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“Ora Yê Yê Ô! 

A Preferida filha do Pai Criador 

Derrame sobre nós o teu axé 

E faz do meu samba, tua oração 

Oxum Ora Yê Yê Ô!” 

 
 

CARNAVALESCO 
DANILO SANTIAGO MORAES 

 

FICHA TÉCNICA 

Enredo 



 

  
Página 4 

 
  

4 Organograma Oficial – G.R.E.S.V. CASTELO 

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

“Ora Yê Yê Ô! 

A Preferida filha de Oxalá 

Derrame sobre nós o teu axé 

E faz do meu samba, tua oração 

Oxum Ora Yê Yê Ô!” 
 

 
 

Carnavalesco* 

Danilo Santiago Moraes 

 
 

Autor(es) do Enredo* 

Danilo Santiago Moraes 

 
 

Elaborador(es) do Roteiro do Desfile* 

Danilo Santiago Moraes 

 

 

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

Livro – A Mitologia dos Orixás – Autor Reginaldo Prandi 

Pesquisa com integrantes do Centro de Umbanda – Índio Caramuru de Batatais/SP 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxum 

https://www.wemystic.com.br/artigos/umbanda-veja-o-significado-das-cores-das-rosas-nos-rituais/ 

https://www.vagalume.com.br/bantos-iguape/canto-para-oxum-oro-mi-maio.html 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ogum 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Xang%C3%B4 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%B3ssi 

https://www.vetorial.net/~rakaama/lo-iyami.html 

https://www.centroanastacia.com/index.php/palavras-em-yoruba 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Osun 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Osun 

http://umbanda-orixas.info/sincretismo-religioso.html 

https://www.youtube.com/watch?v=x_uMMWbpXgI 

https://www.youtube.com/watch?v=UQ0QrKDDw9U 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Loguned%C3%A9 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Orunmila 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Iemanj%C3%A1 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxal%C3%A1 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ogan 

https://www.youtube.com/watch?v=RU7-vCATezo 

https://www.youtube.com/watch?v=bN98usP_39g 

https://www.youtube.com/watch?v=eHm8a2jS9gQ 

http://www.casaiemanjaiassoba.com.br/oxum.html 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxum
https://www.wemystic.com.br/artigos/umbanda-veja-o-significado-das-cores-das-rosas-nos-rituais/
https://www.vagalume.com.br/bantos-iguape/canto-para-oxum-oro-mi-maio.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ogum
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xang%C3%B4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%B3ssi
https://www.vetorial.net/~rakaama/lo-iyami.html
https://www.vetorial.net/~rakaama/lo-iyami.html
https://www.centroanastacia.com/index.php/palavras-em-yoruba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Osun
https://pt.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Osun
http://umbanda-orixas.info/sincretismo-religioso.html
https://www.youtube.com/watch?v=x_uMMWbpXgI
https://www.youtube.com/watch?v=UQ0QrKDDw9U
https://pt.wikipedia.org/wiki/Loguned%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orunmila
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iemanj%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxal%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ogan
https://www.youtube.com/watch?v=RU7-vCATezo
https://www.youtube.com/watch?v=bN98usP_39g
https://www.youtube.com/watch?v=eHm8a2jS9gQ
http://www.casaiemanjaiassoba.com.br/oxum.html
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SINOPSE DO ENREDO 

 
O Bailar das Águas anunciou... Do ventre de Yemanjá, a luz brilhou, e a preferida filha de Oxalá é 

a mais Bela, que a Castelo, reverência nesta tela virtual. 

A Deusa das águas doces, rios e cachoeiras, em tua homenagem, ofertaremos - Ebós de 

Omolokum, Frango, Joias e Flores – a te perfumar, e um abebé de axé pra se admirar, dourado 

como as cores do Sol que te encantam a te iluminar. 

 

Ora Yê Yê Ô, Mamãe Oxum - a Grande Yalodê, nossa homenageada, e em Osogbo – Oxogbô na 

Nigéria, reinou absoluta ao povo Yorubá.  

Meiga, curiosa, doce, sedutora, traz consigo a força da Mulher em seu Abebé dourado e em suas 

águas. Recebeu o nome de Oxum, devido à devoção que Yemanjá tinha nas águas que traziam a 

vida do Rio Osun, ao qual fazia oferendas de fertilidade para obter a vida em seu ventre. 

O Templo de Oxum, fica em Oxogbô, e se tornou Patrimônio Cultural da Unesco. As mulheres, 

ainda reverenciam a Mãe da fertilidade em rituais sagrados no Bosque de Oxogbô a buscar o Dom 

da Maternidade. Oxum, é considerada a Mãe das Mães, Senhora da fertilidade, responsável pela 

gestação e pelo parto. Senhora das águas doces, rios e cachoeiras, se tornou a grande Yabá, – Mãe 

Rainha, Senhora de todas as riquezas - a Dama do Cobre – Metal mais precioso na época, se 

enfeitava de joias e adereços, e com a descoberta do Ouro – Metal que tinha uma valia maior, o 

título foi transferido para a grande Dama do Ouro e de todas as riquezas. 

Dona de uma Beleza extraordinária, Oxum, era apaixonante. Senhora do amor e da bondade, 

Rainha da beleza e sedução. 

 

Seduziu Ogun, Exu e Oxóssi, e se deixou seduzir por Xangô. 

Ogun – Forjador de Metais e Senhor da Guerra, foi seduzido por Oxum, e juntos lutaram lado a 

lado em batalhas. O amor, e o fascínio de Ogun, o fazia se curvar de joelhos para Oxum, toda vez 

que a via dançar. 

 

Oxum, sempre observava seu Pai Oxalá, consultando Orunmilá.  

Curiosa queria aprender a magia, mas, Orunmilá, o Guardião dos segredos de Ifá,  afirmava que 

uma mulher jamais poderia ter o Dom de Ifá. Persistente, pediu a Exu, que era o Senhor da 

Adivinhação, tinha o poder do jogo de búzios, mas, ele também não queria ensina-la.  

Não satisfeita, ela adentra a floresta atrás das perigosas feiticeiras africanas Iyamin Oxorongá, em 

busca de um feitiço que enganasse Exu, para que ela conseguisse desvendar os segredos do jogo de 

búzios e obter a magia do Dom da adivinhação. Elas resolvem ajuda-la, e a entregam um feitiço, a 

mesma engana Exu, e descobre o Dom do jogo de búzios através da adivinhação. Orunmilá, 

guardião do Ifá, vendo tamanha proeza dá o consentimento a Oxum, para que junto de Exu, e 

nunca sozinha, administrasse o Dom da adivinhação do jogo de búzios. Exu se vê seduzido pelos 

encantamentos de Oxum. 

 

O verdadeiro amor de Oxum, floresceu com Oxóssi, o caçador e Senhor de todas as Matas, e 

juntos tiveram um filho – LogunEdé – considerado o mais belo Orixá Masculino, carrega consigo 

o arco e flecha do Pai, e o Abebé de sua Mãe.  

Apaixonada, Oxum entrega toda sua fortuna a Oxóssi e faz dele o Rei da cidade de Ketu, 

recebendo o título de Alaketu. 

Ambiciosa, Oxum, queria mais riqueza. E quando chegou o tempo de caça, Oxóssi passava muito 

tempo longe de Oxum. Certo dia, Xangô - quando Oxóssi estava a caçar, a visitou, trazendo 

mimos de joias e flores a Oxum. O Rei do Fogo, Raios e dos Trovões, Senhor da Justiça, Rei de 

Oyó, se apaixonou perdidamente, seduzindo Oxum, que abandona Oxóssi e junto de seu filho 

LogunEdé, seguem ao lado de Xangô, se  tornando a Rainha do Alafin de Oyó, sendo a segunda 

esposa de Xangô. 
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Xangô teve três esposas (Yansã, Oxum e Oba), e a convivência entre elas não eram das melhores 

no Alafin.  

