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SINOPSE DO ENREDO 
 

 

 

"Em uma viagem encantada, do Pétaso ao Solidéu.  

O CCV Cangaceiros é de tirar o chapéu!" 
 

 Um despertar de curiosidade misturada com um pouco de mágica, me fez partir em uma 

incrível viagem. Eu e minha cartola seguimos caminho, além do tempo, além dos mundos, para 

conhecer e contar uma história um pouco esquecida, mesmo sendo uma história de tirar o chapéu!  

Embarcando então nos ventos protegidos pelos deuses do tempo e da magia, fui parar em 

um período antigo, antes de qualquer civilização. Em uma tal de pré-história, seres muito 

parecidos conosco usavam gorros de pele para se proteger dos perigos e do clima. 

 Logo dando continuidade a viagem há milhares de anos atrás, fui parar em um lugar 

chamado Egito. Lá, escravos e faraós eram reconhecidos pelo tamanho do seu adorno de cabeça; O 

Deus Rá, muito famoso na região, usava o maior de todos para demonstrar quão poder possuía. 

Cada Deus com seu tamanho, cada Deus com sua força, para assim manter a fé do povo que a 

muito já andava desacreditado. 

 Perdi-me em um mundo atemporal, mas por aqui percebi a importância do chapéu na 

religião. No Cristianismo, o solidéu e a mitra sempre referenciam a importância e o poder de Deus. 

E como não reconhecer o fiel por este, como o chapéu do Rabino? Aqui também ouvi histórias de 

uma religião muito antiga, contando histórias de Orixás que também carregavam estes costumes.  

            Abrindo os caminhos, Exu e sua cartola vem a frente, onde Mãe Oxum, rainha da beleza; 

Xangô, guerreiro; Pai Ogum e Iansã, entre outros vem mostrar sua santidade e realeza. 

 Tive o prazer de conhecer, na Grécia antiga, o primeiro chapéu da história, o tal do Pétaso. 

Dizem por ai que eram bons para a luta, já que protegia mesmo sendo fácil de retirar. Já em Roma, 

chapéu era coisa de gente importante, os escravos eram proibidos de usá-los. Sendo assim, não é 

que os alforriados criaram um só para eles? O Bonnet Rouge expressava o sabor de vitória da 

sonhada liberdade. E ainda ficou famoso. 

 Nessa viagem tão inusitada atravessando continentes, conheci grandes diversidades, tais 

chamados elmos, que eram usados por guerreiros. Cada realeza tinha sua guarda personalizada, 

seja por cor ou formato. Os reis faziam questão de carregarem coroas exuberantes.  E também 

chapéus com chifres já dos guerreiros Vikings. A realeza usa chapéus de formatos diferentes, estes 

quais a minha rainha iria querer possuir também. Quando passei pela "Idade Média", o tal do véu 

virou moda. 

 Minha viagem foi ficando cada vez mais interessante, quando cheguei a um novo tempo, a 

que chamaram de Renascença, muito mudou. No século XIV, o chapéu muito melhorou; reduziu, 

virou moda, ganhou estilo. Misturaram seus formatos, até mais leves e mais bonitos. Agora artigo 

de luxo, desfile de moda era Chanel, o chapéu voltou como item chique, ícone de beleza. A França 

virou nova casa, o chapéu ganhou nova realeza. 

 As andanças continuam e muitas figuras importantes conheci nessa jornada. Passei pelo tão 

temido Napoleão Bonaparte, mas o baixinho antipático não quis cumprimentos. Fui apresentado 

então ao “grande” Santos Dummont, figura visionária tinha na cabeça seu marcante chapéu e em 
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seu coração um grande sonho de voar. O cineasta que preferia o silencia quando me viu gritou um 

“Ola!”, seu chapéu coco virou moda mundial, e seus filmes verdadeiros clássicos. Uma mulher 

virou marca, afinal "O quê que a Baiana tem?" muitas frutas a cabeça e um gingado exuberante! 

Muito bem acompanhada vivia sempre cercada, malandros de fato faziam o som para a bela artista 

cantar. 

 A simpática senhora jamais negou a coroa britânica, mas prefere lançar moda pelo mundo a 

fora. Ao caminhar por estas terras percebi quão importante o chapéu se tornou. Ofícios necessários 

o utilizam com prazer. Estes chapéus conhecidos por anônimos são usados, mas por todos 

reconhecidos. Falando em famoso, quanta felicidade conhecer mais um rei. Mas este não possui 

castelo ou guardas. É o rei do Pop que conquistou a todos, e nunca abandonou seu vicio de 

criança... o chapéu.  

