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Tema-Enredo (Título do enredo e subtítulos se houverem)* 

Axé em Olorum 

 

 

Carnavalesco* 

André Cardoso e Anderson Rodrigues 

 

 

Autor(es) do Enredo* 

Comissão de Carnaval 

 

 

Elaborador(es) do Roteiro do Desfile* 

Comissão de Carnaval 

 

 

Outras Informações Julgadas Necessárias (fontes de consulta, livros etc)* 

Canção “Axé em Olorum” (Ilê Aiyê). 

 

 

 

SINOPSE DO ENREDO 
 
ORAÇÃO A OLORUM 

“Olorum, meu Deus, criador de tudo e de todos. 
Poderoso é o vosso nome e grandiosa e vossa misericórdia. 
Em nome de Oxalá, recorro a vós nesse momento, para pedir-lhe a benção durante meu caminhar 
rumo a vossa Vontade. 
Que Vossa Divina Luz incida sobre tudo que criaste. 
Com Vossas mãos retirem todo mal, todos os problemas 
e todos os perigos que estejam em meu caminhar. 
Que as forças negativas que me abatem e que me entristecem, 
se desfaçam ao sopro de Vossas bênçãos. 
Que o Vosso poder destrua todas as barreiras 
que impedem meu progresso rumo a Tua verdade. 
E que Vossas virtudes penetrem e meu espírito dando-me paz, saúde e prosperidade. 
Abra Senhor os meus caminhos, que meus passos sejam dirigidos por Vós 
para que não tropece em minha caminhada. 
Assim seja! Salve Olorum!” 

Que Olorum abra os meus caminhos, é tudo o que peço! 
Tenho axé em Olorum – um poder que se revigora a cada dia. Senhor do Universo, criador dos ori-
xás, foi do teu sopro que surgiu a vida para os homens, que foram moldados em barro por Oxalá. 

Olorum criou o universo através de uma grande massa de água, de onde surgiu o primeiro orixá: 
Oxalá. Através da porção feminina de Oxalá, chamada Odudua, surgiu o mundo (ou Aiyê). Oxalá cri-
ou os seres viventes: da água branca e da lama marrom, criou peixes azuis, árvores verdes e ho-
mens de todas as cores. 
E estes se espalharam pela terra, ocupando a Azânia: 

FICHA TÉCNICA 

Enredo 



 

  
Página 5 

 
  

5 Organograma Oficial – GRCES Fazendo Arti 

“O Cabo vê já Arómata chamado, 
E agora Guardafú, dos moradores, 
Onde começa a boca do afamado 
Mar Roxo, que do fundo toma as cores; 
Este como limite está lançado 
Que divide Asia de Africa; e as milhores 
Povoações que a parte Africa tem 
Maçuá são, Arquico e Suaquém.” 
Luís de Camões, Os Lusíadas (Canto X, 97) 

A Azânia se localizava na Somália, a partir do Cabo Guardafú. Gaurdafú faz a fronteira da África com 
a Ásia pelo Mar Arábico (o mar roxo), e ia até a Tanzânia. 
Era a África Austral. 

Em suas terras, encontrava-se todo o povo Maçuá, que habitava do Arkiko, na Eritréia, a Suaquém, 
no Sudão. Também lá viviam os Ngonis, espalhados por Malawi, Moçambique, Tanzânia e Zâmbia. 

Hoje, a Azânia resume-se à África do Sul. 

Foi lá que nasceu, na província de KwaZulu-Natal, um grande líder: Shaka Zulu. Em meio à fome e a 
seca, nasceu renegado pela tribo, que o chamava de verme (shaka). Tornou-se o comandante dos 
guerreiros zulus na batalha contra o colonizador. Fazia os seus homens dançarem sobre espinhos 
para se tornarem mais resistentes. De sua lenda, nasceu a dança de guerra: o indlamu, lembrada 
pelos africanos até hoje. 

E essa guerra mostra um dos grandes dramas do continente africano – a sanha do colonizador, que 
tenta sempre escravizar o povo negro. “Khoikhois somente podiam sobreviver/ Trabalhando para os 
brancos para não morrer” dizia a canção. 

No entanto, o axé em Olorum, o mesmo que guiou Shaka, se fez presente na luta contra os grilhões. 