Com o tempo, Oxum, percebeu que sua felicidade não estava na riqueza material, e sim no grande 

amor de Oxóssi que havia ficado para trás. Com medo do abandono de Oxum, Xangô a aprisiona 

em uma das torres de Oyó.  

Seu canto doce e triste ecoa e é ouvido por Exu que fica intrigado e resolve ajuda-la. Exu, pede a 

ajuda de Orunmilá, que lhe da uma poção. Quando Oxum, toma a poção, transforma-se em uma 

linda pomba dourada, e consegue voar para bem longe do Alafin de Oyó, rumo ao Orun, onde 

retorna a morada de seu Pai. 

 

A Mitologia dos Orixás... 

 

Insatisfeito e furioso com a humanidade, Olorun (Pai Criador) decidiu dividir o mundo 

(representado pela grande Cabaça da vida) em Orun (onde viveriam as divindades - Orixás) e o 

Ayê (onde viveriam a Humanidade).  

O primeiro Orixá enviado ao Ayê foi Ogun, mas a Terra, se encontrava seca, sem vida e sem 

graça, quase sem esperanças, sofriam a fúria do Pai Criador.  

Foi dada a Oxum, a grande Missão de salvar o Ayê. Vendo a Terra sem muitas esperanças, ela se 

transforma em uma ave encantada – Pavão – e voa rumo ao Orun, para pedir clemência ao Grande 

Pai Criador. Quando Oxum chegou ao Orun, suas penas estavam queimadas e ela parecia um 

abutre, vendo tamanho sacrifício, O Pai Criador se comove e derrama uma lágrima que a entrega 

nas mãos de Oxum, que volta ao Ayê. 

Ao chegar ao Ayê, todas as águas do Orun caem sobre a Terra, trazendo graça e a fertilidade que 

faltava ao Ayê, enchendo-o de vida novamente.  

Oxum, decidi ensinar a humanidade a se comunicar com as divindades (Orixás), foi ela que 

ensinou a eles a prepararem seus corpos e a fazerem oferendas para trazer espiritualmente os 

Orixás até o Ayê, Oxum, é considerada a principal referência do início do Candomblé na Terra.  

 

Com a escravidão, Ketu na África não resistiu e foi dizimada, junto com ela a memória de Oxóssi 

se perdeu no continente, e junto com os escravos trazidos ao Brasil vieram suas culturas. Aqui os 

orixás são reverenciados e suas culturas preservadas através da religião do Candomblé e da 

Umbanda (A Umbanda se formou no Brasil, e com ela o sincretismo, já que era proibido cultuar 

Deuses ou Divindades que não pertencesse ao Cristianismo) foi um meio de fuga do próprio povo 

africano para conseguirem deixar vivo à cultura de seu povo. 

Oxóssi ainda é reverenciado no Brasil e em Cuba, na África, não existem mais registros de sua 

cultualidade, devido a dizimação de Ketu, sua divindade foi esquecida. 

Oxum, é reverenciada na África, e em vários países da América do Sul e Central. 

No Brasil, o sincretismo e a fé, reverenciam Oxum, e a sincretizam em Nossa Senhora Aparecida e 

Nossa Senhora da Conceição. 

 

A maior percursora do nome de Oxum, nasceu em 1894, em Salvador na Bahia, Maria Escolástica 

da Conceição Nazaré – Mãe Menininha do Gantois, seus pais eram originários de Agbeokuta 

sudoeste da Nigéria. Mãe Menininha fundou o Terreiro mais famoso do Brasil o de Gantois, e 

sofreu perseguições, mas lutou sempre pelo bem maior da religião e da fé, nunca desistiu de seus 

ensinamentos, e da cultura africana de seus antepassados, considerada Filha de Cabeça de Oxum. 

Com muitos adeptos que não faziam parte da cultura africana, o Terreiro que era aberto aos 

Negros, foi aberto ao povo Branco, e em busca de uma mesmo ideal, o mesmo DEUS, Mãe 

Menininha é considera a maior Ialorixá (Mãe de Santo) que já existiu. Falecendo em 1986 aos 92 

anos, de morte natural, deixou seu legado de fé, amor e esperança, e a cultura Negra de seus 

antepassados permanecem vivas a todos os Brasileiros. 
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Autoria do Samba-Enredo* 

Cláudio Sampaio 

 

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

 

Ora Ye Ye Ô, Mamãe Oxum! 
Derrame em nós o teu axé! 
Faz do meu samba, oração, 

Senhora Yalodé! 
 

Na dança das águas, nasce Oxum; 
Do ventre de Yemanjá. 

Dama do cobre e do ouro, 
A filha preferida de Oxalá. 

Herdeira do Ayê e do Orun. 
Rainha do Alafin de Oyó. 

Linda Yabá, 
Hoje, vestida de rosa, 

Energia maior. 
Pra lutar pelo amor de Xangô. 

Faz de Oxóssi, em Ketu, Senhor. 
É Ogum que ao vê-la dançar 

Se curva de joelhos. 
O feitiço que engana Exu. 

A beleza que herdou Logun. 
Vaidosa, com as cores do sol em seu dourado espelho. 

 
Ebó, ebó, tem tapioca e omolukum. 

Ebó, feijão fradinho e galinha pra Oxum. 
Ebó! E o mal não me pega de jeito nenhum! 

 
Respeitada na Umbanda e Candomblé, 

É Pavão que fecunda o Ayê de vida. 
No Brasil, o sincretismo e a fé 

Nas Santas Senhoras, Conceição e Aparecida. 
Mãe Menininha a nos guiar. 

Ao bem maior, o mesmo Deus. 
Lá vem Castelo, 

Em prece e amor 
Ora Yê Yê Ô. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 

Samba Enredo 
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Defesa do Samba (se a escola julgar necessário) 

Glossário da Letra Samba Enredo e palavras Yorubás do enredo. 

 

Ora Ye Ye Ô        - Saudação usada para saudar Oxum, significa Salve, Mãe Rainha. Olhai por Nós. 
 
Axé                      - A força sagrada, o Poder do Orixá. 
 
Yalodé               - A principal força feminina responsável por representar o povo, a mais 
importante figura feminina. 
 
Ayê                      - A Terra, o mundo fértil da humanidade, onde vivemos. 
 
Orun                    - O Céu, o plano espiritual, o que está acima da humanidade. 
 
Alafin de Oyó    - Significado - Castelo de Oyó –  O Castelo do Grande Rei Xangô, na cidade de 
Oyó. 
 
Yabá                    - Mãe Rainha, mãe de todas as mães. 
 
Ketu                    - Antiga cidade da África dizimada na época da escravidão. Ketu era o Principal 
aliado de Oyó nas batalhas e o principal inimigo do ascendente Reino de Daomé. Muito 
cultuado ainda hoje em dia no Brasil no Candomblé e na Umbanda através de Oxóssi seu Rei. 
 
Ebó                      - Sacríficios feitos através de Ofertas, oferendas, e comidas, que são oferecidas 
para os Orixás. Ebó também é uma comida. 
 
Omolukum        - Significa filho(a) do Mar, prato preferido de Oxum. Tem como principais 
ingredientes o feijão fradinho, camarão e ovos cozidos. 

 
Dama                     - Senhora de família nobre, tratamento de cortesia. 
 
