabaques, agogôs, afoxés e xequerês) ditam o ritmo 

Ijexá, característico destas agremiações. Nas mais tradicionais, as danças são 

integralmente inspiradas nas que acontecem nos espaços privados, que são as casas de 

culto. 

                   Da mesma forma que em África, o afoxé possui um estandarte e apenas 

alguém iniciado nos preceitos da religião pode carregá-lo. O elemento fundamental no 

desfile de um afoxé é o “Babalotim”. Trata-se de um boneco negro, carregado por 

crianças do ricamente paramentadas. 

                    O “Babalotim” é muito mais do que a principal figura no cortejo. É seu mais 

importante símbolo religioso. É o seu fundamento em forma de totem, considerado uma 

representação do espírito ancestral ali presente. Garante proteção a todos, pois seu 

interior é composto por diversos elementos e mistérios (“axés”) para o bom andamento 

do préstito festivo, não é a toa que o “Babalotim” dá o nome ao nosso tema-enredo, pois, 

nas mãos das nossas crianças está o futuro da nossa escola e o futuro do nosso carnaval, 

muito bem preservados e representados. 



 

 

                    A mensagem fundamental deixada a cada ano por estes grupos de Afoxés que, 

pacificamente ocupam ruas e ladeiras das mais variadas cidades brasileiras é uma só: 

que os Orixás, energias da natureza cultuadas milenarmente em solo africano, possam 

prover a todos com bênçãos e tempos de paz e harmonia. Seja com seus trajes coloridos 

cujas cores remetem aos Deuses africanos, seja com suas danças variadas, com a beleza 

de seus cantos, ou ainda com o som produzido pelo couro percutido de seus instrumentos 

musicais. 

                  Aproveitamos nesse momento para exaltar os grandes Afoxés como os 

“Cavaleiros de Bagdá”, os “Filhos da Coroa de Dadá”, os “Filhos de Gandhi” e muitos 

outros que a cada carnaval invadem positivamente as ruas desse nosso rico Brasil, 

levando consigo paz e alegria. Esta é a grande mensagem da Leandro de Itaquera para o 

carnaval 2017: PAZ E ALEGRIA, em forma de um grande Afoxé no carnaval paulistano. 

 
“...Chegou 

Em forma de afoxé na passarela 

Os filhos da Leandro de Itaquera 

Axé pra quem tem fé, e quem não tem 

Axé pra você também.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODRIGO CADETE 

Carnavalesco      
                                                                                                                                                                           


