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CARNAVALESCO 

Sérgio Júnior 
 
 

 

 

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

 

“Tapete: Da Magia a Riqueza, Vou Tecendo em Fios a História” 

 

Carnavalesco* 

 

Sérgio Júnior 

 

Autor(es) do Enredo* 

 

Lucas Salvador Siqueira 

 

 

Elaborador(es) do Roteiro do Desfile* 

 

Sérgio Júnior e Lucas Salvador Siqueira 

 

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

BARSA, Grande Enciclopédia.vol.1. 3ª ed.São Paulo: Barsa Planeta Internacional, 2004. 

 

BOYER, Orlando. Pequena Enciclopédia Bíblica. 8ª ed. São Paulo: editora Vida, 2012. 

 

CESARÉIA, Eusébio de. História Eclesiáticas: os primeiros quatro séculos da Igreja Cristã [tradução de 

Lucy Yamakami e Luís Aron]. Rio de Janeiro: CPAD, 1999. 

 

GIORDANI, Mário Curtis. História da Antiguidade Oriental. 14ª ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2008. 

 

MUNSLOY, Alun. Desconstruindo a História [tradução de Renata Gaspar Nascimento]. Petrópolis/RJ: 

Vozes, 2009. 

 

RAMOS, Patrícia Ramos & BECHO, Myrian. História: das cavernas ao terceiro milênio (suplemento para 

o professor) 4ª ed. - São Paulo: Moderna, 2012. 

 

TRATADOS, Associação Torre de Vigia de Bíblias e. O homem em busca de Deus. São Paulo, 2006. 

 

WIKIPÉDIA. Enciclopédia livre. O Livro dos Mortos. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_dos_Mortos. Acessado em 02/07/2017. 

FICHA TÉCNICA 

Enredo 
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SINOPSE DO ENREDO 
 
 

 

 

Tapete: Da magia a riqueza, vou tecendo em 
fios a história 

 

 
Tapete, um objeto de decoração, em alguns casos de ostentação. Ao longo de eras, o ser 

humano vem admirando sua beleza e requinte, usando-o para adornar palácios e castelos. 
Um símbolo de poder. Motivo de fé e devoção nas religiões. Motivo de orgulho dos grandes 
impérios que comandaram o mundo. 

 
Os egípcios cultuavam diversos deuses, a cada um deles sabiam que deveriam ofertar algo 
para que na passagem da vida para a morte pudessem seguir a diante no descanso final. 
Assim, durante toda a vida de um egípcio, ele passava a guardar objetos preciosos, 
principalmente artefatos de ouro. O precioso metal era derretido e à partir dele produziam 
fios de ouro para bordar tapetes com imagens que remetiam a seus deuses, os mesmos 
tapetes que eles ofertariam para seguir na luz quando em seu julgamento no submundo. 
 
Cleópatra a mais famosa entre todas as rainhas egípcias, dona de uma beleza inigualável, 
conhecida por seus banhos em leite de cabra e vestidos tecidos no mais puro ouro, tornou-se 
famosa quando “deu-se” de presente ao general Marco Antônio enrolada em um tapete 

completamente nua em um dos seus palácios onde fez a todos que ali estavam ficarem 
perplexos com sua ousadia. 

 
A magia do passado nos causa admiração, será que um tapete pode voar? 
 
Em um passado distante, no Marrocos muitos afirmavam que sim! Tapetes voadores 

carregavam seus senhores por todo céu. Eram verdadeiras joias voradoras ornadas com 
pedras preciosas e fios dourados. Na terra onde gênios eram confinados em garrafas e 
tesouros inestimáveis em cavernas, tapetes eram vendidos nos grandes mercados como 
meios de transporte para carregar homens e mulheres sob o céu do oriente. 
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Palácios exuberantes, deuses alados em forma de animais, jardins suspensos, os persas e os 
babilônicos viveram em meio ao luxo e ao requinte de suas grandes obras, sejam elas 
artísticas ou arquitetônicas. O povo persa é lembrado até hoje pela habilidade em tecer suas 
famosas tapeçarias, que para muitos são verdadeiro patrimônio artístico de valor inestimável. 
 
Com o passar do tempo, grandes civilizações ruíram deixando ao Mundo seu legado. Em meio 
a artefatos e relíquias encontradas por arqueólogos e pesquisadores, tapetes foram 
encontrados de forma intacta e serviram como pano de fundo para explicitar o modo de vida 
e a cultura dessas civilizações. Preservados em grandes museus onde podem ser vistos por 
milhares de pessoas, tapetes que remontam a história dos impérios chinês, romano, 
macedônico, bizantino, otomano, entre outros, servem como fonte de estudos e geram 
grande comoção devido a sua estonteante beleza. 