Adabá                   - Pomba encontrada na África 
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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 – 14 alas, sendo 1 ala Bateria, 1 ala de Baianas e 1 ala Velha Guarda já inclusas na contagem 
Alegorias – 3 alegorias 

Tripés e/ou Quadripés – 1 Tripé e 1 Quadripé 

Mestre Sala e Porta Bandeira – 1 Casal 
Guardiões de Casal de MS & PB – 1 Conjunto de Guardiões com 6 integrantes 

Destaques de Chão – 1 Rainha de Bateria 

 
 

Organização dos elementos de desfile (a setorização é obrigatória; alas obrigatórias devem ser 

devidamente discriminadas)* 

Setor 1 – O Nascimento de Oxum 

 

Comissão de Frente – Orunmilá o guardião dos Segredos de Ifá, e a Dança das Águas que 

anunciam o Nascimento de Oxum. 

Quadripé Comissão de Frente – O Nascimento de Oxum 

1 Conjunto de Guardiões de Casal de MS & PB – O Rio Osun 

1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira – M.S - Oxalá e P.B - Yemanjá 

 

Setor 2 – Ora Yê Yê Ô, Senhora Yalodê 

 

Ala 01 – Baianinhas - Ebós - Ofertas, Oferendas e Omolokum. 

Alegoria 01 – O templo de Osun – A Rainha das Águas Doces, Rios e Cachoeiras 

Ala 02 – Yorubás – Rituais Sagrados 

Ala 03 – Dama do Cobre 

Ala 04 – Dama do Ouro 

1º Destaque de Chão – Rainha da Bateria – A Senhora da Beleza, do Amor, da Bondade e da 

Riqueza 

Ala 05 – Bateria – Alagbê Ogan 

 

Setor 3 – Todo Axé, Beleza, Doçura e Sedução do Orixá 

 

Ala 06 – Passistas – A Energia Cor de Rosa que Emana de Oxum 

Ala 07 – Ogun 

Ala 08 – As Feiticeiras Iyamin Oxorongá 

Ala 09 – Exú 

1º Tripé – Oxóssi – Amor Verdadeiro 

Alegoria 02 – O Alafin de Oyó – Xangô 

 

Setor 4 – Mitologia dos Orixás 

 

Ala 10 – Pomba Dourada 

Ala 11 – O Ayê e o Orun 

Ala 12 – O Pavão – A Grande Missão de Salvar o Ayê 

 

Setor 5 – O Sincretismo e a Fé  

 

Ala 13 – Baianas – Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora da Conceição 
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Alegoria 03 A Oxum mais bonita do Gantois e Ala 14 Velha Guarda – A Umbanda e o 

Candomblé.  

 

 
 

Criador(es) dos Desenhos* 

Nome(s) do(s) artista(s)*: Danilo Santiago Moraes 
Nome do Elemento O que representa 

Comissão de Frente – Orunmilá o Guardião dos 

Segredos e Mistérios de Ifá, e A Dança das Águas que 

Anunciam o Nascimento de Oxum 

 Quadripé – O Nascimento de Oxum 

Um componente representa Orunmilá, 

o grande guardião dos segredos de 

Ifá, que é de fato a incorporação do 

conhecimento e da sabedoria e a forma 
mais alta da prática de adivinhação 

entre os Yorubás. Quando Oxum 

nasceu prematura, foi Orunmilá que 

cuidou dela e a salvou da morte. 

Doze componentes representam todas 

as águas do Orun e do Ayé que na 

dança das águas anunciam o 

nascimento de Oxum. O elemento de 

mão representa o espelho d’agua, o 

azul e branco da fantasia remete a 

alusão de todas as águas, o verde às 

matas e plantas que crescem dentro e 

nas margens dos rios e cachoeiras, os 

peixes a fertilidade das águas. No 

adorno da cabeça elementos de 

conchas remetem a representação das 

águas do mar, onde sua Mãe Yemanjá 

reina. 

O Quadripé traz em destaque principal 

Oxum ainda menina, vaidosa e curiosa, 

seguia Orunmilá para aprender os 

segredos guardados do Ifá. Orunmilá 

sempre falava para Oxum que o poder 

do Ifá jamais seria dividido com uma 

mulher. 

O grande peixe representa a vida fértil 

abundante das águas de Oxum, e a 

soberania de Oxum que rege as águas 

doces, rios e cachoeiras. 

Uma fonte traz Oxum recém nascida, 

um peixe, conchas e estrelas do mar e 

areia da praia, que remetem os 

elementos que representam a Mãe, e 

Grande Yabá Rainha do Mar – 

Yemanjá – Mãe de Oxum, e faz alusão 

 

 

 

 
 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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a promissora Fonte de Vida que 

representou o nascimento de Oxum, 

trazendo vida no Ayé e graça no Orun.  

O sol representa o brilho e a força que 

traz Oxum ao nascer, a Lua feita coma  

cauda do peixe e a estrela representam 

a regência de Oxum sobre a Lua 

Crescente.  

Quando Oxum foi enviada ao Ayé 

trouxe consigo todas as águas do 

mundo, enchendo de fertilidade e vida 

o Ayé, que estava seco, sem graça e 

sem vida.  

Conjunto de 6 Guardiões do 1º Casal Mestre Sala e 

Porta Bandeira – O Rio Osun 

6 Integrantes representam as águas do 

Rio Osun que banham as Terras 

Yorubás. Ele nasce no sudoeste da 

Nigéria em Osogbo.  

Yemanjá fazia ebós e oferendas nas 

margens do rio para conseguir ser fértil 

e engravidar. O rio deu o nome que 

carrega Oxum. Os componentes 

representam as águas do rio, os peixes 

remetem a alusão da vida fértil do rio, 

e o escudo representa o povo Yorubá 

que ainda faz a preservação do Rio 

Osun e cultuam Oxum. 

 

 

1º Casal de Porta Bandeira e Mestre Sala – Oxalá e 

Yemanjá 

A Porta Bandeira Representa a Mãe de 

Oxum – Yemanjá a Grande Rainha do 

Mar. Sua fantasia representa as ondas 

do mar e a força que rege suas águas, 

as escamas de peixe, estrelas do mar e 

conchas aludem ao Mar de Yemanjá e 

toda sua abundante diversificação de 

vida. Também conhecida como Mãe 

d’agua, Marabô, Janaína, Dandalua, 

Inaé, ísis e Maria. 

O Mestre Sala Representa o Pai de 

Oxum – Oxalá.  Oxum se tornou a filha 

mais mimada e preferida de Oxalá. 

Fazia tudo para agradar o Pai. Sua 

fantasia branca traz a pureza que 

emana do orixá. Também conhecido 

como Orixalá, Orixaguinã, Gunocô ou 

Obatalá. 

Seu cajado que traz uma pomba é 

chamado de Apaxorô, na fantasia 

preferimos colocar o Apaxorô no 

adorno de cabeça para não atrapalhar a 
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bailar do casal. 

Ala 1 – Baianinhas – Ebós – Ofertas, Oferendas e 

Omolokum 

Nossa oferta, ebós, oferendas e mimos 

a Oxum. 

Ebós representam todas as ofertas de 

sacríficio a Oxum representado pelo 

frango.  

Omolokum é a comida preferida de 

Oxum, feita com feijão fradinho, 

camarão, pimenta e ovos cozidos, 

representado no caldeirão. 

Mel, uvas e as flores amarelas - 

preferidas de Oxum, são nossas 

oferendas e mimos oferecidos a Oxum. 

 

A fantasia das baianinhas traz um 

segredo, quando chegar ao meio da 

passarela os integrantes puxarão a fita 

de laço e o vestido se transformará em 

um botão de  rosa amarela. Mais um 

mimo oferecido a Oxum. O caldeirão 

com Omolokum se transformará em 

uma cesta de flores amarelas para 

perfumar a Rainha Oxum. 

