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NOBRE,  Carlos.  A  incrível  arte  de  Fernando  Pinto.  Site:  Sidney  Rezende,  2015.  Disponível     em: 

<http://www2.sidneyrezende.com/noticia/248835+a+incrivel+arte+de+fernando+pinto>. 

SAMBARIO. Fernando Pinto. Disponível em: 

<http://www.sambariocarnaval.com/index.php?sambando=fernando>. 
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SINOPSE DO ENREDO 

 
Beijim Beijim, voltei Brasil: Alô, alô, é Fernando Pinto! Tem fruta, fauna, flora e índio. 

1º Setor: Vim das estrelas com meu Ziriguidum. 

Faz anos que parti, a bordo da Nava-Mãe, rumo ao espaço sideral. 

Mas hoje ”vim das estrelas com meu Ziriguidum”, com meu índio, minha fauna, minha flora e meu Brasil, 

pousar não naquela que me eternizei, mas naquela em que me eternizarei: a passarela do futuro, a passarela 

virtual. 

 

2º Setor: Pernambuco, o berço cultural – Minha raiz… 

Minha origem é nordestina, ”cabra macho, sim senhor”. Lá do ”Leão do Norte”(1), terra em que aprendi a 

viver e criei raízes. 

Cresci no meio de toda aquela diversidade cultural, ora por ter sido uma das primeiras áreas efetivamente 

colonizada pelos portugueses e posteriormente recebendo muitas influências. Lá no meu estado aprendi a 

dançar o frevo com sombrinha na mão. E como não poderia deixar de faltar, ainda presenciei o Maracatu 

com seus caboclos de lança, os festejos dos Reis Magos e a culinária, que me serviriam logo mais como 

embasamento para minha formação no carnaval. 

 

3º Setor: Surgiu a Coroa Imperial… 
 

 
“…Que grilo é esse 

Vou embarcar nessa onda 

É o Império Serrano que canta 

Dando uma de Carmem Miranda…”(2) 

Império Serrano, ”Reizinho de Madureira”, Minha querida ”Serrinha”. Berço de Silas de Oliveira(3), Mano 

Décio(4), Ivone Lara(5) e tantos outros… Foi lá onde tudo começou, onde o sonho se firmou e a fantasia 

deu lugar a realidade. 

O ano era 1971 quando levei pela primeira vez um carnaval para a Avenida, na época em que os desfiles 

aconteciam na Presidente Vargas. Naquele ano ”O canto do Nordeste estava presente no Império Serrano”, 

isso porque levei para a avenida o enredo ”Nordeste – seu povo, seu canto, sua gente”, exaltando o povo 

nordestino. Começava então minha história no carnaval do Rio de Janeiro… 

No ano seguinte vesti a Verde e Branco de Madureira com muitos animais, frutas, coqueiros e matagais 

para compor o cenário do enredo ”Alô Alô, tai Carmem Miranda”, que levaria o Império Serrano ao lugar 



6 Organograma Oficial – Floripa do Samba 

Página 6 

 

 

 
 

mais alto do carnaval de 1972 e que lançaria a todos um novo estilo de se fazer carnaval, o tropicalismo. 

Permaneci no Império Serrano por mais cinco carnavais, levando para a avenida uma ”Viagem encantada 

Pindorama adentro”. Apresentei a todos a origem cultural do Maracatu e suas transformações ao longo da 

história com o enredo ”Dona Santa, a rainha do Maracatu”. Em 1974 era a vez de homenagear a vedete 

Zaquia Jorge, uma grande figura da época que havia abandonado o estrelato para construir um teatro em 

Madureira. 

”Um mar, misterioso mar” serviu de cenário e inspiração para o enredo ”Lenda das Sereias”. Por fim, 

terminei minha jornada na Coroa Imperial com uma homenagem a Oscarito, no ano de 1976. 

 

4º Setor: A estrela Guia de Padre Miguel – A era da Vanguarda. 

Na Mocidade Independente ”ergui minha bandeira e plantei minha raiz”. Ousei, criei e revolucionei a 

Estrela  Guia   de   Padre   Miguel.   Era   a   época   vanguardista   e   moderna   que   se   iniciava…   

Numa ”Brasileia Desvairada” mostrei a todos a explosão de cores, frutos e flores numa delirante Tropicália 

Maravilha. Fiz um clamor pela preservação e mostrei ao Brasil ”Como era Verde meu Xingu”, fazendo 

críticas a desordem ambiental impostas pelas indústrias. Levei para a avenida, no ano da inauguração do 

sambódromo, uma crítica ao comércio ilegal da Amazônia em ”Mamãe eu quero Manaus”, culminando na 

4´ª colocação daquele ano. 