 
Mas o tapete não e só motivo de beleza e riqueza, também é motivo de adoração. No início 
dos tempos, o templo do rei Salomão era recheado de imagens de raros animais, florais e 
tapetes. O templo guardava o maior tesouro que se tem registro até os dias de hoje: a Arca 
da Aliança, onde Moisés guardou as tábuas sagradas contendo os 10 mandamentos. 
 
Para os muçulmanos o tapete é mais do que adorno ou peça decorativa, é um meio de chegar 

a Deus. Dessa feita, todos os dias eles oram em cima de pequenos tapetes onde se ajoelham 
e encostam sua testa a cada repetição de seu mantra. 

 
Para os Cristãos, o tapete faz parte do seu dia-a-dia. Estão presentes em cerimônias de 
casamento, nas celebrações eclesiásticas, nas visitas papais e em tantas outras ocasiões. 
Para os Católicos os famosos tapetes de serragem que enfeitam a procissão de Corpus Christi 
são além de belas imagens, uma forma de reverenciar o símbolo máximo do cristianismo que 

sai às ruas em grande cortejo e percorre as ruas que são finamente decoradas com essas 
joias “doadas” pela população. 

 
Na maior festa popular do planeta o tapete também se faz presente. Não como um objeto 
físico, porém, em metáfora. Durante os desfiles das Escolas de Samba, um grande tapete de 
alegria, de beleza e de muito amor se estende para receber as agremiações que ao longo de 
um ano, preparam um espetáculo visual que chega a milhares de pessoas ao redor do mundo 

e que encanta a todos por sua diversidade cultural. 

 
Estendam o tapete vermelho e abram alas para os Gaviões Imperiais, que em mais um ano 
de luta vem brindar a toda a comunidade virtual com um grande espetáculo tecido do amor e 
da dedicação de seus componentes. 

 
Autor do Enredo: Lucas Salvador Siqueira 

 
Adaptação: Sérgio Júnior (Carnavalesco) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

  
Página 7 

 
  

7 Organograma Oficial – G.R.E.S.V. Gaviões Imperiais 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Autoria do Samba-Enredo* 

Andre Papi,Tiago Vinicius, Pedro Carmo, Hugo Rodrigues e Anderson Monks 

 

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

Eu vou...  
Pelos palácios e castelos 
Bordando em ouro e alegria 
Para reis e rainhas 
Impérios onde impera a ousadia 
Se transportar na imensidão 
Pairando feito um gavião 
Sobrevoar os céus do oriente de Allah  
 
É EXUBERANTE 
TEM O REQUINTE, EM TODA FORMA DE EXPRESSÃO  
OBRA QUE ENCANTA  
REFLETE A HERANÇA TECIDA À MÃO 
 
Relíquias encontradas  
Eu vou desvendar... 
São tantas jornadas... 
Lembranças,histórias  
Que vou contar 
Estão guardadas na memória 
Numa arca da aliança  
Venha ver como é que é  
Sagrado na religião  
Reverência e comoção 
Estendem-se os tapetes na avenida 

FICHA TÉCNICA 

Samba Enredo 
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Será nossa passagem triunfal 
Sonhando em voar com o troféu de campeã do carnaval 
 
EU BATO NO PEITO, COM TODO RESPEITO 
E DIGO QUE SOU GAVIÕES! 
VOU TECENDO OS CORAÇÕES 
COM AS CORES DO MEU MANTO 
COM FIOS VERMELHOS E BRANCOS 
 
 

Defesa do Samba (se a escola julgar necessário) 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

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 
Alegorias – 05 

Tripés e/ou Quadripés – 03 

Mestre Sala e Porta Bandeira – 01 

Guardiões de Casal de MS & PB – 00 
Destaques de Chão – 01 

 
 

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

devidamente discriminadas)* 

 

Setor 1 – Riquezas do Passado 

 

Comissão de Frente – A Sedução Envolta em Tapetes   

1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira – Marco Antônio e Cleópatra 

Ala 01 – Sacerdotes Egípcios  

Alegoria 01 – Riquezas Faraônicas 

 

Setor 2 – Vou Tecendo em Fios a História 

 

Ala 02 – Guarda do Sultão 

Ala 03 – Sultão 

Destaque de Chão 01 (Rainha de Bateria) Scheherazade 

Ala 04 (Bateria) – As Mil e Uma Noites  

Ala 05 (Passistas) – Odaliscas 

Alegoria 02 – Marcado Árabe 
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Setor 3 – Um “Vôo” Pelo Mundo 

