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“Sou cabra da peste, filho do meu 

Nordeste!” 

 

 
 

CARNAVALESCO 

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

Sou cabra da peste, filho do meu Nordeste! 

 

 

Carnavalesco* 

Lucca Soriano 

 

 

Autor(es) do Enredo* 

Lucca Soriano 

 

 

Elaborador(es) do Roteiro do Desfile* 

Lucca Soriano 

 
 

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

Bibliografia: 

http://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/vidas-secas-resumo-obra-de-graciliano-ramos/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_da_regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil 

https://www.todamateria.com.br › Geografia › Geografia do Brasil 

http://www.tecnologiaetreinamento.com.br/educacao/diversidade-cultural-brasileira-regiao-nordeste/ 

http://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-nordeste.htm 

www.olanordeste.com.br/festas-populares-nordeste/ 

www.hcte.ufrj.br/downloads/sh/sh9/SH/.../HISTORIA-DA-SECA.pd 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

FICHA TÉCNICA 

Enredo 
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SINOPSE DO ENREDO 
 

Oxente! Meu nordeste da peste 

Mesmo com toda a seca 

Abandono e solidão, 
Talvez pouca gente perceba 

Que teu mapa aproximado 

Tem a forma de um coração. 
  
E se dizem que temos pobreza 

E atribuem à natureza, 
Contra isso, eu digo não. 
  
Na verdade temos fartura 

Do petróleo ao algodão. 
Isso prova que temos riqueza 

Embaixo e em cima do chão. 
  
Procure por aí fora  
”Cabra” que acorda antes da aurora 

E da enxada lança a mão. 
Procure mulher com dez filhos 

Que quando a palma não alimenta  
Bebem leite de jumenta 

E nenhum dá pra ladrão. 
  
Procure por aí a fora 

Quem melhor que a gente canta, 
Quem melhor que a gente dança 

Xote, xaxado e baião. 
  
Procure no mundo uma cidade 

Com a beleza e a claridade 

Do luar do meu sertão. 
  
Pro opressor sou bem pior que varizes 

Por que sou fênix no apocalipse. 
Embora alguém não entenda 

É renascer das cinzas a cada problema, 
É lutar, suar, brigar, pra quem sabe lá, ao menos, os filhos alimentar. 
 
Eu faço poesia por amor 

E da minha poesia faço louvor! 
Tenho orgulho da minha terra 

E tem gente que não acredita 

Que a beleza brota de cacho 

Para os olhos de quem visita 

Que é reduto de cabra macho 

E celeiro de muiér bonita. 
Aliás, meu caro, toda muiér nordestina, 
Além de mui bonita, 
Tem sangue de lampião 

Tem doçura de menina 

Tem Jesus no coração 
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De tamanho é pequenina 

E de atitude é um vulcão. 
 

Eu sou cobra criada na caatinga! 
Meu alforje é carregado de oração 

Aprendi a ser valente como Virgulino 

Mas a minha arma de fogo é a fé 

Acredito em Jesus de Nazaré 

E na força do povo… 

Do povo lindo do meu sertão! 
 

Meu nordeste é apreciado, viu?! 
 

Do maranhão ao Ceará 

Tem beleza em todo o estado 

E delicias para degustar, 
Das maravilhas do roçado 

Aos frutos que vem do mar 

 

Somos nove arretados estados 

E sobre eles, agora vamos prosear! 
 

Maranhão é o estado 

Pra dançar bumba-meu-boi 
Ceará do Padim Ciço 

Só conhece quem lá já foi. 
No Rio Grande do Norte 

A cultura é muito forte 

Vá, não deixe para depois, ouviste?! 
 

Piauí da pré-história, 
Paraíba das cachaças. 
Em Sergipe eu boto fé 

Pernambuco também tem o candomblé. 
E Alagoas… Oxe, mui segredos! 
 

Mas sobe e desce a ladeira, 
Pelourinho, nordeste ou ribeira, 
Etâ Bahia de todos nós! 
Nossos santos rogue nós. 
 

É a terra de Virgulino 

O famoso Lampião 

A terra de Vitalino 

Rei do barro feito á mão. 
E também terra do Padim Ciço 

Dos milagres, dos bendito 

Do poder da oração! 
 