 Por exércitos passei, multidões atravessei, mas por um povo me apaixonei. Neste grande 

Brasil brasileiro tive muito que aprender e foi no sertão que conheci um mundo a parte. O chapéu 

do cangaceiro já pesava como chumbo, já que o coração seco estava e não tinha forças para 

reerguer. Foi então que fiz questão de partilhar minha magia e em meu guia o transformei. Logo de 

cara me levou a um lugar encantado, e em Pernambuco o Maracatu me apresentou. 

Em uma bagunça organizada o povo festejava São João, percebemos logo a semelhança 

com o espantalho da plantação. Mas os Cowboys, povo alinhado, disseram-me que só andavam de 

cavalo adestrado, bota brilhando, chapéu bem colocado, mas só era reconhecido com um cinto 

bem espelhado. Engraçado mesmo é o tal do reggae, com cores diferentes e um axé próprio, faz a 

cabeça de quem vê. 

 Quando encantados já estávamos, um novo mundo nos fascinou. Chegamos entrando na 

maior festa do mundo, o incrível carnaval. Tantas pessoas compartilhando uma mesma emoção, 

deixando o samba ser o ritmo do seu coração. O chapéu Panamá caracterizava uma gente que 

nunca vimos igual. Um novo império foi possível reconhecer, pela coroa do rei Momo a folia nós 

pudemos ver e cair no samba nos foi permitido. Mas nessa monarquia nada de guerras e 

destruição, os guerreiros são os sambistas, a obrigação é a alegria; pavilhões unidos, o samba reina 

aqui. Este grande rei conduz a maior festa brasileira. 

 E nesta festa mais um amigo fizemos e na companhia do Zé Carioca tivemos que partir. 

Este maluco beleza, para novos mundos nos levou, sendo estes tão, tão distantes. Nestes lugares 

percebemos que o lobo continua a rondar, mas a busca da felicidade torna este mundo um lar. 

Grande companheira, a menina do chapéu vermelho, além de muitos outros amigos. Bruxas e 

magos nos fazem na magia acreditar. O Mágico de Oz tentou nos iludir, mas somos loucos demais 

para em um conto cair. Ratinho Ligeirinho de chapéu mexicano, só não mais estranho que o 

menino que não cresce.  E o pirata, que loucura! Nem ousamos aproximar. Aquela caveira 

reconhecemos de longe... seu caminho não queremos cruzar. 

 

Após longa viagem, chegou a hora de voltar para casa, 

mas o Cangaceiro de mim não desgrudou. 

Vamos então juntos espalhar boas recordações 

e contar histórias engraçadas. 

Muitos chapéus para a rainha estamos levando, afinal, 

não queremos perder a cabeça nem sonhando. 

Tanta alegria vamos compartilhar, 

assim como tantos outros que pudemos provar. 

Um grande festejo do chapéu vai acontecer, 

para ao povo apresentar, a grande variedade 
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ao qual foi permitido conhecer. 

Aqui nós nos despedimos, mas todos vocês em sonhos vamos lembrar! 

Já não sabemos o que é real ou imaginário, 

mas a partir de agora a esperança reinará. 

Antes que esqueça, muitos nomes já deram e continuam a nomear, 

mas a partir de agora de Cangaceiro Maluco vocês podem chamar! 

 

Carnavalesco: Thales Porto 
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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 – 31 
Alegorias – 06 

Tripés e/ou Quadripés – 03 

Mestre Sala e Porta Bandeira – 02 

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

 
 

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

devidamente discriminadas) 

Comissão de Frente – Uma chapelada de tirar o chapéu! 

 

Setor 1 – O começo de tudo... 

 

1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira – Embarque encantado 

Guardiões – Ventos dos tempos 

Ala 01 – A pré-história 

Ala 02 – Escravos egípcios 

Alegoria 01 – O Egito Antigo e sua hierarquia demonstrada pelo chapéu 

 

Setor 2 – Mundo atemporal 

 

Destaque de chão 01-Exu, o mensageiro de cartola 

Ala 03 – Adês, Religiões antigas 

Ala 04(passistas) – Babalorixás e Yalorixás  

Ala 05(bateria) – Ogã Alabe 

Ala 06 – Solidéu, um “chapéu” entre muitas religiões 

Ala 07 – Mitra, símbolo de poder e santidade 

Alegoria 02 – O grande culto ecumênico 

 

Setor 3 – Os primeiros chapéus civilizados 

 

Ala 08 – Pétaso, o primeiro denominado chapéu 

Ala 09 – Bonnet Rouge 

Ala 10 – O elmo guerreiro 

Tripé 01 – A coroa da nobreza 

Ala 11 – Os Vikings 

Ala 12 – O chapéu medieval 

Alegoria 03 – França, do chapéu antigo a moda mundial 

 

