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

Águas faraônicas. 
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www.estudopratico.com.br 

www.todamateria.com.br 
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SINOPSE DO ENREDO 
 

Sinopse do Enredo: 

“Águas faraônicas” 
 

Apresentação – O ritual da vida no mito da criação das Águas Faraônicas. 

 

 O cisne altaneiro no seu carnaval virtual de 2018 irá navegar as águas de um rio faraônico.  

 O Rio Nilo! 

 Símbolo de vida e progresso do continente africano. 

 De acordo com a mais influente história da mitologia egípcia.  

 Os antigos egípcios acreditavam que as abundantes águas do rio Nilo eram oriundas das divinas lágrimas de 

tristeza de uma Deusa. 

 Ísis! Uma das principais divindades da mitologia egípcia viu na disputa de egos e poderes, seu marido e irmão 
Osíris ser assassinado por Seth. 

 Osíris enganado foi preso numa exuberante caixa de madeira e lançado a deriva nas águas do Nilo. 

 É reencontrado morto na longínqua Biblos. 

 Ísis com o coração profundamente dolorido chora. Criando assim as poderosas águas faraônicas do Nilo. 

 Enfurecido, Seth retalhou o corpo de Osíris em catorze pedaços, e os espalhou por todo o Egito, para se 

certificar que jamais o encontrasse. 

 Com muita perseverança Isis saiu em busca dos pedaços e encontrou todos com exceção de um: o falo de 

Osíris! Que tinha sido comido por peixes no Nilo. Os pedaços encontrados são reunidos e embalsamados por Anúbis. 

 Ísis então se transformou em uma grande ave e começou a bater suas asas em cima da múmia de Osíris em 

um ritual de pedidos para que seu amor voltasse ao reino da vida, mas por seu corpo estar incompleto, ao retornar 

Osíris se tornou o senhor do submundo e reinando no mundo dos mortos. 
 Mas segundo a verdadeira história sobre a origem do Rio Nilo, sua criação se faz no doce encontro das águas 

de dois outros Nilos: o Azul com o Branco. 

 Águas faraônicas! Abundantes e generosas que correm contra o vento, vencendo imensidões de areia rumo ao 

mar, alimentando povos e miscigenando culturas. 

 

Setor 1 – África cristã... A sagrada origem do Nilo Azul. 

 

 Um país muito intrigante na história, a Etiópia já foi um grande império, teve o seu eldorado marcado com 

muito ouro e riquezas, governado pela Rainha de Sabá, a soberana enviava seus embaixadores em navios luxuosos 

pelas águas Lago Tana, o berço do Nilo Azul, em busca de tesouros e conquistas.  

 Cruzando os férteis verdes campos o Nilo Azul deixa mansamente o Lago Tana. E guiado pelo vento começa 

a exibir sua força na descida rumo ao Sudão, com destino a Lalibela, a cidade sagrada. 
 Pescadores em barcos de papiro (o mesmo que os antigos egípcios usavam) navegam bem próximos as ilhas, 

onde o soar das pedras vulcânicas anunciam a hora da missa e revelam antigos monastérios da Igreja Etíope Cristã. 

 Na arte sacra dos monastérios a história da fé cristã africana, tudo a imagem e semelhança ao povo etíope. 

 Papiros colados nas paredes medievais demonstram os feitos da fé, das guerras e das invasões. E revelam que 

todos os colonizadores foram derrotados no campo de batalha por São Jorge Negro. O santo mais venerado na Etiópia. 

 As águas do Nilo Azul chegam a Lalibela, que também é conhecida como “A nova Jerusalém”. 

 Diz à lenda que Lalibela, santo etíope que nomeou a cidade, durante um sonho foi levado pelos anjos Gabriel 

e Rafael para ver lá do alto Jerusalém. E na volta teriam construído a cidade em poucos dias as margens do rio. 

 Lugar onde os arcanjos anunciam o nascimento do menino Rei. O fascínio das orações ecoa há mais de 

milênios em seu complexo de igrejas talhadas na pedra. Construída abaixo do nível do solo, Lalibela é um símbolo da 

fé cristã, da arte e engenharia do povo etíope. 
 

Setor 2 – Do coração da misteriosa África pulsa uma artéria de vida... O Nilo Branco. 

 

 Uganda! 

 Do coração da misteriosa África pulsa uma artéria de vida. 

 O rio Nilo Branco. 

 O Lago Vitória local de origem do Nilo Branco é o destino de muitos povos. 

 A pesca atrai mais gente que o lago pode suportar. As vilas dos pescadores, miseráveis e sem estrutura é um 

contraste com a fartura de um dos mais lucrativos negócios da África, a exportação pesqueira da “Perca do Nilo”, 

negócio que rende quase um bilhão de dólares por ano. 
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 As águas emudecem no zumbido dos mosquitos (Aedes aegypti) na misteriosa Floresta Zikka. Local onde os 

cientistas descobriram o vírus zikka que infectou milhares de macacos, durante as pesquisas sobre sinais de febre 

amarela na região. 

 O Nilo Branco deixa o lago e transforma se em um selvagem adentrando a Floresta de Budongo. Conhecida 

como a casa dos chipanzés. Ali vivem em plena harmonia e proteção esses alegres seres que são tão parecidos e ao 

mesmo tempo tão diferentes dos humanos. 