Na África do Sul, a grande Azânia histórica, grandes guerreiros surgiram; gente que teve de lutar pela 
liberdade, e foi guiada pela mesma força que moveu Shaka: o Axé em Olorum. 

“Liberdade! 
Sagrada busca por justiça e igualdade 
E com arte eu semeio a verdade 
O despertar para um novo amanhecer 
Faço brotar a força da esperança 
Deixo de herança um novo jeito de viver! 
Vamos louvar o canto da massa 
Unindo as raças pelo respeito 
Vamos à luta pelos direitos” 
(Imperatriz Leopoldinense 2015) 

Rompendo os grilhões, honrando o sangue derramado por todos aqueles que lutaram pela liberdade, 
na África do Sul dos nossos dias surgiu Nkenda. Sua luta fez difundir o ideal de igualdade e liberda-
de. Mandela foi o Axé em Olorum personificado. E uma música resumiu perfeitamente toda essa luta. 
Uma luta histórica, de tempos imemoriais, contada com fé, com o orgulho da pele dessa gente. Que 
meus passos sejam dirigidos por Olorum, para que eu não tropece em minha caminhada: 

“Toda primazia que Deus lhe deu 
Para expandir pelo mundo um fruto seu 
Quando falar de Azânia não vai hesitar 
África do Sul, África Austral 
Somos negros de cá 
Shaka um lendário jovem militar 
Do povo Ngoni da história de lá 
Shaka fundador da nação Zulu 
Ilê sim, Ilê vou axé em Olorum 
Ilê contempla o negro com muita emoção 
Ilê paz, Ilê fé, Ilê meu coração 
Khoikhois somente podiam sobreviver 
Trabalhando para os brancos para não morrer 
E desde os tempo passado s que os negros sofrem 
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Mas reivindicam os direitos até a morte 
Ilê Mandela, Ilê Aiyê Mandela, Ilê Mandela 
A felicidade lhe espera”  
(Axé em Olorum) 

 

 
Autoria do Samba-Enredo* 

Josué Matador 

 

Letra do Samba-Enredo (repetições devem ser destacadas e em negrito)* 

 

ILÊ AIYÊ, ILE AIYÊ 

ILÊ, OH GRANDE MANDELA 

SEGUINDO COM AXÉ EM OLORUM 

A FELICIDADE NOS ESPERA 

Luz da Criação 

Abençoe o meu caminhar 

Eu vou partir, buscar o meu destino 

Fui moldado por Oxalá 

Nas terras de Azânia, eu te encontrei 

Te fiz meu escudo por onde lutei 

A força de um ideal 

O negro continente, revelei 

Toda a fé, a garra da nossa raiz 

A ti eu faço a minha oração 

Confiança e devoção 

DE SHAKA ZULU, VIVI A HERANÇA 

UM GRITO DE ESPERANÇA 

POR LIBERDADE, MEU TAMBOR VAI ECOAR 

O INDLAMU IRÁ COMEÇAR 

Rompendo os grilhões 

No despertar de um novo alvorecer 

Lutei contra o cativeiro 

E vi a igualdade florescer 

Nkenda, a tua voz em cada um de nós 

É a sublime inspiração 

Exemplo de amor e união 

Sou a arte que vive dentro do peito 

Batendo mais forte, pedindo respeito 

O DIREITO DE VENCER 

 

Defesa do Samba (se a escola julgar necessário) 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Samba Enredo 
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ROTEIRO DO DESFILE 

 
Número de elementos de desfile (Número de alas; de carros alegóricos; de tripés e quadripés, incluindo 
os utilizados pela comissão de frente, se houver; de casais de mestre-sala e porta-bandeira; de 
destaques de chão e afins, se houver)* 

Alas – 21 (Incluindo 1 galeria de velha-guarda) 

Diretoria e amigos compositores – 1 grupo 

Alegorias – 5 

Mestre Sala e Porta Bandeira – 1 

1 Destaque de chão 
 

Organização dos elementos de desfile (a setorização é obrigatória; alas obrigatórias devem ser 
devidamente discriminadas)* 

 

Setor 1 – As criações de Olorum 

 

Comissão de Frente –Panteão dos Orixás 

1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira – Orun e Aiyê 

Ala 01 – As águas de Olorum 

Ala 02 – Vida moldada no barro 

Alegoria 01 – África ancestral 

 