 

Alegoria 1 – O Templo de Osun – A Rainha das 

Águas Doces, Rios e Cachoeiras 

 

 

O Templo de Oxum, fica em Oxogbô, 

e se tornou Patrimônio Cultural da 

Unesco. As mulheres, ainda 

reverenciam a Mãe da fertilidade em 

rituais sagrados no Bosque de Oxogbô 

a buscar o Dom da Maternidade e para 

limpar os caminhos para uma gestão 

calma e segura. Oxum, é considerada a 

Mãe das Mães, Senhora da fertilidade, 

a Rainha das águas doces, rios e 

cachoeiras, se tornou a grande Yabá, – 

Mãe Rainha. Yalodê – Mulher mais 

respeitada escolhida entre todos que a 

cercavam. 

 

A alegoria traz um painel em alusão ao 

painel real do templo de Osun em 

Oxogbô. 

Na primeira parte da alegoria 

destacamos a soberania da Rainha das 

águas doces, rios e cachoeiras. O 

destaque principal é Oxum – Rainha 

das águas doces em cima de uma 

pedreira. A alegoria alude a uma 

cachoeira, as esculturas de peixes 

trazem a alusão da soberania de Oxum 

que rege as águas doces e toda 

fertilidade dos frutos da água.  
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A segunda parte da alegoria nos remete 

ao Templo de Osun no bosque de 

Oxogbô. Rainha da fertilidade, duas 

esculturas de mulheres grávidas 

cultuam Oxum, aludindo a proteção 

pela gestação e pelo parto, o que é 

comum no Templo até os dias de hoje. 

Elas trazem na cabeça cestas com 

flores amarelas, entre elas - rosas e 

lírios, as preferidas de Oxum. Uma 

fonte de Oferenda (frango, mel, uvas e 

flores), jorra água, e são nossas ofertas 

a Oxum.  

A escultura principal da alegoria é 

Oxum, com seu abebé dourado se 

banhando nas águas do rio Osun entre 

as árvores do bosque de Oxogbô. Os 

marfins que adornam a alegoria 

remetem a áfrica e sua riqueza.  

 

Ala 2 – Yorubás – Rituais Sagrados  

 

Esta ala representa o povo da soberania 

de Oxum, os Yorubás e seus rituais 

sagrados. O Povo Yorubá ainda cultua 

Oxum na África. 

A fantasia representa os grandes 

Guerreiros Yorubás de Oxum, com 

seus escudos e lanças. A cabeça de 

antílope traz a africanidade e devoção 

aos ritos de sacrifício. Os caldeirões 

elementos cenográficos em formato de 

cabeça negra aludem à fé do povo 

Yorubá em Mamãe Oxum, as raízes 

representam a força do povo enraizada 

na sua cultura e a fumaça colorida a 

mistura das cores africanas e acima a 

fumaça Rosa um rito a própria Castelo 

e a força da energia que emana de 

Oxum em um rito de fé e devoção. 

Ala 3 – Dama do Cobre  
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Oxum ficou conhecida como a Dama 

do Cobre, Senhora de uma imensa 

riqueza, trazia consigo o metal mais 

precioso representado na época, o 

cobre, e toda sua riqueza e joias eram 

feitas deste metal. 

A fantasia remete a vários elementos 

ligados ao cobre. Fios de cobre, 

engrenagens, a roupa possui uma cor 

parecida ao cobre para dar a alusão de 

que toda a fantasia é cobre. O adorno 

de cabeça tem um vaso clássico  

representando o cobre, engrenagens e 

esculturas. Na mão ele traz o adorno de 

um leque (Abebê que carrega Oxum) 

todo em alusão ao cobre para mostrar a 

soberania de Oxum sobre este metal. 

Abebês – podem ser leques para o 

abano, ou espelhos que este Orixá 

carrega em suas mãos para sua própria 

admiração. 

Ala 4 – Dama do Ouro  

 

A dama do Ouro – Com o passar dos 

tempos, e a descoberta do ouro no 

Brasil no final do século XVII, se 

tornou o segundo metal descoberto, e o 

mais precioso.  

O título de Dama de cobre se estende a 

grande Dama do ouro e da riqueza.  

A fantasia remete a riqueza deste metal 

brilhante e precioso, trazendo joias e 

uma armadura que representa o 

Império e a era Colonial no Brasil. Nas 

mãos dois adornos – o primeiro um 

Abebê – leque dourado com espelho no 

centro, remete a Senhora da riqueza – 

Oxum, e sua vaidosa admiração pela 

beleza. O segundo adorno – uma lança 

representa o período colonial no Brasil, 

assim como o costeiro em formato de 

uma roda de moinho é a representação 

da economia no período do Brasil 

Colonial, quando os Europeus 

escravizaram os índios, para a mão de 

obra escrava, e exploração do Ouro. Os 

índios foram difíceis de escravizar, 

quando a escravização dos negros 

aconteceu na África, eles foram 

trazidos ao Brasil e aqui não podiam 

cultuar suas divindades - os orixás. 

Junto aos negros escravizados, vieram 

seus costumes e sua cultura. Ao passar 

dos anos Oxum ficou conhecida aqui 
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no Brasil como a Dama do Ouro, uma 

das maiores riquezas aqui descobertas. 

O adorno de costas remete a um leque 

de penas de Pavão, representando a 

soberania de Oxum sobre o ouro e a 

riqueza. 
1º Destaque de Chão – Rainha de Bateria – A 

Senhora da Beleza, do Amor, da Bondade e da 

Riqueza. 

 

 

A Rainha de Bateria traz as melhores 

qualidades de Oxum. 

A bondade – Oxum, é bondosa com os 

seus filhos, dando a eles tudo que lhe é 

pedido. Ajuda na fertilização das 

mulheres, cuida das gestantes e do 

parto. 

O Amor - Responsável pela união dos 

casais, e da formação da família, é o 

elemento principal de uma vida 

frutífera.  

A Beleza - está é a maior qualidade de 

Oxum, sua beleza abriu portas com 

outros Orixás e oportunidades para este 

Orixá que se tornou Yalodé - A 

principal força feminina responsável 

por representar o povo, e a mais 

importante figura feminina.  

A Riqueza – Senhora de todas as 

riquezas e bonanças, Oxum traz a 

riqueza material e espiritual. 

Os filhos de Oxum são considerados, 

doces, sedutores, amorosos e bondosos 

(na religião do Candomblé e na 

Umbanda) cada pessoa é regida por um 

orixá ao qual se dedicam e cultuam. 

A fantasia alude a riqueza deste Orixá 

com seu Ouro e joias, o amarelo 

representa a bondade, o vermelho e os 

corações representam o amor, e a 

perfeição em forma de mulher. A 

beleza do orixá é representada através 

da figura feminina da Mulher e toda 

força que com ela carrega em si e no 

próprio ventre, com o dom da 

maternidade. O Abebê em formato de 

coração alude ao espelho da alma, 

representado a alusão de que tudo o 

que fazemos reflete a nós mesmos. 

Ala 5 – Bateria – Alagbê Ogan  
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Alagbê é o Ogan responsável 

pelos toques rituais, alimentação, 

conservação e preservação dos 

instrumentos musicais sagrados 

do candomblé. Nos ciclos de festas, ele 

se levanta de madrugada para que faça 

a alvorada. Se uma autoridade de 

outro axé (poder) chegar no terreiro, o 

Alagbê tem de lhe prestar as devidas 

homenagens. 