 Quando o sol arde e todas as fontes de água desaparecem. 

 A floresta se transforma numa nua savana. 

 O rio se torna protagonista no sustento de toda vida ali existente. 

 Em uma convivência forçada, os bichos se misturam pela estação da seca. 
 Pequenas ilhas formadas pela baixa das águas tornam-se palcos dos fascinantes Grous coroados. As aves 

símbolo de Uganda ensaiam num belo bailar, o acasalamento! 

 Para se proteger do sol os reis da selva procuram uma sombra para se esconder. Enquanto hipopótamos 

mergulham na calmaria das águas barrentas para hidratar a pele sensível ao sol. 

 Águas que servem pra hidratar também servem para camuflar. De repente da calmaria surge uma ameaça! O 

crocodilo do Nilo, o maior predador do Rio Nilo. 

 E nesse selvagem ecossistema a maior ameaça é sem sombra de duvida a insensatez humana. 

 A sede da exploração do ouro negro inflama a ambição, tornando a procura por petróleo sinônimo de morte e 

destruição. 

 A natureza perde seu encanto com o silencioso desaparecimento de várias espécies animais. 

 Em risco de esquecimento estão as girafas da Núbia (animal símbolo do esforço para salvar as espécies em 
extinção), os rinocerontes (vitimas da caça aos seus milagrosos chifres) e os elefantes (massacrados pelo valioso 

mercado do marfim). 

 E surge do Parque Nacional das Cataratas, o exemplo de zelo e preservação ao meio ambiente.  

 Paraíso onde as espécies se eternizam, o Rio Nilo surge como remédio nesse processo de cura. 

 O poderoso Nilo Branco se espreme por uma garganta de pedra, e faz surgir um turbilhão de água rica em 

matéria orgânica rochosa que quilômetros rumo ao norte se amansa, tornando sinônimo de vida para todo aquele 

habitat. 

 

Setor 3 – No berço das civilizações negras africanas nasce o Nilo. O rio do deserto. 

 

 O Sudão era o maior país da África e do mundo árabe até 2011, quando o Sudão do Sul se separou. 

 Cartum é a capital que cresce entorno do rio, e o luxuoso palácio presidencial marca o ponto do encontro 
entre os dois Nilos: o de água mais clara (Nilo Azul) e o de água mais escura (Nilo Branco). 

 Nasce ali o poderoso Rio Nilo.  

 Cortando o maior deserto do mundo, o Saara. O Nilo também é conhecido como o rio do deserto. Um 

verdadeiro oásis em meio a um lugar onde o vento mostra-se implacável. 

 Camelos enfrentam imensidões de areia no transporte do plantio de algodão. 

 E no que parece o vazio no deserto revela-se a origem da mais antiga civilização negra africana. 

 O reino da Núbia! 

 Antigo nome do Sudão, esse reino também foi conhecido como reino de Kush, é considerado o berço da 

civilização negra africana. Região onde ocorreu o encontro da cultura negra africana com a cultura egípcia. 

 A história da Núbia se funde a história do Nilo. 

 Na floresta petrificada restos de cerâmica fina e delicada, comprovam a sofisticação da cultura e um passado 
de águas abundantes. 

 Um enorme cemitério em meio ao deserto, onde tumbas e restos mortais desvendados revelam ossos de 

violentas vidas passadas. 

 Local onde surgiu há mil e quinhentos anos antes de Cristo, a morada de Amon! 

 Lá no alto da montanha rochosa em forma de cobra (animal que ornava as cabeças dos faraós) foi construído 

um imenso templo que se estendia da montanha sagrada até a beira do rio. 

 Ali os reis, vestidos como egípcios e que possuíam os inconfundíveis traços núbios, acreditavam que receber 

o poder diretamente do Deus Amon, os tornavam legítimos senhores do Vale do Nilo. E assim partiam rumo ao norte 

para conquistar o Egito, e fundar a dinastia dos faraós negros. 

 Taharka foi o mais poderoso faraó negro que existiu. Liderou o exercito egípcio até Jerusalém para ajudar os 

hebreus contra a invasão síria. 

 Os faraós negros reinavam sobre todo vale do Nilo. Mas eram enterrados no reino da Núbia. Esses rituais 
mantiveram viva a tradição que os próprios egípcios já haviam esquecido, e deu origem a maior concentração de 

pirâmides do mundo. 

 Meroé! 

 Suas tumbas e esculturas em meio às dunas são os registros de uma linhagem de reis que durou um milênio.  

 As centenas de pirâmides resistiram bem ao tempo, mas não a ganância dos exploradores europeus. Em 1834 

um italiano chamado Giuseppe Ferlinni foi atrás do tesouro dos núbios. Explodiu com dinamite os topos de todas as 

pirâmides em busca de ouro. O saqueador encontrou pouco ouro, mas destruiu muita história desse reino que quase se 

perdeu no tempo! 
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Setor 4 – O Nilo fez florescer a Dádiva! 

 

 As águas do Rio Nilo fez florescer uma das civilizações mais fascinantes da antiguidade. 

 Heródoto (480 a.C – 425 a.C) disse: “O Egito é a dádiva do Nilo!”. 

 O historiador grego tinha a razão, o progresso do Egito se deu graças às cheias do rio. 