Setor 2 – Ancestralidade Africana 

 

Ala 03 – Raízes Africanas 

1º Destaque de Chão – Rainha da Bateria: A luz de Oxalá 

Ala 04 – Bateria – Saudação aos Orixás 

Ala 05 – Peixes Azuis- coreografada 

Ala 06 – Árvores Verdes 

Alegoria 02 – Tribos Africanas 

 

Setor 3 – Azânia, de Arquico e Suaquém 

 

Ala 07- Baianas- O Mar Roxo 

Ala 08- Maçuás 

Ala 09- O Sol do Sudão 

Ala 10- Leões da Tanzânia 

Ala 11- Ngonis  

Alegoria 03- Azânia de Arquico e Suaquém 

 

Setor 4- Shaka Zulu 

 

Ala 12 -Seca e Fome 

Ala 13- “Shaka”, verme? 

Ala 14- Indlamu- coreografada 

Ala 15- Guerreiros Zulus 

Alegoria 04- O trono de Shaka Zulu 

 

Setor 5- A luta de Nelson Mandela e a Nova África do Sul 

 

Ala 16- Cóis 
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Ala 17- Os Grilhões 

Ala 18- O sangue de quem lutou 

Ala 19 – Um sopro de paz 

Ala 20- Uma nova África do Sul 

Alegoria 5- Ilê Mandela, Ilê Aiyê Mandela, Ilê Mandela 

Ala 21- Galeria de Velha Guarda – A Luta Continua 
 

 
Criador(es) dos Desenhos* 

Nome(s) do(s) artista(s)*: André Cardoso e Ander-

son Rodrigues 
Nome do Elemento O que representa 

Comissão de Frente -Panteão dos Orixás Quando Olorum, o senhor supremo do infini-

to fez o universo com seu sopro sagrado, 

criou junto uma grande quantidade de seres a 

fim de povoá-lo. Estes seres, dotados de po-

deres e domínio sobre os mais diversos ele-

mentos da natureza (o fogo, a água, o ar, as 

matas, os animais e a terra) foram chamados 

de orixás. 

A Comissão de Frente (Panteão dos Orixás), 

abre o desfile da Fazendo Arti saudando e 

pedindo a bênção dos orixás, divindades 

africanas que representam tudo que é essen-

cial à natureza e à vida humana. 

Os integrantes trajam figurinos que represen-

tam os orixás: Exu (mensageiro), Oxum (se-

nhora dos rios e cachoeiras), Iemanjá (senho-

ra dos oceanos), Ogum (senhor da guerra e 

dos metais), Oxóssi (senhor das matas), Ian-

sã (senhora dos raios e tempestades), Nanã 

(senhora da lama e da morte),  Obaluaê (se-

nhor da terra e da cura), Xangô (senhor do 

fogo, do trovão e da justiça) e Oxalá (senhor 

da paz e da harmonia). 

 

Primeiro Casal de Mestre Sala e Porta Bandei-

ra- Orun e Aiyê 

Os condutores do pavilhão da Fazendo Arti, 

nosso maior orgulho, representam as cria-

ções de Olorum: Orun, o céu ou mundo espi-

ritual, representado pela Porta-Bandeira, e o 

Aiyê, a terra ou o mundo físico, representado 

pelo Mestre-Sala. Tudo o que existe em 

Orun, coexiste no Aiyê, através da dupla 

existência, Orun-Aiyê. 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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Ala 1- As Águas de Olorum Olorum criou o universo a partir de uma 

imensa massa de água, de onde também sur-

giu o primeiro orixá: Oxalá. A água que dá a 

vida, que limpa, que purifica e que renova é 

representada nesta ala, onde os componentes 

utilizam figurino estilizado para representar 

o elemento que originou o universo. 

 
Ala 2- Vida Moldada no Barro Olorum criou o mundo e tudo o que nele 

existe. Ordenou a Oxalá que criasse o ho-

mem. Depois de várias tentativas infecundas, 

Oxalá cria o homem a partir do barro e per-

cebe que ele é flexível, pode mover seus 

olhos e seus membros e, então dá a ele o 

sopro de vida. 