 

Ala 06 – Dinastia Han 

Ala 07 – Cerimônia do Chá 

Ala 08 – Mercadores Fenícios 

Ala 09 – Persas 

Ala 10 – Espartanos  

Elemento Alegórico 01 –  

Ala 11 – Arte Bizantina 

Ala 12 – Otomanos 

Ala 13 – Templos Sagrados 

Ala 14 – Tapeçarias Indianas 

Alegoria 03 – Divina Índia  

 

Setor 4 – Tapetes na Fé e na Religião 

 

Ala 15 – Muçulmanos 

Ala 16 – Nazarenos 

Ala 17 (Baianas) – Esperanza de Triana 

Elemento Alegórico 02: Semana Santa de Sevilla 

Galeria de Velha Guarda: Ministros na Procissão de Corpus Christi 

Ala 18 – Tapetes de Fé 

Ala 19 – Sacerdotes em Grandes Celebrações 

Alegoria 04 – Expoente da Religião 

 

Setor 5 – Estendam o Tapete 

 

Ala 20 – Um Olhar ao Passado 

Ala 21 – Atração Turística 

Ala 22 – Tapete Vermelho 

Ala 23 – Um Tapete de Alegria 

Alegoria 05 – Palco da Magia 

 
 

 

 

 

 

 

 
Criador(es) dos Desenhos* 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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Nome(s) do(s) artista(s)*: Sérgio Júnior 
Nome do Elemento O que representa 

Comissão de Frente Cleópatra tinha tanto poder em suas mãos, que não sabia o 

que eram limites, foi assim que para conquistar o 

imperador de Roma, Marco Antônio ela se enrolou em um 

luxuoso tapete envolto de grandes pedras preciosas, e se 

deu de presente ao imperador! Grande foi surpresa ao 

desenrolar o tapete que Marco Antônio deslumbrou a 

rainha do Egito totalmente nua. 

A Sedução Envolta em Tapetes 

1º Casal de Mestre-Sala e Porta-

Bandeira 
O amor de duas pessoas na sombra de dois grades 

impérios, Cleópatra e Marco Antônio uniram forças, e se 

tornaram o casal mais poderoso que o mundo já viu. 

 
Marco Antônio e Cleópatra 

Ala 01 Os sacerdotes egípcios viviam prestando culto aos seus 

deuses. Para adornar os templos com suas imagens, fios 

de ouro eram trançados e viravam grandes tapetes de 

ícones pendurados. 

Sacerdotes Egípcios 

Alegoria 01 O império egípcio, com todo seu poder e luxo, templos 

cobertos de ouro e tapetes adornados com mais diversas 

divindades, suas magnificas construções, estatuas e sua 

riqueza incomparável o império que ao mundo 

deslumbrou com suas mais diversas exuberâncias. A 

alegoria reproduz um grande palácio com suas estátuas, 

colunas e traz a representação de deuses e serpentes em 

sua composição. A frente, bigas com exuberantes cavalos 

compõe o cenário que remete a essa magnífica 

civilização.  

Riquezas Faraônicas 

Ala 02 Os guardas que eram a proteção do sultão, contra os 

terríveis males que ali existiam, ladroes, feiticeiros, todos 

querendo se beneficiar de tão grande riquezas. 
Guarda do Sultão 

Ala 03 O sultão era guardião dos povos que ali moravam, mais 

como qualquer líder, ele cobrava impostos, contam relatos 

arqueológicos que em seus palácios haviam câmaras cheia 

de ouro e pedras preciosas. 

Sultão 

Destaque de Chão 01 – Rainha de 

Bateria 

Mil e uma noites contanto historias afim de não sucumbir 

a ira do sultão. Tantas noites de historias sem fim, e o 

poderoso soberano árabe por ela enfim se apaixonou. Scheherazade 

Ala 04 (Bateria) A bateria representa personagens típicos da vida árabe 

contidos nas histórias contadas por Scheherazade, que 

passou mil e uma noites entretendo o sultão para que na 

manhã seguinte não fosse morta. 

As Mil e Uma Noites 

Ala 05 (Passistas) Escravas que viviam em haréns e ilustravam as histórias 

das Mil e Uma Noites. Ótimas dançarinas que entretinham 

a realeza em suas festas. 
Odaliscas 

Alegoria 02 Nos céus da Arábia diziam ver tapetes voadores. Nos 

grandes mercados em meio a encantadores de serpentes e 

mercadores, os larápios contavam historias sobre esse 

objeto tão magico, e se você tivesse dinheiro ate comprar 

um você poderia. A alegoria reproduz o ambiente de um 

desses mercados com todos os elementos que marcaram 

as histórias da época.  