Mas foi fugindo das minhas raízes e revolucionando meu próprio ser que conquistei a todos em 1985, 

quando abandonei o nacionalismo e exaltei a conquista humana do espaço sideral, misturando estrelas, luas, 

cometas, planetas, asteroides e muito prateado, levando baianas, passistas e ritmistas ao espaço sideral a 

bordo de uma nave espacial para tornar o Carnaval nas Estrelas realidade. 

“…Minha Cidade 

Minha Vida 

Minha canção 

Faz mais verde meu coração…”(6) 

Em 1987 levei para a avenida uma cidade imaginária, “um carnaval de ficção científica tupiniquim, retro- 

futurista, pós indígena. O New Eldorado”. Tupinicópolis, era moderna e inspirada no estilo de vida de 

índios, lá tudo se transformava. A boate era Saci, o shopping se transformava em ”Shopping-Boitatá”, o chá 

era de Raoní e o pó de guaraná. Até mesmo as forças armadas foram representadas com um grande Tatu… 

 

5º Setor: Beijim, Beijim, bye bye Brasil! 

“…Bye bye Brasil, beijim, beijim, beijim 

encanta a Mocidade assim…”(7) 

Para o carnaval de 1988, imaginei um Brasil diferente da realidade, dividindo-o em sete Brasiléias 

encantadas, dando ”bye bye” para os seus problemas. Mas este não foi o único enredo de minha autoria que 
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não pude ver na Sapucaí, isso porque dois anos após meu falecimento, a Mangueira levou para a avenida a 

história de Sinhá Olímpia, cujo tema era de minha autoria. 

Quis o destino que quem tanto exaltou o Brasil viesse a falecer justamente na avenida de mesmo nome, a 

Avenida Brasil. Parece que os anjos estavam preparando um grande desfile no céu naquele ano de 1987, e 

para tal resolveram chamar nossa estrela maior para realizar esse grande espetáculo. Anjos se vestiram com 

frutas e cocar na cabeça para receber esse grande gênio que eternizou seu nome na passarela. 

 

Glossário: 

1- Leão do Norte é como o estado de Pernambuco é conhecido, onde Fernando Pinto nasceu. 

2- Samba Enredo do Império Serrano de 1972, composto por Heitor Achiles, Maneco e Wilson Dias. 

3- Compositor e sambista, figura ilustre do Império Serrano, autor de sambas como Aquarela Brasileira 

(1964), Os Cinco Bailes da História do Rio (1965) e ‘Heróis da Liberdade (1969). 

4- Um dos fundadores do Império Serrano e compositor de diversos sambas da escola. 

5- Sambista carioca e considerada uma das matriarcas do samba. Ivone Lara foi a primeira mulher a compor 

um samba enredo, Os cinco bailes da história do Rio em 1965. 

6- Samba Enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel de 1987, composto por Gibi, Nino Bateria, 

Chico Cabelera e J, Muinhos. 

7- Samba Enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel de 1988, composto por João das Rosas, 

Ferreira e J. Muinhos. 
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Autoria do Samba-Enredo* 

Marco Maciel e Thiago Meiners 
 

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

Vim Das Estrelas 
Pra Reviver No Meu País 

Um Sonho À Bordo Da Natureza 

Retratos De Um Povo Feliz 

Sou Cabra Macho, Nordestino Sim Senhor 

Leão Do Norte Meu Estado, Minha Raiz 

Da Diversidade Cultural, Amor De Carnaval 

Tornando Minha História Imortal 

 

Verde e Branco é Amor Pra Vida Inteira 

Em Madureira, Luz de Tantos Carnavais 

Tropicalista, Pindorama, Brasileiro 

Da Serrinha Conquistei o Mundo Inteiro 

 