 

Setor 4 – Chapéus que fazem fama 
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Ala 13 – Napoleão Bonaparte 

Ala 14 – Santos Dummont 

Ala 15 – Charles Chaplin 

Tripé 02 – Meu palco em frutas 

Ala 16 – Malandros de Carmen 

Ala 17 – Rainha Elizabeth 

Ala 18 – Famosos anônimos 

Alegoria 04 – O Rei do Pop e também do chapéu 

 

Setor 5 – Conhecendo a brasilidade nos chapéus 

 

Ala 19 – Coração seco do Cangaço 

Ala 20 – Meu Maracatu 

Ala 21 – Chapéu de palha 

Ala 22 – Chapéu country 

2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira – Chapéu do reggae e seu axé 

Ala 23(Velha guarda) – Meu chapéu Panamá 

Ala 24 – Arlequins, Pierrôs e Colombinas 

Alegoria 05 – Da coroa do Rei momo ao chapéu do malandro, o Cangaceiro cai no samba na 

corte do Carnaval 

 

Setor 6 – De volta ao mundo dos chapéus encantados 

 

Ala 25 – Zé Carioca 

Ala 26 (baianas) – Chapeuzinho Vermelho 

Ala 27 (crianças) – Bruxas e magos 

Tripé 03 – O Mágico de Oz 

Ala 28 – Ligeirinho 

Ala 29 – Peter Pan 

Ala 30 – Pirata 

Alegoria 06 – De volta para casa, com milhares de histórias a contar no País das Maravilhas 

Ala 31 – Prazer! Pode me chamar de Cangaceiro Maluco 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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Criador(es) dos Desenhos 

Thales Porto e Wiler Dias 
Nome do Elemento O que representa 

Comissão de Frente 

Uma chapelada de tirar o chapéu! 

A Comissão de frente representa a 

corte do rei Francês Luiz XIV (Rei 

Sol), em seus bailes dançando a 

tradicional chapelada francesa (dança 

acompanhada com movimentos de 

retirar e pôr os chapéus). Conta a 

lenda que o Rei Sol, apaixonado por 

chapéus, criou a lei em que todos os 

membros da corte eram proibidos de 

retirar seus chapéus em público. 

Apenas acontecimentos 

extraordinários dariam a eles esse 

direito. A partir daí o povo apenas 

poderia despir suas cabeças quando 

acontecesse de fato algo “de tirar o 

chapéu!”. Assim a comissão é 

formada por casais da corte e um 

integrante representando o rei em 

questão. Todos possuem vestes nas 

cores verde e rosa (cores da escola) e 

dourado (cor que representa o rei da 

França). 

 

 

 

1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira 

Embarque encantado 
O Mestre Sala representando Troth, o 

deus do conhecimento e da sabedoria 

e a Porta Bandeira como Isis, a deusa 

da magia. Os grandes protetores do 

pavilhão da escola representam neste 

carnaval a grande viagem mágica do 

nosso personagem principal. Viagem 

esta na qual não se sabe ao certo se é 

realidade ou ilusão, porém a certeza 

de que a verdadeira magia se 

encontrará ao buscar o conhecimento. 

 

 

 

 
  

Guardiões do casal 

Ventos dos tempos 

Os guardiões do primeiro casal 
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representam os ventos mágicos aos 

quais levarão nosso personagem em 

busca do conhecimento de outros 

tempos. Estes são responsáveis por 

embarcar o personagem através do 

tempo na viagem encantada, 

conduzindo o pavilhão pela magia da 

história contada. 

 

Ala 01 

A pré-história 

Ao contrário que muitos pensam o 

costume de utilizar indumentárias de 

proteção para a cabeça vem desde a 

pré-história. Estes feitos de peles de 

animais caçados protegiam os seres 

humanos de perigos e temperaturas 

baixas. Sendo assim, nosso 

personagem desembarca no mais 

antigo período que se tem 

consciência para conhecer de perto o 

início desta história. 

 
 

Ala 02 

Escravos egípcios 
Percorrendo as histórias antigas, 

nosso personagem se depara em 

pleno Egito antigo. Conta-se que 

neste, os escravos eram proibidos de 

utilizar qualquer indumentária de 

cabeça, uma vez que esta 

representava importância e santidade. 

Os escravos ainda possuíam suas 

cabeças raspadas para evitarem 

pulgas e piolhos. Estes trabalhadores 

se localizam na base da pirâmide de 

importância social e religiosa por seu 

chapéu, ou pela falta do mesmo. 