A ala traz componentes vestidos com cores 

que remetem ao barro (Marrom, terracota, 

ocre...) e trazem as mãos de Oxalá no costei-

ro. Das mãos de Oxalá, saem fitas que repre-

sentam o barro, elemento utilizado na criação 

do homem.  

 

Alegoria 01- Abre Alas: África Ancestral A alegoria representa a ancestralidade afri-

cana e os animais da selva africana, criações 

de Oxalá que habitam as terras do Aiyê. 

Os tambores, as estampas étnicas, os marfins 

e grandes rinocerontes completam o cenário 

africano da abertura da Fazendo Arti.  Os 

destaques centrais (superior e inferior), re-

presentam os leões africanos. Já as composi-

ções laterais retratam os cultos ancestrais 

africanos e composições da parte frontal da 

alegoria representam os toques de tambor, 

utilizados pelos africanos. 
 

 

Ala 03- Raízes Africanas A África é considerada o berço de toda a 

humanidade, pois foi lá que os primeiros 

hominídeos foram encontrados. A ala repre-

senta toda a ancestralidade e raiz africana 

aqui lembradas pelo uso de peles de animais, 

pela caça e pela arte de elaborar máscaras 

para invocar e saudar espíritos sagrados. 

 

 

 
Destaque de Chão – Rainha da Bateria- A luz 

de Oxalá 

Oxalá foi o orixá que recebeu a missão de 

povoar todo o Aiyê com seres vivos. A sua 
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luz que brilha no mundo físico e resplandece 

em cada criação é retratada no figurino esti-

lizado da rainha de bateria da Fazendo Arti. 

Ala 04- Bateria- Saudação aos Orixás Os componentes da Bateria representam a 

saudação aos orixás, primeiros seres criados 

por Olorum, que são representantes das for-

ças da natureza e que habitam em nós. 

 
 

Ala 05- Peixes Azuis (Coreografada) Uma das maravilhosas criações de Oxalá, 

que habitam as profundezas dos oceanos são 

os peixes azuis. 

A ala coreografada traz os componentes fan-

tasiados de peixes azuis que enfeitam e dão 

vida aos oceanos de Azânia. 

 
Ala 06- Árvores Verdes Outra criação que está presente em grande 

quantidade no Aiyê (mundo físico), são as 

Árvores Verdes, aqui representadas por 

componentes com figurino estilizado, reme-

tendo a estes elementos que dão vida às flo-

restas e matas de Azânia. 

 
Alegoria 2- Tribos Africanas O continente africano foi o primeiro a ser 
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povoado. A organização da população se 

dava muito fortemente em tribos e grupos 

étnicos, formados por centenas ou até milha-

res de pessoas que possuíam sua própria cul-

tura, costumes e tradições, sendo que até 

hoje se pode encontrar esse tipo de organiza-

ção populacional, retratada na alegoria 02.  

As composições laterais representam os afri-

canos tribais e o destaque central representa 

“A grande Tribo Africana”. 

Ala 07- Baianas – O Mar Roxo A Azânia se localizava na Somália, a partir 

do Cabo Guardafú, que é o ponto mais orien-

tal do continente africano. Gaurdafú faz a 

fronteira da África com a Ásia pelo Mar 

Arábico (o mar roxo), e ia até a Tanzânia. 

Era a África Austral.  

O cabo é citado por Luís de Camões em “Os 

Lusíadas”, (Canto X, 97): 

“O Cabo vê já Arómata chamado,  

E agora Guardafú, dos moradores,  

Onde começa a boca do afamado 

Mar Roxo, que do fundo toma as cores;  

Este como limite está lançado 

Que divide Asia de Africa; e as milhores 

Povoações que a parte Africa tem 

Maçuá são, Arquico e Suaquém.” 

As tradicionais baianas da Fazendo Arti, 

desfilam com fantasias que formam um ver-

dadeiro mar roxo na passarela, representando 

as águas que dividem África e Ásia. 

 

 

Ala 08 - Maçuás A ala faz referência aos povos maçuás, que 

habitavam as terras de Azânia, do Arkiko, na 

Eritréia, ao Suaquém, no Sudão. 

 
Ala 09 - O Sol do Sudão Nas terras de Azânia encontrava-se o povo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_de_Cam%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Lus%C3%ADadas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Lus%C3%ADadas
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maçuá, que habitava Arquico, na Eritréia e 

Suaquém, no Sudão. 