Ergui A Bandeira, Olhei Pro Céu 

E Uma Estrela Iluminou A Minha Vida 

Explosão De Cores, Sonho De Preservação 

Uma Cidade Que Encantou Seu Coração 

Então, Na Emoção Da Avenida Mais Bonita 

Os Anjos Hoje Vem Me Coroar 

E Resgatar O Meu Ziriguidum 

Tão Brasileiro, Tão Genial 

Colorindo O Carnaval 

 

Beijim, Boate Saci e Shopping Boitatá 

A Onda É Floripa e Voltei Pra Encantar 

Eu Sou Fernando Pinto, Salve a Mocidade 

Parece Um Sonho De Tanta Felicidade 
 

Defesa do Samba (se a escola julgar necessário) 
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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 – 23 alas  

Alegorias – 03 alegorias 
Tripés e/ou Quadripés – 00 tripé 
Mestre Sala e Porta Bandeira – 01 casal 

Guardiões de Casal de MS & PB – 00 

Destaques de Chão – 03 

 

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

Setor 01 – Vim das estrelas com meu Ziriguidum. 

 

Comissão de Frente – Tripulantes da Nave Mãe 

Ala 01 – Tribo – Índios Cibernéticos 

Ala 02 (Baianas) – Moscas Espaciais 

Alegoria 01 – “Vim das estrelas com meu Ziriguidum” 

 

Setor 02 – Pernambuco, o berço cultural – Minha raiz... 

 

Ala 03 – A influência de outros povos. I – Negros e II – Navegadores 

Ala 04 – Nos passos do frevo 

Ala 05 – Caboclos de lança do Maracatu Rural 

Ala 06 – Folia para os reis 

Ala 07 – Cavaleiros da cavalhada 

Alegoria 02 – Leão do Norte – O berço cultural 

 

Setor 03 – Surgiu a Coroa Imperial 

 

Ala 08 – O canto do Nordeste na Serrinha 

Ala 09 (Baianinhas) – Alô, Alô, Taí, o que é que Carmen Miranda tem? 

Ala 10 – Pindorama – O reino encantado que procurei 

Ala 11 – Dona Santa – A rainha do Maracatu 

Destaque de Chão 01 – A vedete Zaquia Jorge 

1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira – Cavalos Marinhos e os Mistérios do Mar 

Ala 12 (Bateria) – A guarda real das Rainhas do Mar 

Ala 13 (Passistas) – Lendas das Sereias, as rainhas do Mar 

Ala 14 (Compositores) – Oscarito 

 

Setor 04 – A estrela guia de Padre Miguel – A era da Vanguarda 

 

Ala 15 – A Brasiléia tropical desvairada 

Ala 16 – Camaleões Guerreiros defensores do Xingu 

Ala 17 – Muamba – Prata, frutos e carnaval 

Ala 18 – Pierrot Guitarrista – O carnaval nas estrelas  
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Alegoria 03 – A estrela de Padre Miguel – A era da Vanguarda 

 

Setor 05 – Beijim, Beijim, bye bye Brasil! 

 

Ala 19 – Bye Bye Brasil 

Ala 20 – Entre sonhos e quimeras. Sinhá Olímpia, a musa inspiradora 

Ala 21 – O Florão da América – Exaltação ao Brasil 

Destaque de Chão 02 – Portal para um paraíso 

Ala 22 – Arcanjos tropicais – indígenas anunciadores 

Destaque de Chão 03 (Porta Estandarte) – Flores para te receber 

Ala 23 (Velha Guarda) – Sabedoria indígena 
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Criador(es) dos Desenhos* 

Nome(s) do(s) artista(s)*:  Fernando Constâncio e Maurício Ferreira 

Nome do Elemento O que representa 

Comissão de Frente 

Tripulantes da Nave Mãe 

Nossa comissão de frente traz diversas portas bandeiras, 

empunhando estandartes das escolas de samba em que Fernando 

Pinto trabalhou. Império Serrano (1971-1978), Mocidade 

Independente de Padre Miguel (1980 e 1982-1988) e Estação 

Primeira de Mangueira (1982, além de ser o autor do enredo de 

1990), cada qual representada pelas suas cores características. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ala 01 

Tribo – Índios Cibernéticos 

No espaço sideral habita uma tribo altamente desenvolvida e com 

uma tecnologia de ponta. É a mistura do índio brasileiro com a 

era futurista-ficção cientifica, muito abordada nos desfiles de 

Fernando Pinto. 