 Com o decorrer do tempo tribos foram se organizando ao longo do rio e formando dois reinos: o Alto Egito 

(Coroa Branca) e o Baixo Egito (Coroa Vermelha).  

 O Alto Egito era o sul, onde as terras eram mais férteis. 

 O Baixo Egito era o norte, onde no delta do rio a caça e a pesca eram mais abundantes. 
 Menés ou Narmer foi quem uniu os dois reinos sob um mesmo governo. O nome dele ainda é motivo de 

discussões. Mas o fato é que a partir dessa união começou a real história do primeiro grande império do mundo, o 

reinado dos faraós!  

 A origem da expressão “faraônica” vem do tempo em que os faraós encomendavam suntuosas e 

esplendorosas construções ricas em detalhes. Essas obras se concretizaram graças às noções de aritmética, movimento 

das estrelas, calendário próprio e escrita em hieróglifos. 

 Na tumba do faraó Neferhotep hieróglifos ilustram a precisão de um antebraço faraônico, medida usada nos 

Nilômetros (Poços profundos construídos a margem do rio), onde os egípcios conseguiam medir a subida do Nilo. 

Quanto maior a cheia, mais terra fértil e consequentemente maior a produção agrícola.  

 Esses registros também retratam as cenas do dia a dia e o amor ao Rio Nilo. E revelam um Antigo Egito com 

agricultura em larga escala. Onde o trigo aparece como principal cultura da época. Essa alta produção agrícola é 
oriunda das invenções dos próprios egípcios: como a utilização de animais para arar a terra e também do Shaduf 

(sistema de bombeamento de água). Que consistia em um processo elevatório que levava a água do rio até locais 

naturalmente não inundados, para aumentar a área produtiva. 

 No Vale dos Reis local das incríveis tumbas dos faraós em Luxor, no auge da arte egípcia, as paredes são 

retratos do significado de eternidade.  

 O Rio Nilo é comparado a um Deus! Assim o eternizaram através do Deus Hapi. 

 Homem barbado pintado em azul com seios pendentes de mulher. O Deus do Nilo coroado com plantas 

aquáticas e a barriga de gestante eram indicativos de fertilidade, espalhando fartura e vida. 

 A cobra simbolizava o tempo segundo o povo egípcio, rasteira e imprevisível. O seu bote representava a 

morte. Após a morte todos os homens eram mumificados e convidados pelos deuses para atravessar as águas do Nilo 

de uma margem para outra, onde se tornariam eternos no plano espiritual.  

 O rio Nilo era responsável pela separação do mundo dos vivos (margem leste) e o dos mortos (margem 
oeste). Para os egípcios morrer não era castigo. Já o esquecimento sim! 

 A eterna Karnak mil anos coberta pela areia até ser redescoberta no século XVIII. Representa o conjunto 

arquitetônico mais imponente do Egito. 

 Destina-se o templo principal ao Deus Amon-Rá (O Deus Sol). 

 Segundo a mitologia egípcia, como forma de gratidão pelas cheias do Rio Nilo, Amon-Rá seria adorado numa 

barca em procissão no Rio Nilo. A barca saia do templo por um canal até a margem do rio, guiada e protegida pelas 

esfinges de pedra (corpo de leão com a cabeça de carneiro). 

 Karnak se renovava por cada novo faraó que assumia o poder, como forma de adoração ao Deus Sol.  

 Ramsés II em sessenta anos de reinado foi quem a mais transformou. 

 Inspiradas na beleza das flores, centenas de colunas de pedras foram construídas, umas em forma de botão 

entre outras já desabrochadas. A verdadeira explosão de cores que se apagou com o tempo. Formavam um imenso 
jardim de pedra em meio ao deserto, onde o efeito divino se completava com raiar do Sol, que representava a presença 

do próprio Deus Amon Rá. 

 

Setor 5 – Na miscigenação das águas. A Pérola do Mediterrâneo se abre para a mistura e união dos povos e 

culturas. 

 

 Navegável o ano inteiro, o Nilo sempre foi uma estrada perfeita. 

 Com suas correntes que sempre rumaram pro norte contra os ventos que sopravam pro Sul, levaram consigo a 

expansão do Vale do Nilo e também serviu de porta de entrada de invasores e conquistadores.  

 Olhos guiados pela cobiça por terras férteis ao longo do rio. O Egito foi atacado por inúmeros tronos entre 

eles: Assírios, Persas e Faraós Negros. 

 A cidade do Cairo evidencia essa mistura de credos, tradições e culturas na miscigenação das invasões que 
ocorrem e que deixou cicatrizes até hoje na sociedade egípcia. 

 Historicamente a cidade surgiu da reconstrução de uma fortaleza persa aos arredores do rio pelo povo 

romano.  

 E atualmente a capital do Egito é invadida por luxuosos navios que desembarcam curiosos turistas que são 

atraídos pelas belezas das obras faraônicas e seduzidos pelas riquezas naturais. Os mercados locais exalam o perfume 

dos corredores abarrotados de Tamareiras (principal atrativo e produto agrícola). 
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 No ultimo braço do Rio Nilo que vai de encontro com o Mar Mediterrâneo, em 332 a.C, os egípcios 

acolheram o conquistador Alexandre Magno como um libertador. Viam nele o grande responsável no fim ao duríssimo 

domínio persa. 