A ala remete ao escaldante sol do Sudão, que 

ardia sobre a cabeça daqueles que lá viviam. 

Ala 10- Leões da Tanzânia A Azânia, na atual região da Tanzânia, sem-

pre foi caracterizada pelos seus gigantes feli-

nos, os ferozes leões, que reinam nas selvas 

desta região africana. 

A ala traz componentes com fantasia estili-

zada, remetendo aos reis das selvas da Tan-

zânia: os leões.  

 

 
Ala 11- Ngonis Os Ngonis, lembrados no figurino da ala 11, 

eram um povo de origem banto, muito nume-

roso que se dedicavam à pastorícia e viviam 

em busca de bons lugares para a pastagem. 

Eles ocupavam a Azânia, espalhados por 

Malawi, Moçambique, Tanzânia e Zâmbia. 

 

 
Alegoria 3- Azânia de Arquico e Suaquém “A Azânia se localizava na Somália, a partir 

do Cabo Guardafú. Gaurdafú faz a fronteira 

da África com a Ásia pelo Mar Arábico (o 

mar roxo), e ia até a Tanzânia. 

Era a África Austral. 

Em suas terras, encontrava-se todo o povo 

Maçuá, que habitava do Arquico, na Eritréia, 

a Suaquém, no Sudão. Também lá viviam os 

Ngonis, espalhados por Malawi, Moçambi-

que, Tanzânia e Zâmbia. 

Hoje, a Azânia resume-se à África do Sul” 

A alegoria faz referência às terras de Azânia, 

lugar de onde saíram muitos guerreiros da 

luta pela liberdade.  

As composições laterais representam os po-

vos das terras de Azânia e o destaque central, 

o líder dos povos Maçuás. 
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Ala 12 – Seca e Fome  A Seca e a Fome viriam atormentar o peque-

no Shaka e sua mãe. A seca no rio e a escas-

sez de alimentos seriam problemas que Sha-

ka Zulu deveria enfrentar em sua caminhada.  

A ala traz componentes trajando um figurino 

que remete à morte, que por vezes viria as-

sombrar Shaka Zulu, sob a forma de seca e 

fome.  

 
Ala 13 – “Shaka”, verme? Shaka era o nome que os Zulus davam a um 

parasita intestinal; quando Nandi (mãe de 

Shaka Zulu) engravidou, de tão indesejada 

que era na tribo, diziam que ela não estava 

grávida, apenas tinha um shaka na barriga. 

Vindo ao mundo, o parasita shaka, continuou 

sendo Shaka. 

 
Ala 14 - Indlamu (Coreografada) O indlamu (a dança da guerra), representado 

na ala coreografada de número 14, é uma 

rica coreografia zulu cheia de simbologias de 

força muscular e habilidades com armas, 

praticada por homens de todas as idades tra-

jando peles de animais (amabeshu), cintos 

cerimoniais, chocalhos de tornozelo, escudos 

e armas. Surgiu da lenda que dizia que Shaka 

Zulu obrigava os homens do império dança-

rem sobre espinhos para se tornarem mais 

resistentes. Possui ritmo frenético e represen-

ta a força necessária nas guerras. 
 

 
Ala 15- Guerreiros Zulus Quando Shaka assumiu o comando do clã, 
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treinou os guerreiros para fortalecer as solas 

dos pés, a defesa e o ataque corpo a corpo e 

aumentou o tamanho dos escudos e fez a 

mudança das azagaias pelas adagas, nas pon-

tas das varas. 

Foi graças a esta organização militar de Sha-

ka que os zulus conseguiram conquistar e 

derrotar numerosas outras tribos, levando o 

título de Grandes Guerreiros. Ele fez todos 

os membros da sociedade participarem na 

guerra, dividindo com precisão as funções. 

Todos os homens de 16 a 60 anos serviam no 

exército. 

A ala representa os bravos guerreiros do 

exército Zulu. 

Alegoria 4- O trono de Shaka Zulu Shaka Zulu foi fruto de uma gravidez ante-

cedente à circuncisão, algo proibido entre os 

zulus, por isso não era considerado herdeiro 

do trono. Em 1818 Shaka Zulu ascende ao 

trono do império e dá início à inúmeras re-

formas no exército, que até hoje é conhecido 

por ter sido um dos mais combativos da his-

tória. 