 

 
Ala 02 (Baianas) 

Moscas Espaciais 

Ícones do enredo de 1985 “Ziriguidum 2001, carnaval nas 

estrelas”, as moscas espaciais voltam a passarela do samba. É a 

representação da fauna no espaço sideral. 
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Alegoria 01 

“Vim das estrelas com meu 

Ziriguidum” 

Em 1985 foi apresentando na passarela um dos maiores marcos 

do carnaval, trata-se do enredo ‘’Ziriguidum 2001- Um carnaval 

nas estrelas’’. Nele, Fernando Pinto ousou misturar o carnaval 

com ficção científica, levando para o espaço sideral nosso 

folclore. O grande momento do desfile, e retratado em nosso abre 

alas, foi à entrada da ‘’nave mãe’’ na passarela. Tratava-se de 

uma grande espaçonave que trazia figuras do espaço sideral direto 

para a passarela do samba. Pierrots, casais de mestre sala e porta 

bandeira e até mesmo uma bateria, todos misturados e inseridos 

nesse contexto. Com base nesse desfile, nosso abre alas toma 

como inspiração essa ‘’delirante’’ ficção cientifica e traz 

elementos que remetam ao mesmo. É a sintese de Ziriguidum 

2001. 

 

 

Ala 03 

A influência de outros povos. I – 

Negros e II – Navegadores 

I- Negros: A região Nordeste, na qual Fernando Pinto nasceu, 

possuí uma extrema relevância cultural para o Brasil, com 

manifestações próprias e de características únicas. Nesta ala 

retratamos a importância dos negros, que chegaram ao estado de 

Pernambuco, para o desenvolvimento cultural da região. Foram 

fundamentais na inserção de manifestações como o Maracatu e o 

Frevo. 

 

II – Navegadores: Essa segunda fantasia trata-se da representação 

dos navegadores portugueses e holandeses no estado de 

Pernambuco, onde introduziram alguns de seus costumes, como a 

Folia de Reis e a Cavalhada, contribuindo para a formação 

cultural do estado. 

 

Ala 04 

Nos passos do frevo 

O frevo é uma das manifestações culturais mais importantes do 

estado de Pernambuco, principalmente na cidade de Recife. Tem 

como origem a rivalidade entre as bandas militares e os escravos 

libertos em Recife no século XIX. É uma dança marcada por 

passos soltos e acrobáticos. Nesta ala buscamos representar o 

ritmo através da sombrinha, típica da dança, além de introduzir na 

fantasia cores do brasão de Pernambuco, e um leão na cabeça 

(símbolo do estado). 
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Ala 05 

Caboclos de lança do Maracatu Rural 

É uma dança/ritmo musical, oriundos do Nordeste brasileiro no 

século XVIII como forma de manter viva a tradição em coroar o 

rei do Congo após o término da escravatura. Esta manifestação 

possuiu diversos personagens para ilustrar o fato descrito acima, 

optamos em representar o Maracatu através dos tradicionais 

caboclos de lança e suas vestimentas típicas. 

 

 

Ala 06 

Folia para os reis 

A Folia de Reis é uma manifestação introduzia no Brasil no 

período colonial trazida pelos portugueses com a crença de serem 

a continuidade dos Reis Magos advindos do Oriente para visitar o 

Menino Jesus. Esta fantasia é a representação destes três reis: 

Baltasar, Belchior e Gaspar. 

 

 

Ala 07 

Cavaleiros da cavalhada 

A Cavalhada é uma celebração trazida pelos portugueses, tendo 

como objetivo, principalmente, a recriação das batalhas 

medievais entre mouros e cristãos. Seus personagens principais 

são cavaleiros vestidos de azul (cristãos) e vermelho (mouros). 

Nesta ala trazemos uma síntese desta manifestação cultural. 
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Alegoria 02 

Leão do Norte – O berço cultural 

Pernambuco é um estado de rica diversidade cultural, plural. Foi 

no meio desse ‘’caldeirão’’ cultural que Fernando Pinto cresceu, 

aprendendo com essas manifestações seu embasamento que logo 

mais lhe serveriam no carnaval. Nesta Alegoria trazemos a 

representação de algumas características do estado de 

Pernambuco. As composições da Alegoria representam o brasão 

do estado de Pernambuco. 