Ogan é o nome genérico para diversas 

funções masculinas dentro de uma casa 

de candomblé. É o sacerdote escolhido 

pelo orixá para estar lúcido durante 

todos os trabalhos. Ele não entra 

em transe, mas, mesmo assim, não 

deixa de ter a intuição espiritual. 

Os atabaques do candomblé só podem 

ser tocados pelo Alagbê, que é o 

responsável pelo Rum (o atabaque 

maior), e pelos ogãs nos atabaques 

menores sob o seu comando. É o 

Alagbê que começa o toque e é através 

do seu desempenho no Rum que 

o orixá vai executar sua coreografia, 

de caça e de guerra, sempre 

acompanhando o floreio do Rum.  

A fantasia traz no Costeiro e na Pala, 

colares de contas de várias cores 

aludindo à representação de todos os 

orixás do terreiro. O adorno de cabeça 

representa a Boina do candomblé 

usado para fortalecer a cabeça do filho 

de Santo. Os búzios e os dentes de 

animais remetem a ancestralidade 

africana. O pano de tórax com penas de 

pavão aludem ao Orixá homenageado 

Oxum e a divisão da regência do jogo 

de búzios, junto a Exú. 

Ala 6 – Passista – A Energia Cor de Rosa que Emana 

de Oxum 

 

 

A representação desta ala das passistas 

é toda energia que emana de Oxum na 

cor Rosa. Essa cor representa o 

carinho, o afeto e a amizade, e é 

utilizada nas oferendas para fazer a 

conexão com a divindade interior que 

vive em cada um de nós e para 

desenvolver o sentimento de amor 

próprio, passividade e humildade. 

Também usado nos rituais em que é 

preciso o perdão para reconhecer os 

erros do passado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ogan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Toque_(candombl%C3%A9)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ax%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terreiro_de_candombl%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orix%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transe_medi%C3%BAnico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atabaque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alagb%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orix%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coreografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra
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Oxum emana a Cor-de-Rosa, cor de 

Nossa Escola Castelo, início de nossas 

pesquisas e escolha do enredo de 2019, 

que esta energia se propague em nosso 

pavilhão, Hoje, Oxum vestida de Rosa 

a energia é Maior. 

A Fantasia remete a Cor energia maior 

– Rosa, os laços amarelos de Oxum, O 

Abebê em forma de espelho rosa, a 

espada que também é um dos adornos 

deste orixá, simbolizam a força 

guerreira do orixá. O costeiro 

representa asas cor-de-rosa, é a alusão 

de uma ave encantada adabá (ave 

encantada - pomba) estilizada na 

energia da cor Rosa, Oxum possui o 

poder de se transformar no que quiser 

(O Pavão, a Pomba dourada, e a Ave 

do Paraíso) são algumas representações 

da presença de Oxum na Terra. 

Ala 7 - Ogun  

 

 Ogun é o Orixá – Senhor das Guerras 

e das batalhas, conhecido como o 

Grande Ferreiro Forjador de Metais. 

Foi o primeiro Orixá a descer do Orun 

até o Ayé quando O Pai Criador 

dividiu o mundo (Grande Cabaça). Foi 

também o primeiro Orixá cultuado 

pelos Yorubás. 

Em uma de suas batalhas longas, sem 

data para terminar, Ogun pediu a seu 

Pai, dono do Trono de Irê , para que 

todos dedicassem um dia do ano em 

oferendas, sacrifícios e cultos a ele, 

como suplica e benção, para que 

vencesse e retornasse com vida da 

batalha. Durante sete anos Ogun esteve 

em batalha, e quando retornou ao 

povoado, batendo de porta em porta 

com sede e fome, ninguém o atendia, 

enfurecido pela falta de respeito e 

consideração, Ogun dizimou a vila 

com sua espada. Quando soube da 

atrocidade que havia cometido seu 

filho, o Pai de Ogun se reuniu a Exú, e 

juntos seguiram até ele para controlar 

sua fúria. Lembrando-o de seu pedido 

ao povo, e explicando que naquele dia 

todo o povo da vila estava cultuando 

Ogun em forma de sacrifício e voto de 

silêncio – aquele era o dia escolhido 

por Ogun.  

Ogun ficou tão envergonhado e o 
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remorso trouxe a ele tristeza imensa. O 

mesmo adentrou as matas se exilando 

durante um tempo intenso porque 

sentia culpa em ter derramado o sangue 

dos inocentes e não queria mais forjar 

os metais como punição pelo que ele 

havia causado. Ninguém conseguia 

trazer Ogun de volta, Oxum sabendo 

disso, cheia de encanto e magia, e dona 

de uma beleza extraordinária, adentra a 

floresta perigosa, e quando avista Ogun 

ao longe, começa a dançar, encantando 

e seduzindo-o. Quando Ogun avista 

Oxum, ao vê-la dançar se curva de 

joelho seduzido por tamanha 

sensualidade e beleza, se apaixona. 

Oxum o traz de volta até o povoado. 

A fantasia representa o próprio Ogun 

Guerreiro e forjador de Metais. O 

mesmo traz no costeiro e na mão a 

espada do Grande Guerreiro que ele é, 

o escudo é alusão ao Grande Ferreiro 

Forjador de Metais que se tornou. 

O adorno de mão representa os 

derrotados e a soberania deste orixá na 

Guerra. 

A dança na passarela faz com que os 

integrantes desta ala se ajoelhem para 

fazer as reverências a Oxum, quando a 

estrofe do samba menciona Ogun. 
Ala 8 – As Feiticeiras Iyamin Oxorongá  

  

Oxum queria aprender os segredos do 

jogo da adivinhação através dos 

búzios, Orunmilá, guardião dos 

segredos de Ifá se recusava a ensina-lá, 

pois, dizia que o jogo não poderia ser 

regido por uma figura feminina. 

Curiosa e persistente pediu para Exú o 

regente do jogo de búzios para ensina-

la, o mesmo também se recusou a 

dividir os segredos dos búzios. 

Oxum adentrou a floresta atrás das 

perigosas feiticeiras Iyamin Oxorongá, 

com esperança de que elas a ajudariam 

com algum feitiço para enganar Exú, e 

poderia conseguir descobrir os 

segredos da adivinhação que ela tanto 

queria. As feiticeiras vendo o potencial 

de Oxum – elas que há muito queriam 

pregar uma peça em Exú, concordam 

em ensina-la, desde que, toda vez que 

ela regesse o jogo fizesse um sacrifício 

em forma de oferenda a elas, acordo 
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feito, elas ensinam a Oxum, um feitiço 

e entregam a ela um pó mágico. Em 

troca pediram oferendas a Oxum, toda 

vez que ela usasse a magia faria uma 

oferta as feiticeiras. 
 
A Fantasia alude as feiticeiras Iyamin 

Oxorongá, com suas pinturas faciais, penas 

de pássaros e vestimentas com capas. 
Penas negras representam o lado obscuro 

das feiticeiras Yamin Oxorongá. O adorno 

de cabeça alude a um crânio de passáro e 

penas -  representação da morte e seus 
sacríficios. Seu adorno de mão traz o 

mesmo crânio e um corpo em tons 

vermelhos como se o mesmo estivesse 
escarnecido por cultos de sacrifício, 

comuns realizações feitas por elas nas 

florestas e fitas amarradas representando o 

Vodu (Religião também africana).  
As mulheres que fazem este ritual são 

chamadas de Mambu.  

Ala 9 – Exú  

  

Orixá que possui as chaves para abrir 

os caminhos, regente do jogo de 

Adivinhação dos Búzios, junto a 

Oxum. Em alguns pontos de Umbanda 

Exú pode ser associado ao Diabo, 

ainda que atue no lado da negatividade, 

é considerado um ser benigno. 