A terra de Alceu Valença! 
De Jackson Pandeiro! 
Terra de Luiz Gonzaga, 
Esse grande brasileiro! 
A terra de Elba Ramalho! 
E também de Zé Ramalho! 
Famosos por esse mundão inteiro. 
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De fato essa lista vai muito além 

Por isso paro por aqui 
Pra não esquecer de mais nenhum outro arguém. 
 

Essa prosa tá gostosa, num tá? 

Já deve estar com fomi, num é? 

Então escute essa ó! 
 

A nossa culinária  
É mui arregada em tradição e sabor. 
Tem o xinxim de galinha 

Rapadura com farinha 

Tudo feito com amor! 
Tem vatapá, tem tapioca, 
Bredo no coco e também paçoca! 
 

Oxê! Já as festas do meu nordeste... 
Tem alegria e tem calor! 
O carnaval é de Olinda, 
De recife e também Salvador! 
Em Natal o Carnatal 
Em Fortaleza o Fortal 
Micaretas de mui valor. 
Quando chega o São João 

A "Disputa" é pra valer 
A "Capital do Forró" 

Todos querem conhecer. 
Caruaru tem beleza 

Campina Grande forte destreza 

Para o forró jamais esmorecer! 
 

Já a nossa música é linda que só! 
 

Temos coco e embolada 

Aboio e banda de pife. 
Poesia improvisada 

Axé, repente e baião 

O forró de Gonzagão 

Que faz a maior noitada! 
 

Frevo,  xote e xaxado, 
Violeiro, cantoria, 
O martelo agalopado, 
O cordel e a poesia, 
O cantador de viola 

Fazendo versos na hora! 
 

Nossa dança é mui rica 

E bastante popular 
Tem ciranda, afoxé 

Pra quem quiser dançar 
Bumba-meu-boi, capoeira 

Essa dança brasileira 

Querida pela ginga inteira! 
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Tem baião e tem forró 

Pra dançar agarradinho 

Tem maracatu, congada 

Tem o cavalo marinho 

Festa junina animada 

Pra toda rapaziada. 
 

Ah, essa terra é muito boa! 
Dela ninguém me separa 

Só deixo o meu nordeste 

No último pau-de-arara! 
 

E é por isso, meu Brasil, 
Que com muito orgulho lhe dizemos: 
 

”Somos cabras da peste, filhos do nosso Nordeste! Somos mais um Guerreiros Beija-flor!” 
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Autoria do Samba-Enredo* 

J Mauro, Patrick Barbosa, Jandivison Guilherme e Pedro Marins 

 

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

Olha pro céu meu amor,  

Veja como ele está lindo!  

É hora de viajar, por esse Sertão encantador! 

Tão lindo e forte, 

Como a flor que desabrocha no sertão, 

Vem pra cá pra ver, 

A Guerreiros e seu pavilhão!  

 

Oxente my God, Maria e José,  

Meu trabalho e esperança que alimentam a fé, 

Corre logo pra ver o meu Nordeste!  

Sou Guerreiros Beija Flor, eu sou cabra da peste!  

 

Logo cedo e a enxada já beijando o chão,  

O sol brilha aquecendo, riquezas renascem das cinzas, 

Tesouro do meu sertão! 

 

Oxe, bate forte o coração,  

Com a Guerreiros Beija Flor 

Sob o luar do meu sertão,  

Bate coxa no xote e no baião! 

 

Tem muiér que é como flor na caatinga, pura valentia!  

Mais que arretada! 

Com seu terço e sua fé, 

Em Jesus de Nazaré! 

 

Poesia que surge e se aflora, 

Como mandacaru na nossa terra 

Que tem caatinga e cerrado, forró e xaxado, 

Tem feijoada feita com dendê, 

Só quem é arretado,  

Que é cabra da peste, que consegue comer! 

 

Vem amor! Jogar capoeira! 

Vem amor! Vou te contar a história inteira. 

De tantas lutas e suor 

E esperança em um mundo melhor! 

 

Que bonito! Nossa cultura já se disseminou! 

Com o jongo e o frevo e o baião,  

Muito obrigado à Deus por mais uma benção! 