 Por seu lado, Alexandre, como prova de respeito para com a civilização egípcia, dirigiu-se ao oásis de Siwa 

para receber do deus Ámom-Rá a consagração como faraó legítimo. 

 Foi durante essa viagem que se deteve para fundar, no extremo ocidental do Delta do Nilo, sobre o mar, uma 

grande cidade à qual quis dar o seu nome: Alexandria. 

 O seu plano consistia em erigir uma cidade sumptuosa que deveria ser, não só o núcleo do seu poder, mas 

também um centro de cultura.  

 Alexandre Magno morreu antes de ver concluída a obra.  
 E foi Ptolomeu, seu sucessor, quem continuou o seu ambicioso plano. Dando origem ao reino egípcio dos 

Ptolomeus. 

 Conhecida como a Pérola do Mediterrâneo, Alexandria tem em suas ruas muitos vestígios da antiguidade que 

falam dos encontros e desencontros de civilizações que a cidade testemunhou. 

 Cidade sede da maior biblioteca do mundo. Onde todo manuscrito que entrava no país através do Rio Nilo 

(trazido por mercadores e filósofos de toda parte do mundo) era obrigatoriamente classificado em catálogo, copiado e 

incorporado ao acervo da biblioteca.  

 Mas todo esse arquivo foi destruído por um incêndio atribuído ao imperador Júlio César, durante a batalha no 

mar para pôr fim à guerra dinástica entre Cleópatra e Pompeu. 

 Cleópatra filha de Ptolomeu XII era uma política admirável e soube usar sua sedução para garantir uma 

posição favorável ao Egito dentro da crescente influência de Roma. 
 Reinou graças ao apoio de seus dois amantes: primeiro de Júlio César e depois de Marco Antônio. 

 Marco Antônio fascinado se entrega aos braços da rainha, apaixona-se por Cleópatra em uma das suas 

viagens pelo Nilo. Rainha do Egito estava abordo de uma luxuosa embarcação adornada de ouro, esplendorosa a fim 

de mostrar toda riqueza e poder do império egípcio. 

 Enfim as águas do Nilo se rendem a uma das sete maravilhas do mundo antigo. O Farol de Alexandria. 

 O olho ardente em chamas que durante séculos vigiou a miscigenação das águas do Mar Mediterrâneo com as 

águas do Nilo. Depois de um terremoto viu sua chama se apagar. Mas no imaginário deste carnaval virtual, o olho 

continua ardente e fascinado com o faraônico desfile da Altaneiros do Samba. Que transborda de vida a passarela 

virtual, miscigenando com cores o chão da avenida e homenageando um símbolo de vida e progresso do continente 

africano. 

 O poderoso Nilo que supera limites e fronteiras, o abençoado Nilo que sustenta diferentes povos e culturas, e 

o faraônico Nilo que se eterniza com a história da humanidade! 
 

FIM 

____________ 
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Autoria do Samba-Enredo* 

Thiago Meiners 

 

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

É o cisne altaneiro guerreiro 

É a força maior do mundo inteiro 

Em tuas águas, vai meu sonho navegar 

Um rio de amor em cada olhar 

 

Nas águas do Egito, navegar 

Pra encontrar o eldorado 

No ritual da vida, a magia 

Arte de um povo sagrado 

E a derrota na batalha não sucumbirá 

Quem é valente, nunca deixa de lutar 

Cortando os campos, guiado pelo vento 

Um novo tempo surgirá 

Com esperança, vou mais além 

Terra divina... Jerusalém 

 

Uganda é sofrimento e dor 

Budongo é preservação 

O sol que arde na savana 

Inflama a ambição 

 

A calmaria nas águas revela o invasor 

Remédio que alimenta o rio 

FICHA TÉCNICA 

Samba Enredo 
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No encontro do deserto despertou 

O reino, o berço das civilizações 

Florestas e tumbas, passado no vale de Amón 

Meroé... Perdido no tempo, sagrado 

Floresce a dádiva do Egito... Abençoado 

Vou buscar a eternidade em procissão 

Amon Rá é minha devoção 

Perfumes e riquezas naturais 

A pérola se abre pra você 

Mistura e união 

Olhos ardentes, fascinação 
 

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 – 33 alas 

Alegorias – 06 carros alegóricos 

Tripés e/ou Quadripés – 01 tripé 
Mestre Sala e Porta Bandeira – 02 casais de Mestre Sala e Porta Bandeira 

Guardiões de Casal de MS & PB – 06 guardiãs do primeiro Casal de MS & PB 

Destaques de Chão – 01 destaque de chão 

 
 

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

devidamente discriminadas)* 

 

Setor Apresentação – O ritual da vida no mito da criação das Águas Faraônicas. 

✓ Comissão de frente + tripé 01: O mito das Águas Faraônicas. 

✓ Ala 01: O falo de Osíris. 

✓ Carro Alegórico 01 (Abre Alas): O ritual da vida. 

 

Setor 1 – África cristã... A sagrada origem do Nilo Azul. 

✓ Ala 02 (Baiana I): O soberano eldorado africano. 

✓ Ala 03: Nilo Azul – Cortando os campos... Guiado pelo Vento! 

✓ Ala 04: Pescadores em barcos de papiro. 