A alegoria traz o trono do grande líder, Sha-

ka Zulu. As composições laterais represen-

tam os guerreiros do império, e o destaque 

principal remete ao líder Shaka Zulu. 

 
 

Ala 16- Cóis A ala representa os Khoikhois, ou simples-

mente Cóis, que são um grupo de pessoas 

nativas do sudoeste da África presentes em 

toda a África Austral, praticantes da cultura 

pastoral nômade, mantenedores de grande 

rebanho de gado. A cabeça de boi, no peito, 

representa o gado Sanga, que pertencia aos 

Cóis. 

 

 
 

Ala 17 - Os grilhões Grilhões são correntes de metal, feitas com 

argolas intercaladas e ligadas umas às outras. 

Eram utilizadas para impedir os negros es-

cravizados se movimentar livremente, como 

forma de castigo e opressão. 

A fantasia representa os grilhões que escra-

vizavam os negros na África do Sul. 

 
Ala 18 – O sangue de quem lutou O apartheid, regime de segregação racial que 

ocorreu na África do Sul, foi bravamente  
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resistido pelos que lutavam pela igualdade. 

Steve Biko, líder do Movimento de Consci-

ência Negra, foi espancado até a morte numa 

cela de prisão, depois de fazer um discurso 

com a intenção de aumentar o orgulho negro. 

Em 1976, crianças de um colégio em Soweto 

foram às ruas para protestar contra a imposi-

ção do africâner como língua oficial. Cente-

nas de crianças foram mortas e outras 600 

pessoas foram mortas por protestarem contra 

a chacina. 

O sangue de todos os que lutaram pela igual-

dade entre os povos, está representado nesta 

ala. O martírio, a luta e a entrega muitas ve-

zes da própria vida em troca de uma socie-

dade igualitária são lembrados nesta fantasia 

que que carrega a cor do sangue. O costeiro 

traz o punho de Mandela, gesto que se tornou 

característico do líder sul-africano por repre-

sentar a força sempre presente em sua vida. 

Com esse gesto, Mandela homenageou por 

toda a vida o percurso que o levou a conquis-

tar um princípio de justiça na África do Sul: 

o caminho de um homem comum que teve 

de usar a força, que teve de fechar os seus 

cinco dedos para formar um punho capaz de 

alcançar o que era preciso. 

Ala 19 - Um sopro de Paz Mandela foi um guerreiro da paz, na luta 

pela liberdade. O fim do regime segregacio-

nista do apartheid (onde desde 1910, mesmo 

estando em maioria na África do Sul, as pes-

soas de pele escuram não tinham os mesmos 

direitos que as de cor branca) trouxe um so-

pro de paz aos negros, que tiveram, enfim, 

seus direitos concedidos. 

A ala “Um sopro de Paz”, traz componentes 

guiados por uma pomba branca, símbolo da 

paz, e com figurino estilizado de guerreiros 

da paz. No peito, trazem mãos dadas, em 

referência ao fim do regime que fez parte de 

um dos episódios mais tristes da história da 

humanidade: o apartheid.  

 

 

Ala 20- Uma nova África do Sul O sinal mais simbólico de mudança perma-
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nente na África do Sul veio com a libertação 

de Nelson Mandela, em 1990. Mandela tra-

balhou com o presidente para mudar a cara 

do governo sul-africano. Em 1994 foram 

realizadas as eleições diretas, um movimento 

emocionante. Nelson Mandela foi eleito. 

A ala traz foliões vestidos com a nova ban-

deira da África do Sul, instituída em 1994, 

que em suas cores traz o sangue dos que luta-

ram (vermelho), o céu (azul), o ouro (ama-

relo), a vegetação (verde) e os cidadãos ne-

gros e brancos (preto e branco). O “Y” no 

centro da bandeira, representa a convergên-

cia em uma só nação após o regime de se-

gregação racial. Os componentes trazem nas 

mãos uma flor (King Protea), símbolo da 

África do Sul, fazendo referência ao novo 

país que floresceu. 