 

Fui no Maracatu, ouvir o toque do Afoxé,  

Ouvir os atabaques do Candomblé, 

FICHA TÉCNICA 

Samba Enredo 
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Vitalino, se eternizou!  

Vi mais um grande artista que nos emocionou! 

 

Cheguei! Corre logo pra ver! 

Sou o Sertão, vou encantar você!  

 

Humilde o meu sertão,  

Bate na palma da mão  

Pra essa cultura que vai encantar você, 

É dia de folia,  

Vem sentir a magia!  

Até o amanhecer! 

 

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 – 24 alas 

Alegorias – 5 alegorias 
Tripés e/ou Quadripés – 2 tripés 

Mestre Sala e Porta Bandeira –2 casais de mestre sala e porta bandeira 

Guardiões de Casal de MS & PB –1 conjunto de guardiões de mestre sala e porta bandeira acompanhado o 
1° casal  

Destaques de Chão – 8 destaques de chão (5 musos, 1 conjunto de guardiões de mestre sala e porta 

bandeira, 1 rainha e 1 rei de bateria 

 
 

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

devidamente discriminadas)* 

 

Setor 1- “Os Meus Olhos Marejavam D água, Quando a Sede a Minha Alma Castigava” 

 

Comissão de Frente - Aos Trancos e Barrancos 

Tripé 01 - Pau-De-Arara 

Ala 01 (Coreografada) - Filhos Desse Chão Rachado 

1° Conjunto de Guardiões de Mestre-Sala e Porta-Bandeira - Sertão Cangaceiro 

1° Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira – Mandacaru, A Flor do Cangaço 

Ala 02 - Retratos da Seca 

1° Destaque de Chão - Dama Severina 

Alegoria 01 - Sertão da Peste 

 

Setor 2 - “A Fé Não Costuma Falhar” 

 

Ala 03 - A Luta do Bem Contra o Mal – Renascer em Meio as Cinzas 

Ala 04 - Pureza Nagô 

Ala 05 - Peregrinos de Romaria 

Ala 06 (Baianas) - Súplicas - Que o Olhar da Mãe Santíssima Esteja Sobre Vós  

Ala 07 - (Crianças) - Divina Trindade 

2° Destaque de Chão - Legado 

Alegoria 02 – Fé 

 

Setor 3 – “Na Terra das Crendices, Disse me Disse, Vixe Maria! 

 

Ala 08 - Profetas da Chuva 

Ala 09 - “Minha Vó Já me Dizia...” 

Rei da bateria - Menino que tem Medo de Careta 

Rainha da bateria - Boi da Cara Preta 

Ala 10 (Bateria) - Pisadeira 

Ala 11 (Passistas) - Agouro da Morte 

Ala 12 - O Olhar do Bicho Homem 

3° Destaque de Chão - Cobra Grande 

Tripé 02 - Deus nos Acuda no Sertão Soturno 

 

Setor 4 - "Buscando na Arte a Doce Inspiração" 
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Ala 13 - Repentistas da Cartilha de Cordel 

Ala 14 (Damas) - Mulé Rendeira 

Ala 15 - Arte no Barro 

Ala 16 - Artesanato de Trançar 

Ala 17 - Camarão à Moranga 

Ala 18 (Baianinhas) - Frutas 

Ala 19 - Cozinheira de Mão Cheia 

Ala 20 - Made in Nordeste 

4° Destaque de Chão - Pernambuco, o Leão do Norte 

Alegoria 03 - Mercado de São José do Recife 

 

Setor 5 - “Popularmente, popular" 

 

Ala 21 - Não é o Nordestino que Respira a Alegria... É a Alegria que Respira o Nordestino! 

2° Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira – Marcando Presença 

Alegoria 04 - Festa no Arraiá é Prá lá de Bom! 

 

Setor 6  - “Paz no Futuro e Glória no Passado" 

 

Ala 22 - Silenciar Jamais 

Ala 23 - "A Minha Arte Levar!" 

Velha Guarda - Cabra da Peste 

Ala 24 (Coreografada) - Nobres Guerreiros! 

5° Destaque de Chão - Pátria Amada, Brasil! 