✓ Ala 05: O soar das pedras anunciam o momento sagrado. 

✓ Ala 06: Salve São Jorge! Imagem e semelhança ao povo etíope. 

✓ Carro Alegórico 02: Lalibela – Terra Divina... A nova Jerusalém! 

 
Setor 2 – Do coração da misteriosa África pulsa uma artéria de vida... O Nilo Branco. 

✓ Ala 07: Nilo Branco... Uma artéria de vida! 

✓ Ala 08: Uganda – Contrastes de um povo miserável. 

✓ Ala 09: A misteriosa floresta Zikka. 

✓ Ala 10: Budongo – Casa e Proteção para os chipanzés. 

✓ Guardiãs Casal MS&PB: O sol arde na nua savana. 

✓ Casal MS&PB 01: O bailar dos Grous Coroados. 

✓ Guardiãs Casal MS&PB: O sol arde na nua savana. 

✓ Ala 11: Reis em busca de uma sombra. 

✓ Ala 12: O mergulho dos hipopótamos. 

✓ Ala 13: Crocodilos do Nilo. A ameaça natural. 

✓ Ala 14: A sede humana da ambição. A pior das ameaças! 

✓ Carro Alegórico 03: Do Parque Nacional das Cataratas surge o remédio de vida para a África. 
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Setor 3 – No berço das civilizações negras africanas nasce o Nilo. O rio do deserto. 

✓ Ala 15: No encontro das águas nasce o rio do deserto. 

✓ Ala 16: Camelos no transporte de algodão. 

✓ Destaque de chão 01 (Rainha da Bateria): A beleza da Núbia. 

✓ Ala 17 (Bateria): O reino de Kush... O berço das civilizações negras africanas. 

✓ Ala 18: Na floresta petrificada, memórias de uma sofisticada civilização. 

✓ Ala 19: Tumbas revelam violentas vidas passadas. 

✓ Ala 20: Os Senhores do Vale do Nilo na morada de Amón. 

✓ Carro Alegórico 04: Meroé... O reino que quase se perdeu no tempo. 

 

Setor 4 – O Nilo fez florescer a Dádiva! 

✓ Ala 21: Floresce a dádiva do Nilo. 

✓ Ala 22: O Alto e o Baixo de um Egito dividido. 

✓ Casal MS & PB 02: Na unificação das coroas, surgiu o primeiro faraó. 

✓ Ala 23: O progresso graças às noções egípcias. 

✓ Ala 24: Nilômetro... Um antebraço faraônico de medida. 

✓ Ala 25: Retratos de uma agricultura em larga escala. 

✓ Ala 26: Abençoado o Nilo Deus! 

✓ Ala 27: As margens da vida para a eternidade. 

✓ Carro Alegórico 05: Eternas flores como forma de adoração. 

 
Setor 5 – Na miscigenação das águas. A Pérola do Mediterrâneo se abre para a mistura e união dos 

povos e culturas. 

✓ Ala 28: Rio Nilo... A estrada perfeita. 

✓ Ala 29: Cicatrizes das invasões. 

✓ Ala 30 (Passistas): Turistas atraídos pelos perfumes e riquezas naturais. 

✓ Ala 31: A consagração de Alexandre Magno. 

✓ Ala 32: O Reino dos Ptolomeus. 

✓ Ala 33 (Baianas II): A pérola do Mediterrâneo se abre para a cultura. 

✓ Galeria da Velha Guarda: Cleópatra e Júlio Cesar. 

✓ Carro Alegórico 06: Diante do olho ardente... A fascinante miscigenação! 

 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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Criador(es) dos Desenhos* 

Nome(s) do(s) artista(s)*: Júlio Cesar Rosolen 
Nome do Elemento O que representa 

Comissão de Frente + Tripé 01 – O 

mito das Águas Faraônicas. 

A Comissão de Frente representa o mito da criação das 

águas faraônicas. (Rio Nilo) 

As águas faraônicas do rio são advindas do choro de 

tristeza de Isis. Que viu o amado Osíris ser assassinado 

pelo próprio irmão Seth na disputa de egos e poderes. 

Seduzido pela imortalidade. Enganado por Seth, Osíris 

acaba sendo preso numa exuberante caixa de madeira, e 

lançado à deriva nas águas do Rio Nilo. 

Assim as águas faraônicas levam o caixão até a longínqua 

Biblos, onde Osíris seria reencontrado morto. 

A comissão de frente é composta por 15 componentes 

mais um tripé em formato de caixão adornado com 

desenhos egípcios. 

O figurino de um componente representa Osíris. 

O outro figurino representa Seth, com detalhe ao chapéu 

em forma de cabeça de porco formigueiro. 

Treze componentes representam as águas faraônicas do 

Rio Nilo que carregam o caixão.  

O figurino desses componentes são inspirados pela águas 

do caos do Deus Num (Deus egípcio que representa o 

caos). Com um costeiro feito em plumas e uma capa com 

riqueza de detalhes na estampa, durante a coreografia irão 

representar as águas faraônicas. 

 

Ala 01: O falo de Osíris. A primeira ala da escola representa o Falo de Osíris. 

Para se certificar que jamais reencontrassem Osíris 

mesmo morto e assim garantir o poder. 