 

 

Alegoria 01 

O Egito Antigo e sua hierarquia demonstrada pelo chapéu 
Os primeiros sinais concretos de 
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utilização de adornos de cabeça 

foram a cerca de 4.000 anos atrás no 

Egito antigo. Neste período a 

santidade era demonstrada através 

destes adornos, sendo quanto maior 

mais importante sua santidade. Os 

Faraós, considerados escolhidos e 

enviados pelos deuses, também 

utilizavam deste artifício, tendo 

distinção dos faraós maiores e 

menores, de acordo com sua 

importância e santidade. As 

composições desta alegoria 

representam estes Faraós que 

utilizavam seus adornos como 

coroas. Já o destaque principal 

representa o deus Rá, o maior da 

religião que é representado por 

grande indumentária em sua cabeça 

de águia. 
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Destaque de chão 01 

Exu, o mensageiro de cartola 

O Orixá mensageiro Exu possui por 

sua representação em algumas 

“nações” vestida sempre com uma 

grande Cartola vermelha. Desta 

forma, nada melhor que Exu para vir 

a frente da ala das religiões antigas 

abençoando e abrindo os caminhos 

do Cangaceiros na avenida virtual. 

 
Ala 03 

Adês, Religiões antigas 

Uma das religiões mais antigas do 
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mundo, as religiões africanas também 

possuem adornos para identificar os 

orixás. O chamado Adês é 

característico de todos os Orixás, e 

fazem parte das indumentárias de 

celebrações. Uma vez que os orixás 

não podem mostrar suas faces aos 

homens, estes Adês possuem longas 

franjas que cobrem esta parte sagrada 

do corpo. 

 

Ala 04 - Passistas 

Babalorixás e Yalorixás 

As passistas vêm homenageando os 

sacerdotes e chefes dos Terreiros de 

Candomblé. Estes que possuem os 

cargos mais altos dentro de uma Casa 

de Santo são zeladores, sendo pontos 

de equilíbrio dentro do centro. Estes 

utilizam ÉKÉTÉS, boinas e 

turbantes. 

 

 
Ala 05 - Bateria Os Alabes são os que dão ritmo nas 
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Ogã Alabe batucadas do xirê. Eles estão 

presentes e são peças fundamentais 

em todo culto afro-brasileiro, pois é 

através dos sons de seu tambor, que 

os orixás descem a terra para o ritual. 

Cada ogã usa um chapéu Filá ou 

áketé. 

 

 
Ala 06 

Solidéu, um “chapéu” entre muitas religiões 
A ala 06 trás o Solidéu, que 

representa o temor a Deus que está 

acima de tudo, é usado por diversas 

religiões tradicionais, tais como o 

Judaísmo, o Catolicismo e 

Islamismo. Este pode ser de várias 

cores e tipos, cada um com 

determinado significado dentro de 

suas religiões. 

 

 
Ala 07 

Mitra, símbolo de poder e santidade 

Chapéu usado pelos grandes poderes 

do Catolicismo e da igreja ortodoxa, 

a Mitra simboliza um capacete de 

defesa que deve tornar o prelado 

terrível aos adversários da verdade. A 

mitra é um tipo de cobertura de 

cabeça fendida, consistindo de duas 

peças rígidas, de formato 

aproximadamente pentagonal, 

terminadas em ponta. 

 

 
Alegoria 02 

O grande culto ecumênico 

Nesta alegoria será apresentada todas 

as religiões, estas que utilizam dos 
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adornos de cabeça para representar 

importância, poder, santidade, item 

que por muitos e muitos anos apenas 

os "escolhidos" poderiam estar 

utilizando. As composições desta 

alegoria representam a fé mundial, 

todas as religiões reunidas com os 

chapéus como características. O 

destaque principal representa o 

“Sacerdote da fé”, que são sempre 

figuras importantes dentro de cada 

religião, e sempre são acompanhados 

de adornos de cabeça. 

Ala 08 

Pétaso, o primeiro denominado chapéu 

Sendo o primeiro chapéu 

denominado com tal, o Pétaso foi 

criado na Grécia antiga como forma 

de proteção para a cabeça dos 

guerreiros. Feito em tecido e sendo 

fácil de colocar, ele possuía grande 

aba e não atrapalhava a visão. Pode 

ser reconhecido facilmente em 

diversas gravuras antigas. 

 

 
Ala 09 

Bonnet Rouge 

Sendo os escravos da Roma antiga 
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proibidos de usar chapéus, os que 

conseguiam conquistar sua liberdade 

passam a utilizar o Bonnet Rouge, 

que era um chapéu em forma de cone 

com sua ponta dobrada para a lateral. 

Este chapéu com o decorrer do tempo 

se transformou no que é atualmente o 

gorro. 