 

Ala 08 

O canto do Nordeste na Serrinha 

Foi em 1971 que Fernando Pinto assinou um carnaval pela 

primeira vez, no Império Serrano. Naquele ano os desfiles 

aconteciam na Avenida Presidente Vargas e o enredo ecolhido foi 

‘Nordeste – seu povo, seu canto, sua gente’’, que tratava-se de 

exaltar e homenagear o estado do Nordeste através do seu povo e 

suas manifestações. Uma das manifestações presentes na cultura 

nordestina é a literatura de cordel e sua xilogravura, onde 

buscamos inserir nesta ala para representar o enredo do Império 

Serrano. 

 

Ala 09 (Baianinhas) 

Alô, Alô, Taí, o que é que Carmen 

Miranda tem? 

No ano seguinte, em 1972, Fernando Pinto ousa em introduzir um 

novo estilo ao carnaval, o chamado tropicalismo. Era a vez de 

trazer Carmen Miranda para a avenida. Com muitos animais, 

frutas, frutas, coqueiros e verdadeiros cenários o Império Serrano 

conseguiria naquele ano o titulo do carnaval. Representamos 

nessa ala uma das canções mais conhecidas na voz de Carmen 

Miranda ‘’O que é que a baiana tem?’’, de Dorival Caymmi, além 

de trazer os balagandãs típicos de Carmen Miranda. 
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Ala 10 

Pindorama – O reino encantado que 

procurei 

Para o carnaval de 1973 foi a vez de levar para a avenida uma 

‘’Viagem encantada Pindorama Adentro’’, buscando retratar o 

Brasil. Pindorama trata-se de como os indígenas das regiões dos 

pampas chamavam o Brasil. A partir desta definição central do 

enredo, buscamos trazer esses indígenas na ala, com as cores da 

bandeira do Brasil. 

 

Ala 11 

Dona Santa – A rainha do Maracatu 

 

 

Dona Santa foi rainha do Maracatu Elefante durante anos, ficando 

marcada na história de Pernambuco por sua participação ativa na 

cultura local. Em 1974 Fernando Pinto levou a história de 

Santinha (como era conhecida) para a avenida como próprio fio 

condutor para contar a história do Maracatu. Nesta ala trazemos 

Dona Santa, a rainha do Maracatu e figura central do enredo do 

Império Serrano naquele ano. É por sua coroação que todo o 

festejo acontece. 

Destaque de Chão 01 

A vedete Zaquia Jorge 

Zaquia Jorge foi uma figura importante de época, que teria 

abandonado o estrelato para construir um teatro em Madureira. 

Essa foi a história contada pelo Império Serrano no ano de 1975, 

culminando em um 3º Lugar. Zaquia Jorge em seu estrelato era 

uma vedete, buscamos representar neste destaque essa definição. 
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1º Casal de Mestre-Sala e Porta- 

Bandeira 

Cavalos Marinhos e os Mistérios do 

Mar 

“A lenda das Sereias, rainhas do mar” foi apresentado no ano de 

1976. Nosso casal de mestre sala e porta bandeira trazem o fundo 

do mar com os cavalos marinhos, além dos mistérios do mar e a 

morada das sereias homenageadas no enredo.  

 Ala 12 (Bateria) 

A guarda real das Rainhas do Mar 

Para representar o enredo de 1976, Fernando Pinto trouxe até 

mesmo uma corte para as Rainhas do Mar. Nossa bateria vem 

inspirada nas guardas reais das cortes, projetando nossas rainhas 

no fundo do mar, com elementos que remetem o mesmo, como 

conchas, escamas e estrelas. 

 

Ala 13 (Passistas) 

Lendas das Sereias, as rainhas do 

Mar 

Nossa ala de passistas representam as Rainhas do Mar, 

protagonistas do enredo do Império Serrano de 1976. É a união 

de todos os reinos e de todos os oceanos. 

 

 

Ala 14 (Compositores) 

Oscarito 

Oscarito foi um dos mais populares cômicos do Brasil. 