Mercado Árabe 

Ala 06 Antiga dinastia chinesa que durou vários séculos, 

trazendo muitas tradições para os novos povos. Existem Dinastia Han 
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relatos de que reproduziam sua primitiva forma de escrita 

em tapeçarias rudimentares. 

Ala 07 Japoneses sentam-se sobre tapetes para a tradicional 

cerimônia do chá, também em um gesto de humildade, 

respeito e sabedoria. 
Cerimônia do Chá 

Ala 08 Os comerciantes fenícios eram conhecidos como o povo 

que podia vender qualquer coisa e acreditem, eles podiam. 

Grandes navegadores, expandiram fronteiras e criaram 

novas rotas comerciais. 

Mercadores Fenícios 

Ala 09 Tradição em tapeçaria e em florais, as tapeçarias persas 

hoje são guardadas em museus tão valiosas que eram, reis, 

imperadores e grandes governantes faziam de tudo para 

adicionarem essas preciosidades em suas coleções. 

Persas 

Ala 10 Guerreiros que ao terminar um guerra usurpavam de seus 

inimigos seus bens mais valiosos. Entre os bens mais 

comuns estavam os tapetes bordados em fios de ouro e 

ornamentados com pedras preciosas. 

Espartanos 

Elemento Alegórico 01 O templo era repleto de imagens de animais, e os mais 

lindos e ricos tapetas, o templo guardava a arca da 

aliança, a representação do poder de Deus na terra. 
Templo do Rei Salomão 

Ala 11 Exuberância na arquitetura e em seus mosaicos, sua arte 

fora saqueada impiedosamente devido a seu grande valor, 

quando da queda do Império de Bizâncio. 
Arte Bizantina 

Ala 12 Palácios e mesquitas, o povo que construiu belezas para o 

mundo admirar. Entre as maiores riquezas do Império 

otomano se encontravam ricas tapeçarias que traziam em 

seus bordados, momentos da história retratados em 

gravuras de grande beleza. 

Otomanos 

Ala 13 Buda sentado em seu trono de diamante adornado com 

tapeçarias. Templos Sagrados (Budismo) 

Ala 14 Tapetes Indianos coloridos e muito cobiçados eram 

ornamentados com penas de pavão e pedras preciosas 

como a safira e a jade. 
Tapeçarias Indianas 

Alegoria 03 Aspectos da cultura da Índia, arte, dança, música, religião, 

sitema de castas, filosofia, festas. A cultura indiana é 

muito rica e diversificada. É uma cultura milenar que 

recebeu, com o passar dos séculos, várias influências 

orientais e ocidentais. Representa uma das civilizações 

mais antigas da história. A alegoria traz a representação 

de elefantes, vacas, além de grandes esculturas de buda e 

Sheeva. 

Divina Índia 

Ala 15 Oração em direção a Meca, sempre encostando suas testas 

em seus tapetes, eles meditam sempre na mesma direção. Muçulmanos 

Ala 16 Membros das irmandades que saem as ruas na Semana 

Santa de Sevilla, carregando exuberantes andores com as 

imagens dos santos da igreja católica. 
Nazarenos 

Ala 17 (Baianas) A Irmandade Esperança de Triana é uma irmandade 

católica de Triana, Sevilha, localizada na região da 

Andaluzia, Espanha. Tem como sede a Capela dos 

Marinheiros e realiza sua estação de penitência durante a 

Semana Santa na madrugada de sexta-feira. 

Esperanza de Triana 

Elemento Alegórico 02 Andores adornados com velas e anjos, repleto de 

bordados.  Semana Santa de Sevilla 



 

  Página 
12 

 
  

12 Organograma Oficial – G.R.E.S.V. Gaviões Imperiais 

Galeria de Velha Guarda A frente da procissão vem os ministros que são os 

guardiões do ostensório. Ministros na Procissão de Corpus 

Christi 

Ala 18 Tapetes são feitos nas ruas para servirem de caminho 

durante a procissão de Corpus Christi. São 

confeccionados com serragem e todo tipo de material, 

contendo as passagens da bíblia, imagens de santos, 

mensagens de paz. 