 

Ala 10 

O elmo guerreiro 

Sendo a história marcada por 

diversos períodos de guerras e 

disputas de territórios, os exércitos 

passaram a utilizar o elmo para 

proteger a área mais sensível do 

corpo, criando então um capacete de 

metal. Para que os exércitos 

pudessem se reconhecer, passou-se a 

ornar os capacetes com plumagens e 

tecidos de cores específicas. 

 

 
Tripé 01 

A coroa da nobreza 

Como a palavra chapéu significa 

“aquilo que cobre a cabeça”, 

constitui um acessório muito 

importante para a história dos 

chapéus e adornos de cabeça. A 

coroa (no carnaval também 

considerado um chapéu) é um 

ornamento que recobre a cabeça dos 

monarcas representando poder e 

legitimidade. Possui diversidade de 

modelos e representações, mas 

jamais foi esquecido ou abandonado. 

O destaque deste tripé representa o 

rei, figura de poder que possui a 

coroa como o símbolo principal. 

 

 

Ala 11 

Os Vikings 

Diversos povos bárbaros marcaram a 
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história, um dos mais famosos são os 

Vikings. Estes guerreavam de 

maneira selvagem em busca de terras 

e comidas. Estes ficaram conhecidos 

por utilizarem capacetes de metal 

para proteção, porém ornados com 

grandes chifres.  

 

Ala 12 

O chapéu medieval 

Este período marcado por 

extravagâncias e exageros, os nobres 

medievais tinham o habito de 

ostentar seu sangue e sua riqueza. 

Uma forma de isto acontecer foi 

através de diversos chapéus de 

formatos diferentes e exagerados, 

muitas vezes acompanhados de véus. 

 

 
Alegoria 03 

França, do chapéu antigo a moda mundial 
Percorrendo por todo o mundo, o 

chapéu encontrou na França sua casa, 

onde recebeu nova roupagem e fez 

sucesso nacional. Deixou de ser 

necessidade em guerras e batalhas e 

se tornou objeto de moda e requinte 

no cenário mais sofisticado do 

mundo da moda. Na França criou-se 

diversos tipos e modelos de chapéus, 

nascendo ali uma das maiores redes 

de moda de chapéu do mundo.  

As composições da alegoria 

representam os manequins da moda 

do chapéu. O destaque principal, a 

dama da moda, recebe uma saia 

inteira feita em vários tipos de 

chapéus do mundo. 
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Ala 13 

Napoleão Bonaparte 

Quem nunca ouviu falar de Napoleão 

Bonaparte. O Imperador da França, 

grande militar responsável por 

diversas invasões e milhares de 

mortes era muito ligado a moda. 

Sempre buscava andar alinhado, 

assim como suas tropas. Seu item 

principal e mais famoso... o chapéu 

de duas pontas. Este que era grande 

paixão de Napoleão o acompanhou 

em vitorias e derrotas, está presente 

em diversas pinturas, e alguns 

resistem aos dias atuais. 

Supostamente o Militar teria 

utilizado certa de 120 chapéus 

durante suas investidas contra 

exércitos. 

 

 

Ala 14 

Santos Dummont 

A ala 14 trás Santos Dummont. O tal 

do sonhador que tinha no coração um 

grande desejo de voar, e na sua 

cabeça um chapéu que virou sua 

marca registrada. O incrível aviador 

até hoje possui sua imagem 

diretamente ligada ao seu chapéu 

velho que o acompanhou até o fim de 

sua vida. 

 

 
Ala 15 

Charles Chaplin 

O grande cineasta Charles Chaplin 

fez moda e marcou gerações 

utilizando o chapéu coco, que veio a 

receber seu sobrenome como 

especificação. Este brilhante artista 

que conquistou a todos com seu 

cinema mudo, escrevendo, 

roteirizando, atuando e dirigindo suas 

obras, sempre contou com seu 

chapéu em suas caracterizações.  

 

 
Tripé 02 

Meu palco em frutas 

Uma artista de importância que 
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marcou sua época com seu carisma e 

expressão artística sem igual. 

Considerando o turbante chapelaria 

no carnaval, era mestra em chapéus 

inovadores, Carmem Miranda fez 

sucesso e será reconhecida por 

longos anos. E será ela a grande 

destaque deste tripé, que é um grande 

palco de frutas. 

 

Ala 16 

Malandros de Carmem 

Todo o carisma de Carmem Miranda 

se dava a grandes apresentações e 

presença de palco. Se tratando de 

uma grande artista de carreira 

internacional, querida Carmem por 

muitas vezes era acompanhada por 

seus companheiros de apresentação, 

os malandros. Estes por sua vez 

também utilizavam chapéus de 

malandro em suas apresentações. 