Homenageado pelo Império Serrano em 1978, Fernando Pinto 

trouxe para a avenida sua historia e sua participação na 

chanchada. Apresentado sempre de terno, nossa ala de 

compositores traz toda sua elegância para a passarela. 
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Ala 15 

A Brasiléia tropical desvairada 

Para o carnaval de 1980, Fernando Pinto havia sido convidado 

por Castor de Andrade para desenvolver o desfile da Mocidade 

Independente de Padre Miguel daquele ano. Foi então que levou 

para a avenida o enredo ‘’Tropicália Maravilha’’, abordando tudo 

que há de mais tropical. Misturando flores, frutas e cores. A 

abertura do desfile ficou marcada por trazes diversos abacaxis, 

uma fruta tropicalmente brasileira. Buscamos neste marco inicial 

daquele desfile de 1980 nossa inspiração para compor a fantasia 

desta ala. Trazemos para a passarela abacaxis, representados em 

suas cores e formas. 

 

Ala 16 

Camaleões Guerreiros defensores do 

Xingu 

O ano seguinte seria um marco na carreira de Fernando Pinto. 

Abordando uma temática indígena foi a vez de levar para a 

avenida ‘’Como era Verde o meu Xingu’’, abordando as questões 

ambientais e demarcações de terra do parque estadual do Xingu e 

fazendo criticas a desordem ambiental impostas pelas industrias. 

Uma figura bastante presente no desfile, e também na letra do 

samba ‘’Os seus camaleões guerreiros, com seus raios justiceiros, 

os caraíbas expulsarão’’ é nosso recorte para a representação 

deste enredo. Trata-se dos camaleões guerreiros, que segundo o 

enredo eram os guardiões do Xingu e o protegia contra toda mal. 

 
Ala 17 

Muamba – Prata, frutos e carnaval 

No ano da Inauguração do Sambódromo, a Mocidade 

Independente volta a ter Fernando Pinto assinando seus desfiles. 

Para aquele ano de 1984, Fernando Pinto leva para a passarela 

‘’Mamãe eu quero Manaus’’, tratava-se de uma alusão à história 

da Muamba, desde o descobrimento do Brasil até a Zona Franca 

de Manaus. O desfile foi marcado por muitas frutas e pelo luxo 

nas fantasias, representando principalmente a chegada da prataria 

no Brasil, ambos retratados nessa ala. 
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Ala 18 

Pierrot Guitarrista – O carnaval nas 

estrelas 

Foi fugindo de suas raízes e revolucionando seu próprio ser que 

Fernando Pinto conquistou a todos em 1985, quando abandonei o 

nacionalismo e exaltei a conquista humana do espaço sideral, 

misturando estrelas, luas, cometas, planetas, asteroides e muito 

prateado, levando baianas, passistas e ritmistas ao espaço sideral 

a bordo de uma nave espacial para tornar o Carnaval nas Estrelas 

realidade. ‘’Ziriguidum 2001’’ tinha como proposta central 

misturar o carnaval com ficção cientifica. Nessa ala trazemos uma 

figura conhecida e importante do carnaval, o Pierrot, misturando-

o com o imaginário sideral e trazendo-o tocando uma guitarra, ao 

invés do violão tradicional, fazendo alusão a estética futurista 

abordada no enredo. 

 

 

Alegoria 03 

A estrela de Padre Miguel – A era da 

Vanguarda 

Em 1987 Fernando Pinto levou para a avenida uma cidade 

imaginária, “um carnaval de ficção científica tupiniquim, retro-

futurista, pós indígena. O New Eldorado”, como o mesmo se 

refere ao enredo na sinopse. Tupinicópolis, era moderna e 

inspirada no estilo de vida de índios, lá tudo se transformava. A 

boate era Saci, o shopping se transformava em ”Shopping-

Boitatá”, o chá era de Raoní e o pó de guaraná. Até mesmo as 

forças armadas foram representadas com um grande Tatu. É nesse 

cenário inovador que retratamos nessa alegora. O grande tatu, 

marcante naquele desfile, vem a frente da alegoria. Assim como 

elementos como araras, coqueiros, predios e o indio de patins, 

marcantes naquele desfile, voltam a passarela em nossa alegoria. 

O destaque central representa as forças armadas indigenas, já as 

composições representam as araras. 