 

Quando Oxum chega à casa de Exú, 

ela mostra a mão fechada e fala que 

Exú jamais descobriria com seus 

búzios o que ela tinha ali. Exú 

responde a ela que não precisava de 

seus búzios para saber o que ela trazia, 

e se aproximou dela, quando estava 

bem perto, Oxum soprou o pó mágico 

nos olhos de Exú, e falou o feitiço que 

as Iyamin Oxorongá a ensinara, o que 

causou uma ardência e uma cegueira 

provisória, e o fez derrubar os 16 

búzios que faziam parte do jogo de 

búzios. Exú ficou desesperado, e 

Oxum, astuta pedia que Exú ficasse 

calmo, ela o ajudaria, e para ver que 

não iria engana-lo recolheria os búzios 

um a um, e colocaria nas mãos de Exú, 

e perguntando como se pareciam, o 

nome deles e para que serviam, Exú foi 

falando o nome de cada um dos búzios 

e suas representações, e Oxum 

colocava um a um em suas mãos, até 

descobrir o nome e função de todos os 
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búzios do jogo da adivinhação.  

 

Nome dos 16 búzios. 
1-Òkàràn Méjì, 2-Éjì Oko Méjì, 3-Ògúndá 
Méjì, 4-Ìròsún Méjì, 5-Òsé Méjì, 6-Òbàrà 

Méjì, 7-Òdí Méjì, 8-Èjì Onílè Méjì, 9-Òsá 

Méjì, 10-Òfún Méjì, 11-Òwónrín Méjì, 12-
Èjìlá Sebòra Méjì, 13-Èjì Ológbon Méjì, 

14-Ìká Méjì, 15-Méjì, 16-Àláàfiá Méjì. 

 

Quando Oxum engana Exú e rouba 

dele os segredos do jogo de Ifá, 

Orunmilá, ordena que Exú a ensine 

tudo que sabe, e que juntos dividiriam 

os segredos e nunca separados, com o 

passar do tempo de ensinamento, 

Oxum em troca da sabedoria ajuda Exú 

nos deveres domésticos, e começa a 

conviver com ele em sua morada, e aos 

poucos Exú é seduzido pela beleza e 

doçura, e logo se apaixona por ela. 

 

Tripé – Oxóssi – Amor Verdadeiro 

 

 

Durante a Diáspora Negra 

(deslocamento forçado pela 

escravidão), a cidade de Ketu onde 

Oxóssi foi Rei e cultuado, foi 

dizimada. Atualmente na África Oxóssi 

não é mais cultuado e está 

praticamente esquecido. Em Cuba e no 

Brasil, os cultos ao orixá permanecem 

ativos, reconhecimento ao Grande Rei 

da Nação de Ketu (Patrono da linha 

dos Caboclos na Umbanda e no 

Candomblé). Oxóssi representa a 

natureza e a vida nela existente, no 

Brasil ligado aos índios que aqui 

habitavam tem sua imagem transferida 

como um índio. “No tripé Oxóssi vem 

representado na sua forma de 

origem - Negro”. E a floresta remetida 

às plantas brasileiras (Taiobas, Costela 

de Adão e Samambaias), onde Oxóssi é 

considerado o Rei das Matas. As 

contas de sua guia é representada pela 

cor verde, e foi dado a Oxóssi a 

permissão por Yemanjá, a usar guias 

de contas nas cores amarelo e azul 

representando seu amor por Oxum. 

Oxóssi e Oxum tiveram um filho 

LogunEdé – O mais bonito orixá que já 

existiu. 

O destaque LogunEdé traz no adorno 

de mãos o espelho que representa o 
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Abebé de sua Mãe, e o arco e flecha 

que representa seu Pai. O costeiro 

representa a soberania do Pavão 

herdada por LogunEdé e suas guias nas 

cores de seus Pais, amarelo e azul. 

A escultura do Grande Caçador Oxóssi 

em posição de Caça com seu arco e 

flecha, alude as grandes caçadas que o 

orixá fazia. 

O Tripé traz também animais 

originários da África representando a 

Savana Africana – Macacos, Guepardo 

ou Chita, Papagaio Cinzento ou 

Papagaio do Congo, e o Tucano 

Africano, e dois Marfins – que 

simbolizam a força ancestral através de  

elementos que não estão vivos. Plantas 

e folhas adornam e dão acabamento a 

nossa ideia de Mata  rasteira no Tripé. 

O Baobá representa – a arvoré africana 

uma das maiores e com tronco mais 

largo, é uma das mais antigas árvores, 

e é considerada a árvore da sabedoria e 

da vida, alude à cultura africana ainda 

existente. 

Os dois Abebês do tripé, representam o 

amor que deixou saudades no coração 

de Oxóssi, ao qual Oxum nunca se 

esqueceu. Oxóssi foi seu grande amor. 

Alegoria 2 – O Alafin de Oyó  
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Oxum, era casada com Oxóssi, que 

ficava dias longe de casa em caçada. 

Xangô a visita levando mimos como 

joias, flores e perfumes, ele é irmão de 

Oxóssi, ela se apaixona por ele, e 

Xangô a seduz. Oxum entrega sua 

fortuna a Oxóssi e o faz Rei da nação 

de Ketu, amor verdadeiro, Oxum muito 

ambiciosa queria mais, e abandonou 

Oxóssi para morar com Xangô no 

Alafin de Oyó, levando consigo o filho 

LogunEdé. Oxum (mais bela e 

sedutora). Xangô não gostava muito de 

Logun, e já era casado com Yansã 

(mais audaciosa). Após algum tempo, o 

Rei se casa novamente com Obá (mais 

velha, melhor cozinheira) sua terceira 

esposa, juntas elas convivem em 

conflitos internos para terem a atenção 

do marido. 

Obá deu um cavalo branco ao marido, 

e em uma das viagens para a guerra, 

Xangô levou no cavalo a primeira 

esposa Yansã. Enciumada, Obá, 

procurou o feiticeiro Orunmilá e quis 

um feitiço que a fizesse ser a mais 

amada e que trouxesse Xangô de volta 

a seus braços. Oxum já havia enganado 

Obá uma vez dissendo que havia 

cozinhado sua orelha para a degustação 

e sinal de seu amor e lealdade a Xangô, 

Como Obá era a melhor cozinheira da 

casa, Obá então corta sua orelha e a 

coloca no cozido, quando Xangô vê o 

que fez Obá, sente repugnância, 

passando a despreza-la.  

Orunmilá pede a Obá que arranje um 

rabo de cavalo branco, o cozinhe e 

prepare, e prenda-o no teto da casa, 

Oxum descobre a façanha de Obá, e 

conversa com Eleguá, e induz Obá a 

pedir a ajuda de Eleguá para que ele 

cortasse o rabo do cavalo para ela. 

Tendo o rabo cortado Obá prepara tudo 

e aguarda Xangô voltar em seus 

braços, na mesma noite Xangô chega 

triste e desapontado, pois o cavalo 

branco que ela havia o dado tinha sido 

sacrificado, quando vê o rabo branco 

pendurado, Xangô fica furioso e 

expulsa Obá do Alafin de Oyó.  Vendo 

que Oxum a enganou pela segunda vez, 

tenta afogar LogunEdé no rio para se 
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vingar de Oxum, mas Yansã lança um 

vendaval que afasta o menino do 

perigo, e Obá foge.  

Sabendo que Obá tentou matar 

LogunEdé, e que um vendaval o 

salvou, se dá conta de que os Cristais 

que controlavam as almas haviam 

sumido, questionando Oxum e Yansã, 

nenhuma confirmava tê-lo pego. 