 

 
Ala 17 

Rainha Elizabeth 

A monarca da Inglaterra, Rainha 

Elizabeth, faz história por conquistar 

os corações por todo o mundo. Mas 

algo que muito a caracteriza é o fato 

de por muito abandonar o símbolo da 

coroa e utilizar chapéus. A Rainha da 

Inglaterra possui coleção de chapéus, 

estes que muitas vezes a dão títulos 

de elegante e sofisticada. Um dos 

chapéus mais conhecidos de sua 

coleção são os bearskins da Guarda 

da Rainha. 

  

Ala 18 

Famosos anônimos 

Os chapéus atualmente vão além de 
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uso para ostentação, poder e 

santidade. Atualmente diversos 

serviços possuem chapéus 

característicos. Nesta ala poderemos 

reconhecer o chapéu do militar, do 

cozinheiro, do bombeiro e do 

marinheiro. 

 

Alegoria 04 

O Rei do Pop e também do chapéu 

Mais um artista que entrou para a 

história carregando seu chapéu como 

marca foi o grande Rei do Pop, 

Michael Jackson. Sua paixão por esse 

assessório vem desde pequeno, e foi 

então transpassada para sua carreira. 

De acordo com o Rei, era possível 

criar grande integração entre o 

público e o artista de cima do palco. 

E assim criou-se o gesto tão famoso 

de jogar o chapéu. Muitos dos seus 

entraram para a história, e alguns já 

possuem sua marca. Por toda a 

alegoria é vista a figura do Rei do 

pop nas composições. 

 

 
Ala 19 

Coração seco do Cangaço 

A moda do chapéu de Cangaceiro foi 

inspirada no chapéu de Napoleão, 

produzido por um parente de Maria 

Bonita, e tornou-se famoso na cabeça 

do grande Lampião. Este chapéu de 

couro com medalhas de metal tornou-

se a cara do nordeste brasileiro 

representando força e coragem. 

Porém hoje nosso personagem se 

depara com um cangaceiro triste, sem 

vontade de lutar. O chapéu já pesa no 

coração seco do cangaceiro que 

deseja voltar a sonhar outra vez.   
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Ala 20 

Meu Maracatu 

O Maracatu é uma dança folclórica 

puramente brasileira, nasceu em 

Pernambuco. Este movimento toma 

toda a região e é lindamente 

defendido por diversificados grupos. 

Porém o que não muda é a utilização 

de chapéus dos personagens, tendo 

formatos e cores muito marcantes. 

Atualmente este acessório é a marca 

registrada desta cultura de saudar os 

reis do Congo, que contagiou os 

corações brasileiros. 

  

Ala 21 

Chapéu de palha 

Muito utilizado nas zonas rurais para 

proteção do sol em colheitas, o 

chapéu de palha se tornou figura 

comum no mundo inteiro. 

Principalmente a partir do momento 

em que se passou a utiliza-lo em 

espantalhos para afastar pássaros 

como os corvos das plantações. Hoje 

o espantalho é o personagem rural 

mais conhecido, e reconhecido 

através do seu chapéu de palha. 

 
 

Ala 22 

Chapéu Country 

Os Cowboys e as Cowgirls têm estilo 

especial, e um dos seus maiores 

orgulhos são seus chapéus. Estes que 

são tradicionais em suas vestimentas 

e fazem parte de sua tradição. 

Ultrapassam fronteiras e vão muito 

além do território brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira 

Chapéu do reggae e seu axé 

Muito presente na realidade da 
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cultura brasileira, o chapéu do reggae 

possui as cores da bandeira da 

Etiópia. Carregando muitos 

significados e muito axé. Tornou-se 

característico da Bahia, se tornando a 

cara do nordeste brasileiro. 

 

Ala 23 

Meu chapéu Panamá 

Ó Rio antigo, que com sua elegância 

Europeia não desmoronavam sob o 

calor incessante. O terno de linho não 

era a mesma coisa sem a companhia 

do querido chapéu panamá, que se 

tornou a cara da elegância da 

sociedade carioca. A velha guarda 

traz o tão conhecido chapéu panamá 

que é produzido de palha panamenha, 

e que ficou conhecido através de 

Theodore Rosevelt, presidente dos 

EUA, espalhando a moda por todo o 

mundo. 

 

 

Ala 24 

Arlequins, Pierrôs e Colombinas 

Os personagens mais tradicionais do 

carnaval, principalmente do Rio de 

Janeiro, também possuem o chapéu 

como adereço importante para seu 

reconhecimento. Estes personagens 

vão conduzindo nosso querido 

viajante rumo à grande festa 

brasileira, ao qual o chapéu é de 

suma importância para 

caracterizações, o nosso carnaval. 