Seth retalha o corpo do irmão em quatorze pedaços e os 

espalham por todo o Egito. 

Após reencontrar quase todos os pedaços do amado, Isis 

sente falta de uma parte que tinha sido devorado por 

peixes. 

O falo de Osíris. 

O figurino representa o corpo de Osíris sendo preparado 

para o ritual da vida no processo de mumificação (roupa e 

adereço de mão) e também se refere à criação do Falo de 

Osíris. Este encontrado no costeiro, detalhes de ombro e 

saia do figurino. O Falo feito em formato de cruz e com 

adornos em ouro representando a parte faltante do corpo 

foi criada por Isis para realizar o ritual. Sem essa parte o 

corpo estaria incompleto para realizar o ritual pra trazer 

Osíris ao mundo dos vivos novamente. 

 

 

 

Carro Alegórico 01 (Abre Alas): O 

ritual da vida. 

O primeiro carro alegórico representa o ritual da vida. 

Esse ritual se realizou depois de Isis sair em busca dos 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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pedaços esquartejados de Osíris e após ter encontrado 

todos com exceção de um: o falo de Osíris! Que tinha sido 

comido por peixes no Nilo. Os pedaços  são reunidos e 

embalsamados por Anúbis. 

Ísis então se transformou em uma grande ave e começou a 

bater suas asas em cima da múmia de Osíris em um ritual 

de pedidos para que seu amor voltasse ao reino da vida, 

mas por seu corpo estar incompleto, mesmo Isis tendo 

criado um falo para substituir o que tinha sido devorado, 

ao retornar Osíris se tornou o senhor do submundo e 

reinando no mundo dos mortos. 

 

A alegoria é composta por: 

03 destaques e 02 composições. 

O primeiro destaque que vem a frente na alegoria 

representa Osíris sendo devorado pelos peixes no Rio 

Nilo. 

O segundo destaque que vem ao centro na alegoria 

representa Horus, filho Osíris com Isis. 

O terceiro destaque que vem ao alto acima do símbolo da 

escola representa Isis. 

As duas composições do carro representam Anúbis. 

 

A alegoria possui: 

Duas esculturas à frente representando Anúbis no 

processo de embalsamento. 

Uma escultura central à frente representando Osíris sendo 

embalsamado. 

Quatro esculturas nas laterais que representam as águas 

faraônicas do Rio Nilo. 

Duas esculturas centrais representando Anúbis em forma 

de cachorros alados. 

Uma escultura no fundo representando Isis transformada 

numa grande ave que se refere ao símbolo da escola 

(cisne)  

Ala 02 (Baiana I): O soberano 

eldorado africano. 

A ala 02, primeira ala das baianas, representa a todo o 

poder, luxo e vaidade da Rainha de Sabá, navegando nas 

águas do Lago Tana na Etiópia. O berço do Rio Nilo 

Azul. 

O requinte de detalhes do figurino reverencia o Império 

Etíope que era considerado um dos mais poderosos da 

África. A saia da baiana representa o luxo da embarcação 

navegando as águas do lago, cheia de tesouros e riquezas. 

O requinte das tradições africanas é encontrado nas 

vestimentas dos panos da costa e costeiro. E a vaidade do 

poder da Rainha de Sabá no chapéu, flores, pedrarias, arte 

plumária e detalhes da roupa.  
 

Ala 03: Nilo Azul – Cortando os 

campos... Guiado pelo Vento! 

A ala 03 representa o Nilo Azul cruzando os férteis verdes 

campos deixando mansamente o Lago Tana. E sendo 
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guiado pelo vento começa a exibir sua força na descida 

rumo ao Sudão, com destino a Lalibela, a cidade sagrada. 

A saia representa a mansidão do Lago Tana. 

Costeiro e o chapéu representam os férteis verdes campos 

banhados pelas águas do Nilo Azul, este representado pela 

pintura do corpo e capa do figurino. O componente ao 

abrir a capa do figurino estará representando a força do 

vento guiando o rio. 

 

Ala 04: Pescadores em barcos de 

papiro. 

A ala 04 representa os pescadores em barcos de papiro (o 

mesmo que os antigos egípcios usavam) navegando bem 

as ilhas no Nilo Azul. 

A saia do figurino representa o barco de papiro cheio de 

peixes navegando o Nilo Azul. 

A vestimenta e as cores do figurino é confeccionada de 

acordo com a estamparia tradicional etíope. Assim como 

o turbante adornado com plantas existentes as margens do 

rio. 

O adereço de mão representa os remos utilizados pelos 

pescadores. 

 
Ala 05: O soar das pedras 

anunciam o momento sagrado. 

A ala 05 representa as ilhas, onde o soar das pedras 

vulcânicas anunciam a hora da missa e revelam antigos 

monastérios da Igreja Etíope Cristã. 

O Nilo Azul está representado no figurino através das  

mangas e saias dos componentes. 

O chapéu, ombreira e parte da frente do figurino 

representam um bispo dos monastérios da igreja etíope 

cristã em lava vulcânica, reverenciando o corpo de Cristo. 

O adereço de mão representa o sangue de Cristo na missa. 

A capa representa as pedras vulcânicas utilizadas como 

sinos.  

O costeiro representa o soar dos sinos de pedras 

vulcânicas utilizadas para avisar o inicio da missa. 
 