Alegoria 05 - “Nordeste, o Berço de Nossa História. Só Deixo o Meu Cariri no Último Pau-de-

Arara!” 
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Criador(es) dos Desenhos* 

Nome(s) do(s) artista(s)*: Lucca Soriano 
Nome do Elemento O que representa 

Comissão de frente: Aos trancos e 

barrancos 
A comissão de frente da  Guerreiros Beija Flor retrata em 

sua performance estética e visual a fé do sertanejo em 

busca do pão de cada dia por meio do seu trabalho no 

campo em meio a tantas mazelas diárias a serem 

enfrentadas no Sertão do Nordeste. 

 

 
Tripé: Pau-de-arara O pau-de-arara é um meio de transporte irregular e ainda 

muito utilizado por muitos sertanejos em sua jornada de 

trabalho no Sertão do Nordeste, como também para o 

deslocamento de um lugar ao outro. A proposta desse 

elemento cenográfico na comissão de frente da Guerreiros 

Beija-Flor  é justamente essa, interligar a condição do 

agricultor a necessidade da existência do pau-de-arara no 

seu dia-a-dia ainda que de forma ilícita.  

 

 

Ala 01 (Coreografada) - Filhos 

Desse Chão Rachado 

A proposta dessa ala é justamente representar a obra do 

escritor Graciliano Ramos, "Vidas Secas", romance 

publicado em 1938, que retrata a vida miserável de uma 

família de retirantes sertanejos obrigada a se deslocar de 

tempos em tempos para áreas menos castigadas pela seca. 

 

 
Conjunto de Guardiões de Mestre 

Sala e Porta Bandeira - Sertão 

Cangaceiro 

O sol inclemente castiga e é temido até pelos que são 

temidos por todos. Mesmo o cangaço precisa de fé para 

sobreviver. O conjunto traz em sua fantasia a 

representação estética do povo cangaceiro. (dois 

desenhos) 

 
Conjunto de Guardiões de Mestre 

Sala e Porta Bandeira - Sertão 

Cangaceiro 

O sol inclemente castiga e é temido até pelos que são 

temidos por todos. Mesmo o cangaço precisa de fé para 

sobreviver. O conjunto traz em sua fantasia a 

representação estética do povo cangaceiro. (dois 

desenhos) 

 
1° Casal de Mestre Sala e Porta 

Bandeira – Mandacaru, A Flor do 

Qual a mais bela dentre todas aquelas mulheres que por 

desejo ou amor, ilusão ou suposta inocência  um dia 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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Cangaço acabou tecendo bordados ,empunhando armas, inventando 

vaidades ou sendo apenas uma mulher com seus afazeres, 

no mundo cangaceiro? Qual aquela que poderia ser  

chamada exemplo da beleza cangaceira? Eis, o 

mandacaru, representando a exuberância, coragem e 

doçura da mulher Nordestina. Ela o Mandacaru, ele o 

Cangeceiro. 

 

 
Ala 02 - Retratos da Seca A nossa segunda ala representa a miragem da miséria em 

meio às secas em todo Sertão.  

 

 
1° Elemento Facultativo Destaque 

de Chão - Dama Severina 

O primeiro destaque de chão da Guerreiros Beija-Flor é a 

dama Severina, que passeia pelo chão seco onde nada 

vinga e pela paisagem árida do Sertão. 

 

 
Alegoria 01 - Sertão da Peste O abre-alas finaliza o primeiro setor retratando a 

paisagem desolada do Sertão Nordestino.  

 

 
Ala 03 - A Luta do Bem Contra o 

Mal – Renascer em Meio as 

Cinzas. 

A terceira ala abre o segundo setor da escola 

representando através de sua fantasia, os problemas 

enfrentados pelo nordestino em seu dia-a-dia. 
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Ala 04 - Pureza Nagô No campo religioso afro-brasileiro, os terreiros Nagô mais 

antigos e tradicionais do estado da Bahia foram 

considerados tanto por pais de santo como por 

pesquisadores da área acadêmica, como mais puros ou 

autênticos e sua “nação” como mais preservada e/ou 

organizada. A quarta ala representa a fé nos Orixás. 

 

 
Ala 05 - Peregrinos de Romaria Representando as peregrinações feitas todos os anos de 

romeiros á Juazeiro do Norte e Canindé, Bom Jesus da 

Lapa e Santa Cruz dos Milagres, a quinta ala do setor traz 

em sua fantasia de forma representativa a fé no 

Cristianismo. 