 

Ala 19 

Bye Bye Brasil 

Para o ano de 1988, Fernando Pinto projetou o enredo ‘’Beijim, 

Beijim, Bye Bye, Brasil’’. Era um enredo de cunho politico, 

pautado na nova constituinte, que logo seria aprovada. O desfile 

foi dividido em 7 ‘’Brasiléias’’, cada qual trazedno um desejo do 

brasileiro naquela época. Nesta ala representamos alguns dos 

problemas retratados no desfile de 1988, como a epidemia de 

dengue e a corrupção. 
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Ala 20 

Entre sonhos e quimeras. Sinhá 

Olímpia, a musa inspiradora 

No carnaval de 1990, o amigo de Fernando Pinto, Ernesto 

Nascimento, levou para a avenida um enredo pensado por 

Fernando Pinto. E foi assim que a Mangueira contou a história de 

Sinhá Olimpia naquele ano. Uma senhora que caminhava pelas 

ruas de Vila Rica contando suas histórias e tinha ‘’delirios’’, 

jurando ser uma Sinhá. Nesta fantasia retratamos esse delirio 

principal desta personagem, trazendo-o retratada em trajes de 

uma sinhá, nas cores da escola que a homenageou. 

 

 

Ala 21 

O Florão da América – Exaltação ao 

Brasil 

Uma das figuras marcantes nos desfiles de Fernando Pinto era sua 

paixão pelo Brasil, expressado na bandeira do país que esteve 

presente em grande maioria de seus trabalhos. Fernando Pinto era 

um apaixonado pela sua origem. Por esse motivo, retratamos 

nessa fantsia a paixão  do nosso homenageado pelo Brasil, através 

do canário, sendo este um simbolo do país, e usando a própria 

bandeira e suas cores. 

 

Destaque de Chão 02 

Portal para um paraíso 

É a primeira visão do paraíso. A mistura do barroco com formas e 

cores tropicalistas. O portal, representado por esse destaque de 

chão, é a entrada/chegada para o mesmo. 
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Ala 22 

Arcanjos tropicais – indígenas 

anunciadores 

Em um céu elaborado por Fernando Pinto os arcanjos não 

poderiam ser diferentes. Vestidos de indíos e tropicais, com 

muitas frutas, os anjos recebem Fernando Pinto na morada da 

eternidade. 

 

Destaque de Chão 03 (Porta 

Estandarte) 

Flores para te receber 

Representa toda a diversidade de flores que compõe a flora desse 

céu tropicalista. No estandarte trata-se da representação do 

logotipo  da escola desse ano. 

 

Ala 23 (Velha Guarda) 

Sabedoria Indígena 

Nossa Velha Guarda representa, nas cores da Floripa do Samba, 

toda a sabedoria e anscestralidade dos povos indígenas, muitas 

vezes homenageados e exaltados por Fernando Pinto. 
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Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual Floripa do Samba 

 

Christian Fonseca 

 

Fernando Constâncio e Maurício Ferreira 

 
Pixulé 

 

Vice Presidente – Caio Souza 
Diretor – Gustavo Pavilhão 

  

Marco Maciel e Thiago Meiners 

 
05/12/2009 

 
Azul, Vermelho e Branco 

 
Pavão 

 
A Floripa do Samba nasceu do contato que Christian Fonseca teve com a página da CAESV no extinto 
“Orkut”. Após isso, pelo amor ao carnaval resolveu criar uma agremiação. Em homenagem a 

sua cidade, resolve colocar o nome de Floripa do Samba. A data escolhida, 05/12/2009, ficou 

marcada pelo fato de ser  o mesmo dia e mês da fundação do time de futebol de rua que ele 

tinha. 

 
Beijim Beijim, Voltei Brasil: Alô, Alô, é Fernando Pinto! Tem fruta, fauna, 

flora e índio 

Fernando Constâncio 

 

O enredo da Floripa do Samba para esse carnaval é uma singela homenagem a Fernando Pinto, 30 

anos após seu falecimento. Buscamos neste enredo trazer a essência do nosso homenageado, 

passando por momentos de sua história e de seus desfiles, abordando de forma geral toda sua 

trajetória. Para isso, trazemos Fernando Pinto diretamente do espaço sideral, a bordo de uma nave 

espacial criada pelo menos para ilustrar o enredo “Ziriguidum 2001”. Depois vamos desenvolvendo 

nosso enredo mostrando a passagem de Fernando Pinto pelo carnaval, eternizando desfiles como 

“Carmem Miranda”, “Como era Verde meu Xingu” e “Tupinicópolis”. 
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*Tudo que estiver em asterisco É OBRIGATÓRIO. Seu não preenchimento 

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

2017. 
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