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E a coisa mais linda de se ver é o Ilê Aiyê 
 

 

Programa luxo do sábado à noite: ver a saída do mais belo dos belos, o Ilê Aiyê. A Adriane 
(obrigadíssimo, chérie) nos encaixou na carona de um amigo, e fomos em cinco até a entrada da 

ladeira do Curuzu, no bairro da Liberdade. 

 

O Curuzu é ladeado por predinhos de dois e três andares, muitos deles naquele esquema de 
periferia, em que as casas vão espichando aos poucos, à medida em que os filhos casam ou chegam 

parentes do interior. Todas as sacadas e lajes estavam cheias de gente: camarotes para ver o Ilê 
passar. 

 



Liderados pelo Caetano – não o irmão de Bethânia, mas o amigo de Adriane – fomos descendo toda 
vida até chegar à sede do Ilê, que atende pelo nome de Senzala do Barro Preto. 

 

Lá dentro, em alguma sala vip, longe da vista dos foliões, Naomi Campbell posava para fotos da 
imprensa. Mas a gente ali na frente via coisa muito melhor: o início do desfile do Ilê. 

Durante vinte minutos, o bloco tocou parado, e a gente (obrigado, Caetano! obrigado, Adriane!) pôde 
se requebrar do ladinho da percussão. 

 



 

Quando o bloco partiu, fomos atrás, logo depois da corda (até bloco afro tem corda). 

 

Sabíamos, porém, que era uma batalha perdida: rapidamente fomos perdendo terreno, e antes da 
primeira curva ladeira acima já não ouvíamos mais a batida ijexá. 

Mas nem assim o desfile ficou menos divertido. Subir a ladeira do Curuzu junto com a multidão, sob o 
olhar dos camarotes, e em ritmo de procissão, foi igualmente bonito. 



 

 

Ao chegar à estrada da Liberdade, nos separamos: o Ilê foi para a esquerda, em direção ao Pelô e ao 
circuito da Avenida, onde só terminaria o desfile ao amanhecer. Já nós fomos para a direita, pegar o 

carro rumo a uma noite merecida de sono. 
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