 

 
Ala 06 (Baianas) - Súplicas - Que o 

Olhar da Mãe Santíssima Esteja 

Sobre Vós 

A nossa querida e respeitada ala das Baianas, vem 

representando a devoção à Nossa Senhora Aparecida, a 

Santa padroeira do Brasil. 

 

 
Ala 07 (Crianças) - Divina 

Trindade 

A ala das crianças representa o Divino. O amor entre o 

Pai personificado, vivo e atuante. 
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2° Elemento Facultativo - 

Destaque de Chão - Legado 

O segundo destaque de chão da escola representa as 

diversas figuras emblemáticas do Nordeste, como o Padre 

Cícero, Frei Damião, Irmã Dulce, Padre Ibiapina e Maria 

de Araújo. Todos esses irmãos deixaram um legado de 

amor, bondade e fé. 

 

 
Alegoria 02 – Fé A alegoria fecha o segundo setor representando em sua 

estética, a fé dos Nordestinos depositada em seus 

intercessores divinos. 

 

 
Ala 08 - Profetas da Chuva A ala representa o sertanejo, homem ou mulher, que 

elaboram o tempo baseando-se nas mudanças climáticas 

da nossa atmosfera. São elas previsões de práticas 

corriqueiras que atravessam gerações. 

 

 
Ala 09 - “Minha Vó Já me Dizia...” A nona ala da Guerreiros Beija-Flor retrata em sua 
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fantasia as mais variadas superstições corriqueiras do 

povo nordestino. 

 

Rei da bateria - Menino que tem 

Medo de Careta. 

Rainha da bateria - Boi da Cara 

Preta. 

Ambos em suas respectivas fantasias representam a 

cantiga de ninar do Boi da cara Preta. 

 

 
Ala 10 (Bateria) – Pisadeira A ala da bateria representa a lenda da Pisadeira. Uma 

velha asquerosa que perturba o sono dos que dormem 

empanzinados. Explicação que se dá aos pesadelos e ao 

sono conturbado. 

 

 
Ala 11 (Passistas) - Agouro da 

Morte 

 Nossos passistas representam as aves agourentas que 

rondam a vida sertaneja. (dois desenhos) 

 
Ala 11 (Passistas) - Agouro da 

Morte 

Nossos passistas representam as aves agourentas que 

rondam a vida sertaneja. (dois desenhos) 
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Ala 12 - O Olhar do Bicho Homem A décima segunda ala da escola representa a criatura do 

bicho homem. 

 

 
3° Elemento Facultativo - 

Destaque de Chão - Cobra Grande 

O destaque de chão do setor trás em sua fantasia a 

representação da lenda da cobra grande. 

 

 
Tripé 02 - Deus nos Acuda no 

Sertão Soturno 

O segundo tripé finaliza o setor retratando as noites 

soturnas do Sertão. Só mesmo Deus lá em riba e o Padim 

Ciço aqui em baixo pra acudir. 

 

 
Ala 13 - Repentistas da Cartilha de 

Cordel 

Representa os contadores das cartilhas de cordel. Arte esta 

que narra episódios, histórias e cotidianos por meio de 
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livretos, preservando a memoria oral do povo nordestino. 

 

Ala 14 (Damas) - Mulé Rendeira A ala representa mulheres que se dedica na arte de rendar, 

cultura está traga pelos colonos açorianos. 

 

 
Ala 15 - Arte no Barro Do sertão de Caruaru, Mestre Vitalino imortaliza a arte no 

barro. 

 

 
Ala 16 - Artesanato de Trançar A décima sexta ala representa a arte de trançar, de origem 

indígena, muito praticada por grande parte dos artesões 

nordestinos. 

 

 
Ala 17 - Camarão à Moranga A ala representa em sua fantasia um de muitos variados e 
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saborosos pratos típicos da região, o famoso e irresistível 

"Camarão à moranga" 

 

Ala 18 (Baianinhas) - Frutas Representa as frutas de toda a região do Nordeste, tantos 

as de cultivo exclusivo do Estado, quanto as de cultivo em 

âmbito nacional. 