Tapetes de Fé 

Ala 19 As celebrações cujos sacerdotes realizam, como 

casamentos, missas e procissões sempre apresentam em 

algum momento tapetes. Neles, os noivos se ajoelham 

antes da benção, o sacerdote se prostra perante o altar e as 

imagens repousam durante momentos de adoração.  

Sacerdotes em Grandes Celebrações 

Alegoria 04 O catolicismo e suas tradições milenares, anjos velas, 

imagens de santos, a beleza da fé representado por arte 

através dos tapetes que desde o inicio mostra seu poder de 

fé sobre a humanidade. No alto da alegoria a 

representação do pálio de Triana, da Semana Santa de 

Sevilla traz todo o trabalho de bordado contido em sua 

tapeçaria. 

Expoente da Religião 

Ala 20 Antiquários e lojas de antiguidades onde guardam objetos 

com grandes valores. Neles se pode encontrar tapetes e 

objetos de tapeçaria que rementem ao nosso passado e a 

história da antiguidade clássica. 

Um Olhar ao Passado 

Ala 21 Cidades famosas por seus tapetes como Santana de 

Parnaíba (SP) e Castelo no Espírito Santo recebem todos 

os anos uma infinidade de turistas que buscam contemplar 

os exuberantes tapetes dos dia de Corpus Christi. 

Atração Turística 

Ala 22 Cerimônia do Oscar, onde inúmeras celebridades desfilam 

sobre o tapete vermelho para prestigiar a premiação mais 

famosa do cinema mundial. Os lanterninhas representam 

o público que eleva esses atores ao mais alto patamar 

dentro de suas carreiras. 

Tapete Vermelho 

Ala 23 Um tapete de foliões vai se desenrolado pela passarela, 

onde inúmeras historias vão sendo contadas pelas Escolas 

de Samba. 
Um Tapete de Alegria 

Alegoria 05 O palco onde o faz de conta vira realidade, onde podemos 

ser quem quisermos onde só há lugar para a alegria, o 

templo sagrado da felicidade. O Grêmio Recreativo 

Escola de Samba Virtual Gaviões Imperiais encerra sua 

passagem no Carnaval Virtual de 2017 pisando um tapete 

de alegria vivendo por mais um dia, a emoção de mais um 

Carnaval. 

Palco da Magia 
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Nome Completo da Escola* 

Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual Gaviões Imperiais 
Presidente Administrativo da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Leonardo Moreira 
Carnavalesco(a)/Comissão Carnavalesca da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Sérgio Júnior 
Intérprete(s) da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Leonardo Moreira 
Demais Membros Internos da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual e respectivo cargo 

na escola, se houver)* 

 
Autores do Samba-Enredo da Escola* 

Andre Papi,Tiago Vinicius, Pedro Carmo, Hugo Rodrigues e Anderson Monks 
Data de Fundação da Escola* 

25/10/2006 
Cores da Escola* 

Vermelho e Branco 
Símbolo da Escola* 

Gavião 
Texto de Apresentação da Escola (máximo de 05 linhas)* 

Fundada no dia 25/10/2016 ,a Gaviões Imperiais já com quase 11anos de 

existência, teve já na sua estreia um rendimento muito alto já podendo alcançar o 

Grupo de Aceso no ano de 2008. De lá pra cá foram diversos anos com carnavais 

de alto rendimento e hoje conta com o talento de seu Carnavalesco Sérgio Júnior 

para alcançar o título inédito no Grupo Especial. 

“Tapete: Da magia a riqueza,vou tecendo em fios a História” 

Título do Enredo* 

Autor do Enredo* 

Breve Resumo do Enredo (máximo de 10 linhas)* 

FICHA TÉCNICA 

Resumo da Escola 
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Lucas Salvador e Sérgio Júnior 

 
Tapete, um objeto de decoração, em alguns casos de ostentação. Ao longo de eras, o ser 
humano vem admirando sua beleza e requinte, usando-o para adornar palácios e castelos. 
Um símbolo de poder. Motivo de fé e devoção nas religiões. Motivo de orgulho dos grandes 
impérios que comandaram o mundo. Motivo de ornamentação, de demonstração de fé e que 

estende-se para participar de grandes celebrações. Na maior festa popular do planeta o 
tapete também se faz presente. Não como um objeto físico, porém, em metáfora. Durante os 
desfiles das Escolas de Samba, um grande tapete de alegria, de beleza e de muito amor se 
estende para receber as agremiações que ao longo de um ano, preparam um espetáculo 
visual que chega a milhares de pessoas ao redor do mundo e que encanta a todos por sua 
diversidade cultural. 
 

 

 