Ala 06: Salve São Jorge! Imagem e 

semelhança ao povo etíope. 

A ala 06 representa a arte sacra dos monastérios  cristãos 

etíopes. A arte reverencia a imagem e semelhança ao 

povo etíope. 

Papiros colados nas paredes medievais demonstram os 

feitos da fé, das guerras e das invasões. E revelam que 

todos os colonizadores foram derrotados no campo de 

batalha por São Jorge Negro. O santo mais venerado na 

Etiópia. 

O figurino da ala é um porta estandarte representando São 

Jorge Negro. 

Segurando sua lança que se transforma em um estandarte, 

São Jorge reverencia toda arte sacra encontrada nas 

paredes. O estandarte carrega uma imagem de São Jorge 

Negro encontrada na parede dentro de um desses 

monastérios. A moldura do estandarte todo adornado de 

fitas e tecidos refere-se aos desenhos dos anjos negros 

encontrados nos papiros medievais. 

A saia com o dragão sendo morto por São Jorge 
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representa todos os derrotados no campo de batalha. 

O costeiro com as espadas de São Jorge em conjunto com 

uma rica arte plumária reverencia a proteção do santo. 

Carro Alegórico 02: Lalibela – 

Terra Divina... A nova Jerusalém! 

O segundo carro alegórico representa Lalibela, a terra 

divina, a nova Jerusalém. 

As águas do Nilo Azul chegam a Lalibela, que também é 

conhecida como “A nova Jerusalém”. 

Diz à lenda que Lalibela, santo etíope que nomeou a 

cidade, durante um sonho foi levado pelos anjos Gabriel e 

Rafael para ver lá do alto Jerusalém. E na volta teriam 

construído a cidade em poucos dias as margens do rio. 

Lugar onde os arcanjos anunciam o nascimento do 

menino Rei. O fascínio das orações ecoa há mais de 

milênios em seu complexo de igrejas talhadas na pedra. 

Construída abaixo do nível do solo, Lalibela é um 

símbolo da fé cristã, da arte e engenharia do povo etíope. 

 

A alegoria é composta por: 

02 destaques  

04 composições 

 

Primeiro destaque que vem a frente da alegoria representa 

um bispo católico cristão. 

Segundo destaque vem ao centro da alegoria 

representando Jesus Cristo Negro crucificado. 

Duas composições a frente da alegoria representando 

navegantes etiopês ao redor de Lalibela. 

Duas composições no alto da alegoria representam os 

arcanjos negros anunciando o nascimento de Cristo. 

 

A alegoria possui: 

Seis esculturas segurando terços que representam a fé do 

povo etíope durante a missa. 

Três painéis que representam imagens reais dos papiros 

colados nas paredes das igrejas em Lalibela. Estes papiros 

representam o Jesus e Maria na fuga para o Egito (alto), 

Lalibela (esquerda) e os arcanjos negros (direita). 

Três esculturas ao alto representam os anjos Gabriel e 

Rafael levando Lalibela para conhecer Jerusalém. 

 

Ala 07: Nilo Branco... Uma artéria 

de vida! 

A ala 07 representa o coração da misteriosa África que 

pulsa uma artéria de vida.(O rio Nilo Branco). 

O figurino da fantasia representa na frente um enorme 

coração que leva ao centro o continente africano. 

Artérias que jorram as águas do Nilo Branco estão 

representadas pelas mangas, calça, chapéu e costeiro da 

fantasia. 

 
Ala 08: Uganda – Contrastes de 

um povo miserável. 

A ala 08 representa o Lago Vitória local de origem do 

Nilo Branco e onde é o destino de muitos povos. 
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Ali a pesca atrai mais gente que o lago pode suportar. As 

vilas dos pescadores, miseráveis e sem estrutura é um 

contraste com a fartura de um dos mais lucrativos 

negócios da África, a exportação pesqueira da “Perca do 

Nilo”, negócio que rende quase um bilhão de dólares por 

ano. 

O figurino da fantasia retrata esse contraste entre os 

miseráveis moradores das vilas presentes no costeiro e 

gola e frente da fantasia. E no costeiro e chapéu trazem  

bonecos que representam os moradores carregando uma 

rede farta de peixes que acabaram de serem pescados. 

As mangas e a frente da fantasia representam as condições 

precárias de moradia. 

A saia representa as águas do Lago Vitória repleta de 

peixes. 

 

Ala 09: A misteriosa floresta 

Zikka. 

A ala 09 representa os mosquitos (Aedes aegypti) na 

misteriosa Floresta Zikka. Local onde os cientistas 

descobriram o vírus zikka que infectou milhares de 

macacos, durante as pesquisas sobre sinais de febre 

amarela na região. 

Os mosquitos estão representados na vestimenta, chapéu e 

na gola da fantasia. 

As mangas são as asas do mosquito. 

O costeiro representa as folhas da floresta onde foram 

encontrados esses mosquitos. 

 
Ala 10: Budongo – Casa e Proteção 

para os chipanzés. 

A ala 10 representa a Floresta de Budongo. Conhecida 

também como a casa dos chipanzés. Ali vivem em plena 

harmonia e proteção com a natureza, esses alegres seres 

que são tão parecidos e ao mesmo tempo tão diferentes 

dos humanos. 

