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RESUMO

Todo o projeto de desfile de escola de samba tem início com uma narrativa escrita, embasada por pesquisa e assinada pelo carnavalesco ou 
comissão de carnaval.  O enredo é o ponto de partida de todas as agremiações. Item obrigatório a ser entregue para a liga das escolas, Escolas  de 
Samba, o texto é aglutinado em livro, o “Abre-Alas”, no qual todas as informações técnicas do carnaval das escolas, tais como autor do enredo, 
teóricos em que foram pesquisados os dados para embasá-lo, histórico, roteiro do desfile, esboço das alegorias e das fantasias e o que 
representam, letra do samba e explicação sobre seus versos, apresentação e história da rainha e de sua bateria, figurino do primeiro e do 
segundo casais de mestre-sala e porta-bandeira. É organizado na ordem dos desfiles e, no caso das escolas de samba do chamado Grupo Especial 
do carnaval do Rio de Janeiro, separado em domingo e segunda-feira, para o desfile no Sambódromo, na Avenida Marques de Sapucaí, área 
Central da cidade do Rio de Janeiro.  Em 2019 a escola de samba Acadêmicos do Salgueiro trouxe para o desfile de domingo enredo dedicado a 
Xangô, divindade dos Candomblés e da Umbanda. O orixá da Justiça, do fogo, dos raios e trovões. Majestoso, transporta sempre o seu oxê 
(machado duplo) para julgar todo o mal com imparcialidade. Casado com Iansã, Obá e Oxum, é sincretizado com os santos católicos que possuem 
ligação com a Justiça, sendo São Jerônimo, São Judas Tadeu, São João Batista, São Miguel e São Pedro. Padroeiro da agremiação é louvado e 
narrado de variadas maneiras, inicialmente na criação do mundo e consequentemente, a criação dos orixás. O enredo passa pelo Xangô homem, 
o rei de Oyô; descreve o mito e a transformação do homem em orixá. A imposição pelos colonizadores em adotar a fé cristã apostólica romana e 
o início do sincretismo religioso. O orixá do Salgueiro e o senhor da Justiça. Como Xangô foi descrito no enredo? Como a ultrapassagem da 
fronteia da religião foi feita? Responder a essas perguntas é o objetivo do presente trabalho, observando a narrativa do abre-alas do Salgueiro em 
2019 a partir da metodologia Análise Crítica da Narrativa proposta pelo professor Luiz Gonzaga MOTTA (2013) e da revisão teórica sobre o tema 
tendo como base CAVALCANTI (2008) e CABRAL (2011). Toda narrativa traz consigo nuances que buscam seduzir, envolver, argumentar e 
defender e mesmo resistir. Como cantar, então, um dos principais orixás e toda ancestralidade envolvida? É um grito de socorro e resistência de 
um povo? A presente proposta conclui que trata-se de colocar em pauta a defesa de uma fé que vem sofrendo ao longo dos anos, incluindo 
episódios mais recentes, duros ataques, represálias e falta de espaço midiático. Cantar Xangô é, portanto, defender a origem do samba, sua raiz e 
propagar a cultura ancestral.
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