 

 
Ala 19 - Cozinheira de Mão Cheia A ala representa toda nordestina que tem aptidão para a 

Culinária regional, caracterizando-a como uma das 

melhores e mais diversificadas culinárias do país. 

 

 
Ala 20 - Made in Nordeste A ala representa o turismo no Nordeste. 

 

 
4° Elemento Facultativo -  

Destaque de Chão - Pernambuco, o 

Leão do Norte. 

O quarto destaque representa a bandeira do estado e a 

coragem do povo de Pernambuco sobre a alcunha de Leão 

do Norte. 
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Alegoria 03 - Mercado de São José 

do Recife 

Localizado no bairro de São José e inaugurado em 1875, é 

o mais antigo mercado público do Brasil e o primeiro 

edifício pré-fabricado em ferro no país, com a mesma 

estrutura neoclássica dos mercados europeus do século 

XIX. Foi inspirado no mercado público de Grenalle, em 

Paris. Nossa terceira alegoria trás em sua composição o 

mercado e suas mercadorias e especiarias. 

 

 
Ala 21 - Não é o Nordestino que 

Respira a Alegria... É a Alegria 

que Respira o Nordestino! 

Única ala do setor, representa e é formada pelas mais 

diversas manifestações populares nordestinas.(11 

desenhos – Representa a cavalhada/Cristãos ) 

 
Ala 21 - Não é o Nordestino que 

Respira a Alegria... É a Alegria 

que Respira o Nordestino! 

Única ala do setor, representa e é formada pelas mais 

diversas manifestações populares nordestinas.(11 

desenhos – Representa a cavalhada/Mouros) 

 
Ala 21 - Não é o Nordestino que 

Respira a Alegria... É a Alegria 

que Respira o Nordestino! 

Única ala do setor, representa e é formada pelas mais 

diversas manifestações populares nordestinas.(11 

desenhos – Representa o frevo) 
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Ala 21 - Não é o Nordestino que 

Respira a Alegria... É a Alegria 

que Respira o Nordestino! 

Única ala do setor, representa e é formada pelas mais 

diversas manifestações populares nordestinas.(11 

desenhos – Representa o Maracatu) 

 
Ala 21 - Não é o Nordestino que 

Respira a Alegria... É a Alegria 

que Respira o Nordestino! 

Única ala do setor, representa e é formada pelas mais 

diversas manifestações populares nordestinas.(11 

desenhos - Representa a Festa de São João) 

 
Ala 21 - Não é o Nordestino que 

Respira a Alegria... É a Alegria 

que Respira o Nordestino! 

Única ala do setor, representa e é formada pelas mais 

diversas manifestações populares nordestinas. (11 

desenhos - Representa a Festa de São João) 

 
Ala 21 - Não é o Nordestino que 

Respira a Alegria... É a Alegria 

que Respira o Nordestino! 

Única ala do setor, representa e é formada pelas mais 

diversas manifestações populares nordestinas.(11 

desenhos – Representa o Reisado) 
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Ala 21 - Não é o Nordestino que 

Respira a Alegria... É a Alegria 

que Respira o Nordestino! 

Única ala do setor, representa e é formada pelas mais 

diversas manifestações populares nordestinas.(11 

desenhos – Representa a capoeira) 

 
Ala 21 - Não é o Nordestino que 

Respira a Alegria... É a Alegria 

que Respira o Nordestino! 

Única ala do setor, representa e é formada pelas mais 

diversas manifestações populares nordestinas.(11 

desenhos – Representa o bumba-meu-boi) 

 
Ala 21 - Não é o Nordestino que 

Respira a Alegria... É a Alegria 

que Respira o Nordestino! 

Única ala do setor, representa e é formada pelas mais 

diversas manifestações populares nordestinas.(11 

desenhos – Representa o bumba-meu-boi) 

 
Ala 21 - Não é o Nordestino que 

Respira a Alegria... É a Alegria 

que Respira o Nordestino! 