Xangô pediu a ajuda de Orunmilá que 

lhe deu um líquido da verdade, a 

verdadeira culpada soltaria raios pela 

boca. Quando perguntou a Yansã, se 

ela havia se apossado dos Cristais, ela 

negou e sua boca começou a soltar 

raios, Yansã foge e leva com ela os 

Cristais que controlavam as almas, se 

tornando uma das condutoras de 

Eguns, se tornando a Rainha das 

Tempestades. Junto com ela levou 

LogunÈde de volta a seu Pai Oxóssi. 

Oxum ficou triste e ameaçava 

abandonar o Alafin para seguir atrás de 

seu filho e de Oxóssi.  

Tomando banho no rio nua, Oxum 

sentiu a aproximação de Yansã por trás 

e pediu em clemência a Oxalá que a 

protegesse, o sol brilhou forte nas 

costas de Yansã e o espelho(Abebé) de 

Oxum cegou Yansã provisoriamente, e 

ela fugiu, Xangô fica ainda mais 

apaixonado por Oxum, além de ser a 

mais bela das esposas, era também a 

mais poderosa, com medo de perde-la 

também, Xangô então a aprisiona em 

uma das torres do Alafin de Oyó e seu 

canto triste e doce ecoa, sendo ouvido 

por Exú que pede orientação a 

Orunmilá que lhe dá uma poção 

mágica. Quando Exú entrega a poção a 

Oxum, ela passa a se transformar no 

que quiser, e vira uma pomba dourada 

e voa rumo ao Orun retornando a 

morada do Pai Criador, fugindo do 

Alafin e abandonando Xangô. 

 

 A alegoria traz esculturas dos animais 

que representam o Rei de Oyó – Xangô 

– A frente, a Águia e o Falcão lançam 

seu voo na passarela, Atrás, a 

Tartaruga, o Carneiro, e o Leão que 

também representam Xangô. 

Destaque principal Xangô vem 
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montado em um Leão demonstrando 

todo o seu Axé e Soberania. As 3 

escultura de cabeças femininas 

representam: Oxum(central amarelo), 

Yansã (vermelho) e Obá (Rosa), as três 

esposas de Xangô.  

As duas composições de rosa e de 

vermelho representam - Obá ( Rosa cor 

que representa o Orixá) Yansã 

(Vermelha cor que representa o Orixá), 

em volta ao fogo que representa o fogo 

do amor de Xangô. Os discos que 

adornam os carros possuem Martelos 

Estilizados representando a justiça no 

amor de Xangô representadas nas cores 

de  cada uma de suas esposas – 

Vermelho (Yansã), Rosa (Obá), 

Amarelo (Oxum). 

O machado de Xangô representa a 

Justiça que incorpora esse Orixá. Uma 

escultura principal traz o próprio Rei 

de Oyó – Xangô – Senhor do Trovão, 

do fogo e da Justiça. Seus braços são 

adornados por pedras, que aludem à 

Pedreira onde seu Alafin foi erguido. 

Atrás a escultura alude ao Alafin de 

Oyó (Castelo do rei Xangô). Firmado 

na Pedreira. 

O Destaque principal é representado 

por Oxum, aprisionada no Alafin de 

Oyó. 
Ala 10 – Pomba Dourada  

 

Quando Oxum toma a poção que Exú a 

entregou ela se transforma em uma 

pomba dourada e voa rumo ao Orun, 

fugindo do Alafin de Oyó. 

A fantasia traz a alusão deste momento 

em que Oxum escapa da prisão de 

Oyó. 

Ala 11 – O Ayê e o Orum  
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Oxum, é a herdeira do Orun e do Ayê. 

Olorum, se irrita com a humanidade e 

decide dividir o mundo (Grande 

Cabaça da vida) em Orun (Fantasia 

representada pela cor azul – céu, 

destinado as divindades e Orixás) e 

Ayê ( Fantasia representada na cor 

vermelho – a Terra, destinado a 

humanidade). 

O Primeiro Orixá que desceu ao Ayê – 

Terra, foi Ogun.  

O Ayê estava sem vida, seco e sem 

graça. A vida no Ayê estava ameaçada. 

Oxum, queria participar das reuniões 

dos orixás masculinos que decidiriam o 

futuro do Ayê e do Orun, mas por ser 

mulher era proibida.  

Senhora da fertilidade, negou-se a 

propagar a fertilidade e a vida aos 

Orixás se ela não pudesse participar 

das reuniões, nenhuma Mulher seria 

fértil, e nenhuma criança nasceria. 

Assim, todas as raças seriam banidas. 

Devido a tais circunstâncias, foi 

permitido à ela, participar das reuniões 

e o primeiro voto feminino para tomar 

as decisões sobre o Ayê.  

Oxum, é a primeira figura Feminina a 

ter voz ativa entre as figuras 

Masculinas. 
Ala 12 – O Pavão – A Grande Missão de Salvar o Ayê  

 

Oxum, por piedade da humanidade, 

recebeu a Grande Missão de salvar o 

Ayê e toda Humanidade. 

Ela se transforma em uma ave 

encantada – pavão, e voa rumo ao 

Orun para pedir clemência ao Pai 

Criador. Conforme se aproximava do 

sol, suas belas penas foram queimadas 

e ela ficou com a aparência de um 

abutre, temendo que O Pai Criador não 

a reconhecesse.  

Chegando ao Orun, e vendo tamanho 

sacrifício, o Pai Criador dá a Oxum 

uma gota de sua lágrima e ordena que 

o Pavão volte ao Ayê. Triste ela parte 

temendo o fracasso de sua missão. 

Enquanto voava de volta ao Ayê, sem 

esperanças, com ela desceu todas as 

águas do Orun, enchendo de vida, 

graça e fertilidade o Ayê, se tornando a 

Grande Senhora Yalodê - A principal 

força Feminina responsável por 
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representar o povo, a mais importante 

figura Feminina.  

E mesmo que irreconhecível como 

abutre, ainda foi reconhecida por ele, 

por seu Amor, Bondade e Misericórdia 

com a Humanidade. 

A fantasia e o adorno de cabeça 

remetem a alusão de um Pavão. E o 

adereço de mão traz um pavão com 

penas negras, ao sacrifício de Oxum 

com as penas queimadas pelo sol a 

clamar pela Humanidade. 

Ala 13 – Baianas – Nossa Senhora Aparecida e Nossa 

Senhora da Conceição 

 

  

Na África os negros se reuniam 

embaixo de copas baixas de árvores 

chamadas de Macumba, e cultuavam 

suas divindades – os orixás.  

No sincretismo, da fé no Brasil, com a 

escravidão, os negros não podiam 

cultuar suas divindades – os orixás. 

Então eles faziam altares com Santos 

Cristãos afim de culturar seus Orixás 

representados em imagens as quais não 

fossem castigados. 

Oxum, é a sincretização de Nossa 

Senhora Aparecida e Nossa Senhora da 

Conceição. Na Umbanda conhecida 

como Oxum da Pedreira (Nossa 

Senhora Aparecida) e Oxum do Espaço 

(Nossa Senhora da conceição). 

Nossa Senhora Aparecida teve seu 

aparecimento no rio Paraíba, e deu 

Origem ao nome da cidade de 

Aparecida do Norte, onde hoje Cristãos 

devotam a Santa Aparecida em um 

Santuário. Descoberta por pescadores, 

se tornou a Padroeira do Brasil. 

Aparecida das águas quando retirada 

de um rio que já não dava mais peixes, 

encheu o rio de vida e abundância. 

Considerado o primeiro Milagre da 

Santa das águas. 