 

 

Alegoria 05 

Da Coroa do rei Momo ao chapéu do malandro, o 

Cangaceiro cai no samba na corte do carnaval 

Esta alegoria é uma homenagem à 

corte do samba que possui sempre 
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chapéus como característicos. Desde 

o Rei Momo que é reconhecido por 

sua coroa da folia, a nossa querida 

velha guarda estará representando os 

malandros de raiz, que são 

caracterizados com seus chapéus 

panamá e sapatos bicolor. Toda a 

corte do carnaval estará presente 

nesta grande festa, caracterizada com 

seus chapéus, levando o Cangaceiro e 

seu companheiro a caírem no samba. 

As composições serão o exército da 

malandragem, todos vestidos de 

malandros. Já no destaque principal, 

a corte do rei Momo coroa o 

ilustríssimo “Cartola”, que recebeu 

este apelido pelo uso do tal chapéu e 

se tornou uma das figuras mais 

marcantes do carnaval. 

 

Ala 25 

Zé Carioca 

Primeiro personagem infantil carioca 

a se tornar famoso pelo mundo 

inteiro, nosso querido José Carioca 

(ou Zé Carioca aos íntimos) possui o 

verdadeiro gingado do verdadeiro 

sambista. Criado por Walt Disney é a 

verdadeira imagem americanizada do 

bom malandro brasileiro. 

 

 

 

 

 
Ala 26 - Baianas 

Chapeuzinho Vermelho 
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Querida entre crianças e adultos, a 

história da menina que usava um 

gorro vermelho para levar doces a 

sua avó é conhecida no mundo 

inteiro. Nossas baianas vêm 

fantasiadas de Chapeuzinho 

Vermelho, personagem esta que 

nosso condutor terá o prazer de 

conhecer durante sua viagem. 

 

Ala 27 - Crianças 

Bruxas e magos 

Seres mágicos também são 

reconhecidos por seus chapéus. O 

grande chapéu em cone pode 

facilmente ser percebido em meio a 

outros personagens os acusando 

como bruxas e magos. Ambos fazem 

parte desses contos presentes na 

nossa história. Nossa alas das 

crianças virão representando estes 

seres mágicos que encantam nossos 

corações. 

 

 

Tripé 03 

O Mágico de Oz 

Conta a história infantil que o famoso 

Mágico de Oz era um artista de circo 

aposentado. Este era ilusionista, e 

através de muitos truques fazia o 

povo acreditar em seus poderes, se 

tornando então governador da cidade 

das esmeraldas. O mágico utilizava 

como seu acessório principal sua 

cartola, e com ela produzia muitos 

efeitos. A grande moral da história: 

basta acreditar que a magia 

acontecerá! O mágico de Oz vem 

representar todos os mágicos que 

contam com cartolas para levar 

esperança aos olhos das crianças. 

 

 

Ala 28 

Ligeirinho 

O Ligeirinho é mais um personagem 
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 que encanta crianças de todo o Brasil. 

Baseado na cultura mexicana, este 

ratinho tem este nome por ser muito 

ágil e rápido. Carrega em sua cabeça 

um chapéu de sua origem e utiliza 

como bordão sua frase mais comum, 

"Arriba, arriba!" 

 

Ala 29 

Peter Pan 

Peter Pan é mais um personagem do 

imaginário infantil que é facilmente 

reconhecido pelo seu chapéu. O 

menino que voa e que nunca cresce 

fez a cabeça das crianças e se tornou 

parte dos sonhos delas!  

 

 
Ala 30 

Pirata 

Assim como existem personagens 

bons, existem os maus. E quem não 

tem medo de um Pirata, com sua 

longa espada na mão e seu sinistro 

chapéu com a caveira desenhada? 

Este é reconhecido ao longe, quando 

não cruzou o seu caminho. 

 

 
Alegoria 06 

De volta para casa, com milhares de histórias a contar no 

País das Maravilhas 

Como toda viagem chega ao fim é 

hora de partir. Voltar para casa e 
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partilhar todas as histórias que foi 

aprendida. Enfim o Cangaceiro 

Maluco chega à sua terra, 

encantando-se ao encontrar um 

nordeste maravilhoso. Entrega 

presentes a sua rainha, agraciando a 

todos com esta bela história. Qual é  

a sapiência de realidade ou 

imaginação não se sabe, mas o 

coração cangaceiro está repleto de 

esperança, acreditando viver num 

país das maravilhas. Esta alegoria é 

uma grande festa em homenagem ao 

chapéu, que tomará o cangaço, onde 

irão partilhar estes grandes 

momentos e distribuir chapéus a 

todos.  