Única ala do setor, representa e é formada pelas mais 

diversas manifestações populares nordestinas.(11 

desenhos – Representa os bonecos de Olinda) 



 

  Página 
24 

 
  

24 Organograma Oficial –G.R.E.S.V. Guerreiros Beija-Flor 2017 

 
2° Casal de Mestre Sala e Porta 

Bandeira – Marcando Presença 

Ele Lampião, ela Maria Bonita, diretamente do cangaço, 

essas duas figuras ilustres do Sertão Nordestino não 

perderiam essa festa por nada! 

 

  

 
Alegoria 04 - Festa no Arraiá  é 

Prá lá de Bom! 

O tema da alegoria são as festas de São João. Depois do 

Carnaval, possivelmente são as festas juninas nordestinas 

as maiores representantes da cultura popular do Brasil. 

Basta ver as multidões que se reúnem para celebrar São 

João, Santo Antônio e São Pedro. 

 

 
Ala 22 - Silenciar Jamais Representa a triste realidade do preconceito ao povo 

nordestino que ainda perdura em pleno século 21. A 

proposta da ala é conscientizar nós brasileiros quanto ao 

respeito que devemos ter com os nossos irmãos do 

Nordeste do Brasil, que não são superiores, nem 

inferiores. Somos todos iguais quando queremos vencer. 

 

 
Ala 23 - "A Minha Arte Levar!" A ala representa o cenário artístico nordestino que 

atravessa gerações e encanta multidões dentro e fora do 

País, enaltecendo a cultura nordestina, logo a cultura do 

Brasil. 
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Velha Guarda - Cabra da Peste Nossa querida e honrosa velha guarda, representa e 

homenageia todo nordestino que se imortalizou em nossos 

corações. 

 

 
Ala 24 (Coreografada) - Nobres 

Guerreiros! 

Representa a colonização à Região Nordeste. Tudo que o 

Colonizador, tirou, levou, assolou, tornando-os Guerreiros 

e um exemplo para toda nação brasileira. 

 

 
5° Elemento Facultativo - 

Destaque de Chão - Pátria Amada, 

Brasil! 

Representa a honraria ao pavilhão nacional. 

 

 
Alegoria 05 - “Nordeste, o Berço 

de Nossa História. Só Deixo o Meu 

Cariri no Último Pau-de-Arara!” 

A nossa última alegoria fecha o nosso desfile, retratando o 

orgulho do Cabra  Nordestino e amor a sua terra, ao seu 

povo, a sua sagrada vida, vida sertaneja! 
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Nome Completo da Escola* 

G.R.E.S.V. Guerreiros Beija-Flor 
Presidente Administrativo da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

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

Lucca Soriano 
Intérprete(s) da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

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

Fernando Constâncio (Diretor de carnaval) 

Luís Henrique (Presidente de Honra) 
Autores do Samba-Enredo da Escola* 

J Mauro, Patrick Barbosa, Jandivison Guilherme e Pedro Marins 
Data de Fundação da Escola* 

10/09/15 
Cores da Escola* 

Azul Marinho e Branco 
Símbolo da Escola* 

Beija-Flor 
Texto de Apresentação da Escola (máximo de 05 linhas)* 

A G.R.E.S.V Guerreiros Beija Flor, foi fundada no dia 10/09/15,em São Gonçalo, 

cidade metropolitana do estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de somar na folia 

virtual e compartilhar a Arte de Carnavalizar a Vida! 

Sou cabra da peste, filho do meu Nordeste! 

Lucca Soriano 

 

O povo Nordestino, precisa ser ouvido, visto, e mais do que tudo, respeitado. A 

proposta da Guerreiros Beija-Flor é justamente essa, enaltecer a Região Nordeste, 

logo o Nordestino. Trata-se do berço de nossa história. 

De uma região riquíssima em cultura (arte, gastronomia, religião, crendices, 

folclore, festas),sem contar os artistas que já marcaram e continuam com o seu 

legado e arte pelo Brasil e mundo a fora. 

Um povo guerreiro, que esmorece, mas não padece, que tem esperança e busca 

sempre vencer. 

O projeto da Guerreiros Beija-Flor é fazer uma grande homenagem a esse povo 

ARRETADO e ABENÇOADO! 

 

 

Título do Enredo* 

Autor do Enredo* 

Breve Resumo do Enredo (máximo de 10 linhas)* 

FICHA TÉCNICA 

Resumo da Escola 
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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. 