Alegoria 5- Ilê Mandela, Ilê Aiyê Mandela, Ilê 

Mandela 

Mandela foi um homem forte, bravo guerrei-

ro e muito atuante na lita pelos direitos 

iguais. Mandela foi a própria personificação 

do axé de Olorum. E uma música sintetiza de 

maneira singular, toda a história de batalhas 

e Vitórias e Nelson Mandela. Que Olorum 

guie nossos passos para que não tropecemos 

e tampouco voltemos a cometer os mesmos 

erros de outrora: 

 

“Toda primazia que Deus lhe deu 

Para expandir pelo mundo um fruto seu 

Quando falar de Azânia não vai hesitar 

África do Sul, África Austral 

Somos negros de cá 

Shaka um lendário jovem militar 

Do povo Ngoni da história de lá 

Shaka fundador da nação Zulu 

Ilê sim, Ilê vou axé em Olorum 

Ilê contempla o negro com muita emoção 

Ilê paz, Ilê fé, Ilê meu coração 

Khoikhois somente podiam sobreviver 

Trabalhando para os brancos para não morrer 

E desde os tempos passados que os negros 

sofrem 

Mas reivindicam os direitos até a morte 

Ilê Mandela, Ilê Aiyê Mandela, Ilê Mandela 

A felicidade lhe espera” 

(Axé em Olorum) 

As composições laterais representam o axé 

de Olorum personificado no grande Mande-

la.  

 

 

 

Ala 21- Galeria de Velha Guarda- A luta conti-

nua 

A luta pela igualdade não acabou. Mandela 

nos mostrou o caminho, mas ainda estamos 
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longe de chegar num mundo de respeito às 

diferenças, onde a cor da pele seja apenas 

uma característica genética. Resistir ao ra-

cismo é nosso dever. Nós, da Fazendo Arti, 

damos nosso grito de BASTA à segregação 

racial, ao genocídio de negros, à negligência 

do acesso à saúde e à educação, à violência 

contra a mulher negra, à tortura e tantas ou-

tras formas de opressão e violência.  

A velha guarda traz os senhores do samba da 

Fazendo Arti, trajando roupa típica africana, 

com as cores da escola e do martírio (o ver-

melho). Na faixa que carregam sobre os om-

bros, há a sutil e tocante mensagem “Mari-

elle Vive”, que se mistura às estampas étni-

cas da fantasia, assim como tantos casos de 

violência, preconceito e discriminação tam-

bém passam despercebido na sociedade. Lo-

go abaixo, há a silhueta do rosto de Marielle 

Franco, vereadora do Rio de Janeiro, mulher, 

negra e de origem humilde, assassinada em 

março de 2018. Mais uma, entre os inúmeros 

casos que se repetem todos os dias. Isso tem 

que acabar! Isso VAI acabar! Axé, Madiba, 

Axé! 

Diretoria e Amigos Compositores- Axé 

 

 
 

Encerrando o desfile da Fazendo Arti, aqui 

estão a diretoria e os amigos compositores, 

trajando uma bata africana com o rosto de 

Mandela estampado, representando todo o 

axé emanado nesta homenagem. 
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A escola foi fundada com o objetivo de juntar tudo o que mais gostamos: Samba, 

carnaval e festa. Suas cores são uma homenagem à Leandro de Itaquera, pois na 

data de criação da fazendo Arti, éramos vizinhos do Leão. 

“Axé em Olorum” 

Comissão de Carnaval 

Olorum é o criador do universo e dos orixás. Oxalá criou os seres viventes da lama 

e da água: homens de todas as cores, os peixes e as árvores. Estes seres se 

espalharam por toda a Terra ocupando a Azânia, da Somália à Tanzânia. Lá viviam 

povos Maçuás e Ngonis. Hoje a Azânia se resume a África do Sul, lugar onde 

nasceu Shaka Zulu, que era renegado pela própria tribo que o chamava de verme 

(shaka). Shaka tornou-se líder dos guerreiros zulus e lutava pela liberdade, sempre 

movido por uma força: o axé em Olorum. Na África do Sul também nasceu Nelson 

Mandela, o axé em Olorum personificado, que lutou pela liberdade dos negros, 

rompendo grilhões e honrando o sangue derramado. A luta de Mandela não foi em 

vão e nos guia rumo a um mundo de paz e igualdade entre os povos. Axé, Madiba, 

Axé! 
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FICHA TÉCNICA 

Resumo da Escola 