A fantasia das Baianas, (não são 2 

fantasias diferentes) na parte frontal 

trazemos Nossa Senhora Aparecida, 

abaixo a alusão a um anjo negro 

estilizado representando a própria 

Oxum Mulher. Na parte traseira, 

quando a Baiana faz seu giro, no pano 

de costas, temos, Nossa Senhora da 

Conceição, e a alusão de um anjo 

negro estilizado representando a 
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própria Orixá Oxum com seu rosto 

coberto pelas contas. 

 

Alegoria 3 – A Oxum mais Bonita do Gantois 

Ala 14 – Velha Guarda - A Umbanda e o Candomblé  

 

 
 

 

 

 

A Ala da velha Guarda vem como 

composição da alegoria e representa A 

Umbanda e o Candomblé - Oxum foi a 

responsável em ensinar a humanidade a 

preparar seus corpos para receberem as 

divindades – os Orixás. 

É considerada uma percursora da 

inicialização do Candomblé na Terra. 

A Fantasia e o adorno de mão 

representam símbolos da Religião e a 

Fé que une os povos, aqui estão 

representadas pelos símbolos e 

vestimentas das religiões do 

Candomblé e da Umbanda, as guias 

coloridas de contas simbolizam todas 

as Divindades do Terreiro (local 

sagrada para cultos de Umbanda e 

Candomblé), o adereço de mão 

símbolos da Umbanda e Candomblè. 

Na figura feminina as próprias Baianas 

aludem ao axé da Yalodê e filhas de 

Santo. 

 

Trazem uma bandeira com os dizeres: 

OraYê Yê Ô! Mamãe Oxum! Derrame 

em nós o teu Axé, faz do meu samba 

oração, Senhora Yalodê! Uma súplica 

que fazemos a nossa homenageada 

através do nosso samba enredo. 

 

A alegoria - A Oxum mais Bonita do 

Gantois – representa a Bahia e toda 

cultura negra que ali se instalou, a 

religiosidade e o sincretismo da fé ali 

representadas pela igreja do Senhor do 

Bonfim e Pela escultura que representa 

metade de Nossa Senhora Aparecida e 

outra metade Nossa Senhora da 

Conceição, com seus mantos, com uma 

coroa gigante que faz o elo de ligação 

entre as duas Nossa Senhoras e Oxum 

– destaque central. 

A Escadaria do Bonfim, ficou famosa 

pelas lavagens que a todo ano ocorre 

pelos filhos de Santo na Bahia, como 

forma de devoção e agradecimento. 

Duas composições representam as 

baianas que fazem a lavagem e 
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perfumam a escadaria do Bomfim. 

A Velha Guarda que representa a 

Umbanda e o Candomblé duas 

religiões que cultuam Oxum e as 

divindades – Orixás, coroam nossos 

caminhos nessa alegoria na escadaria 

mais famosa do Brasil – Do Bonfim. 

Arabescos adornam e dão acabamento 

a alegoria, Flores de Lírios amarelos 

aludem a um altar, e a iluminação das 

pétalas dos lírios e dos atabaques Rum, 

remetem aos ritos de terreiro, como 

oferenda, homenagem e agradecimento 

- À frente da foto da maior percursora 

do nome de Oxum, nascida em 1894, 

em Salvador na Bahia, Maria 

Escolástica da Conceição Nazaré – 

Mãe Menininha do Gantois. 

Seus pais eram originários de 

Agbeokuta sudoeste da Nigéria. Mãe 

Menininha fundou o Terreiro mais 

famoso do Brasil o de Gantois, sofreu 

perseguições, mas lutou sempre pelo 

bem maior da religião e dá fé, nunca 

desistiu de seus ensinamentos, e da 

cultura africana de seus antepassados, 

considerada Filha de Cabeça de Oxum. 

Com muitos adeptos que não faziam 

parte da cultura africana, o Terreiro foi 

aberto ao povo Branco, e em busca de 

uma mesmo ideal, o mesmo DEUS, 

Mãe Menininha é considera a maior 

Ialorixá (Mãe de Santo) que já existiu. 

Falecendo em 1986 aos 92 anos de 

morte natural, deixando seu legado de 

fé, amor e cultura a todos os 

Brasileiros. 

As esculturas feitas com os atabaques 

trazem 2 esculturas e representam as 

filhas de Santo - as filhas de Oxum, a 

beleza e o poder da Mulher. A central 

traz a própria escultura de Mãe 

Menininha do Gantois. 

As cabaças remetem a ancestralidade, e 

o culto religioso de oferendas com 

cabaças cheias de mel, oferecidas as 

divindades – Orixás. 

O destaque central no alto da Igreja 

alude à incorporação de Oxum 

(Amarelo) nos sagrados Terreiros, 

fazendo a própria ligação da 

sincretização entre as duas santas e 

Oxum, os outros destaques aludem as 
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incorporações sagradas de Yemanjá 

(Azul) Yansã (Vermelho) Obá (Rosa) 

Naná (Lilás). Todas representam a 

força da mulher e sua religiosidade, 

através das filhas de Santo. 

Nosso pavilhão no alto da alegoria é a 

celebração e contemplação de toda 

nossa gratidão a Mamãe Oxum, Ora Yê 

Yê Ô, Mamãe Oxum! 
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Nome Completo da Escola* 

GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VIRTUAL CASTELO 
Presidente Administrativo da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

DANILO SANTIAGO MORAES 
Carnavalesco(a)/Comissão Carnavalesca da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

DANILO SANTIAGO MORAES 
Intérprete(s) da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

LEONARDO BESSA 
Demais Membros Internos da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual e respectivo cargo 
na escola, se houver)* 

MURILO SOUSA 
Autores do Samba-Enredo da Escola* 

CLÁUDIO SAMPAIO 
Data de Fundação da Escola* 

04/03/2018 
Cores da Escola* 

ROSA E BRANCO 
Símbolo da Escola* 

CASTELO, ROSEIRA E BEIJA-FLOR 
Texto de Apresentação da Escola (máximo de 05 linhas)* 

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Castelo foi fundado em 04/03/2018. Com 

influências do carnaval de Batatais interior de SP.  Castelo traz em seu pavilhão o 

Castelo, a Roseira e o Beija-Flor. Em 2019 trazemos Oxum, a energia maior 

representando as cores do nosso pavilhão Branco e Rosa. Ora yê yê ô, Mamãe 

Oxum! 

 

“Ora Yê Yê Ô! 

A Preferida filha de Oxalá 

Derrame sobre nós o teu axé 

E faz do meu samba, tua oração 

Oxum Ora Yê Yê Ô!” 

DANILO SANTIAGO MORAES 

 

Na dança das águas nasce Oxum, do ventre de Yemanjá. Doce, meiga e ainda 

prematura, se torna a preferida filha de Oxalá. 

Vaidosa com as cores do sol em seu dourado espelho, esbanjando sensualidade e 

beleza com seu abebé encantado ela dança demonstrando todo o seu axé. 

Título do Enredo* 

Autor do Enredo* 

Breve Resumo do Enredo (máximo de 10 linhas)* 

FICHA TÉCNICA 

Resumo da Escola 



 

  
Página 31 

 
  

31 Organograma Oficial – G.R.E.S.V. CASTELO 

A representação maior da grande Yabá, Senhora Yalodê! 

Traz consigo a fertilidade e a esperança, enche de graça e de vida o ayê, recebeu a 

grande missão de salvar à todos. 

Oxum, representa a força da mulher encarnada nesse orixá – Mãe de todas as mães, 

Oxum, Ora Yê Yê Ô! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tudo que estiver em asterisco É OBRIGATÓRIO. Seu não preenchimento 

acarretará na perda de 0,1 pontos de acordo com o Regulamento Oficial LIESV 

2019. 