As composições desta alegoria serão 

o exército cangaceiro de cartas de 

copas. O destaque principal é a 

Rainha Maria Bonita de copas, figura 

ilustre da história do “Cangaceiro 

Maluco”. 

 

Ala 31 - Compositores 

Pode me chamar de Cangaceiro Maluco 

A ala dos compositores virão trajados 

como personagem principal desta 

verdadeira epopéia, que está de volta 

para sua casa, com o coração repleto 

de esperanças e cheio de histórias 

para contar. Antes de me despedir, 

“foi um prazer esta viagem, pode me 

chamar de Cangaceiro Maluco!” 

 

 
  

 

FICHA TÉCNICA 

Samba Enredo 
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Autoria do Samba-Enredo 

Marco Maciel 
 

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

O Cangaceiros é de tirar o chapéu 

Levanto o panamá riscando o céu 

Tira da cabeça a alegria 

Vista sua fantasia 

Vista sua fantasia (Bis) 

 

Samba... vem no embalo o cangaceiro 
Que se transforma em chapeleiro 

Maluco pelo mundo a vagar 

Pego a viola e de cartola eu tô no ar 
Vou da pré-história ao Egito 

Fiz religião 

Laroiê... Oraieie ô 
Kaô Xangô... ogum iê ô 

Em Roma floresceu o libertar 

 

O elmo eu usei, um dia já fui rei 

A mais bela das coroas vai brilhar 

Vou estender o véu, exibir o meu Chanel (Bis) 

Em Waterloo Napoleão vai rodar 

  

Um voo feliz pelo céu de Paris 

Lembranças de um eterno aprendiz 
Pelo mundo o charme da nobreza 

Pequena notável beleza 

Brasil... povo encantado 

Magia de um guia arretado 
Oh meu Pernambuco, és reduto sagrado 

Carnaval, momesca monarquia 

Onde reina a folia na ginga do Zé 
Samba no pé pra imaginar 

Na minha aba você sempre vai ficar 

 

Defesa do Samba (se a escola julgar necessário) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FICHA TÉCNICA 

Resumo da Escola 
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Nome Completo da Escola 

Clube Carnavalesco Virtual Cangaceiros 

 
Presidente Administrativo da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual) 

Jmauro 

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

Thales Porto / Wiler Dias 

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

Ewerton Fintelman 

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

na escola, se houver) 

Vice-presidente: Ewerton Fintelman 

 
Autores do Samba-Enredo da Escola 

Marco Maciel 

 
Data de Fundação da Escola 

15 de novembro de 2011 

 
Cores da Escola 

Verde e Rosa 

 
Símbolo da Escola 

Facão, baioneta e árvore lindeira 

 
Texto de Apresentação da Escola (máximo de 05 linhas) 

O Clube Carnavalesco Virtual Cangaceiros foi fundado inicialmente pelo nome de 

GRESV Cangaceiros de Jaboatão, principalmente para atender a uma vontade do 

José Mauro da Silva, que compõe sambas enredo em algumas escolas da LIESV. As 

cores da escola são em homenagem a escola de samba carioca Estação Primeira de 

Mangueira. Seu nome é ligado diretamente a homenagear os Cangaceiros. 

 

Em uma viagem encantada, do Pétaso ao Solideu, o Cangaceiros é de tirar o chapéu 

Thales Porto  

 

 

 

Título do Enredo 

Autor do Enredo 

Breve Resumo do Enredo (máximo de 10 linhas) 
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O Clube Carnavalesco Virtual Cangaceiros traz o enredo no qual o personagem Chapeleiro 

Maluco embarca em uma viagem entre tempos e mundos em busca de conhecer a história do 

chapéu pelo mundo. Ao percorrer todo o mundo por diversos períodos da história, o Chapeleiro 

conhece, em pleno nordeste brasileiro, o coração desacreditado do cangaceiro e, juntos, dão 

continuidade à viagem, agora pelo Brasil. A última parada brasileira desta dupla se dá na Cidade 

Maravilhosa, em pleno carnaval carioca. Enfim, chega a hora de mostrar ao cangaceiro o mundo 

maravilhoso dos contos de fadas e seus chapéus. Mas a última surpresa dá-se no momento do 

adeus, quando o coração seco do cangaceiro percebe-se inundado com a magia de um chapeleiro. 

Sem se dar conta, o chapeleiro teve seu coração unido ao do cangaceiro, percebendo serem um só, 

inseparáveis, tornando-se, então, o cangaceiro maluco nas maravilhas do nosso carnaval. 