O figurino por completo representa os chipanzés 

pendurados nas árvores da Floresta fazendo suas 

macaquices. 

 

 
Guardiãs Casal MS&PB: O sol 

arde na nua savana. 

As guardiãs do primeiro Casal de MS&PB representam o 

sol ardendo e transformando a floresta em uma nua 

savana em consequência do desaparecimento de todas as 

fontes de água do Nilo Branco. 

O figurino da fantasia representa uma típica guerreira 

africana representando a nua savana. 

O costeiro traz o sol que arde secando todas as fontes de 

água do rio. 
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Casal MS&PB 01: O bailar dos 

Grous Coroados. 

O primeiro casal de Mestre Sala e Porta bandeira 

representam os fascinantes Grous coroados. As aves 

símbolo de Uganda ensaiam num belo bailar, o 

acasalamento. 

O mestre sala representa um Grou macho. 

A porta bandeira representa uma Grou fêmea. 

 
Guardiãs Casal MS&PB: O sol 

arde na nua savana. 

As guardiãs do primeiro Casal de MS&PB representam o 

sol ardendo e transformando a floresta em uma nua 

savana em consequência do desaparecimento de todas as 

fontes de água do Nilo Branco. 

O figurino da fantasia representa uma típica guerreira 

africana representando a nua savana. 

O costeiro traz o sol que arde secando todas as fontes de 

água do rio. 

 
Ala 11: Reis em busca de uma 

sombra. 

A ala 11 representa os reis da selva procurando uma 

sombra para se esconder do sol. 

A fantasia em sua gola, chapéu e costeiro representa uma 

sombra de um leão estilizado em tecidos, marfim, 

pedraria e arte plumária com uma temática africana. 

 
Ala 12: O mergulho dos 

hipopótamos. 

A ala 12 representa os hipopótamos mergulhando na 

calmaria das águas barrentas para hidratar a pele sensível 

ao sol ardente na savana. 

O figurino da fantasia traz em seu traje e chapéu a 

representação do animal hipopótamo. A gola, saia e o 

costeiro representam o tom barrento das águas do Nilo 

Branco. 

 
Ala 13: Crocodilos do Nilo. A 

ameaça natural. 

A ala 13 representa as águas que camuflam o crocodilo do 

Nilo, o maior predador do Rio Nilo Branco. 
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A fantasia com seus adereços de mãos representam os 

crocodilos que utilizam para se camuflar a água escura e 

barrenta, esta representada na saia. 

Ala 14: A sede humana da 

ambição. A pior das ameaças! 

A ala 14 representa a sede pela exploração do ouro negro 

inflamando a ambição, tornando a procura por petróleo 

sinônimo de morte e destruição. 

O figurino representa um ser humano transformado em 

ambicioso vampiro, sedento por petróleo na busca por 

progresso. 

O chapéu e gola representam essa sede pela ambição. 

A saia traz o continente africano sendo sugado por torres 

de exploração do petróleo, que também está representado 

na saia e chapéu da fantasia. 

O costeiro é composto por morcegos gigantes africanos, 

animais vitimas dessa exploração descontrolada e 

insensível pelo progresso. 
 

Carro Alegórico 03: Do Parque 

Nacional das Cataratas surge o 

remédio de vida para a África. 

O terceiro carro alegórico representa o Parque Nacional 

das Cataratas, remédio de vida para a África. 

A natureza perde seu encanto com o silencioso 

desaparecimento de várias espécies animais. 

Em risco de esquecimento estão as girafas da Núbia 

(animal símbolo do esforço para salvar as espécies em 

extinção), os rinocerontes (vitimas da caça aos seus 

milagrosos chifres) e os elefantes (massacrados pelo 

valioso mercado do marfim). 

E surge do Parque Nacional das Cataratas, o exemplo de 

zelo e preservação ao meio ambiente.  

Paraíso onde as espécies se eternizam, o Rio Nilo surge 

como remédio nesse processo de cura. 

O poderoso Nilo Branco se espreme por uma garganta de 

pedra, e faz surgir um turbilhão de água rica em matéria 

orgânica rochosa que quilômetros rumo ao norte se 

amansa, tornando sinônimo de vida para todo aquele 

habitat. 

 

A alegoria é composta por: 

01 destaque 

03 composições 

 

Primeiro destaque representa a matéria orgânica que é 

formada nas cataratas. 

Três composições representam os nativos que habitam a 

região do parque tomando banho de cachoeira. 

 

A alegoria possui: 

Duas esculturas a frente que representam dois homens que 
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carregam e ao mesmo tempo se fundem a dois peixes 

simbolizando a fartura de vida que o rio proporciona a 

seus habitantes. 

Sete esculturas que representam as girafas da Núbia. 

Duas esculturas que representam os rinocerontes. 

Duas esculturas que representam os elefantes. 

Três esculturas em forma de cabeça de um homem 

africano que jorra água pela boca que representam a força 

do Rio Nilo Branco com suas cataratas. 

 

Ala 15: No encontro das águas 

nasce o rio do deserto. 

A ala 15 representa o Sudão que era o maior país da 

África e do mundo árabe até 2011, quando o Sudão do Sul 

se separou. 

Cartum é a capital que cresce entorno do rio, e o luxuoso 

palácio presidencial marca o ponto do encontro entre os 

dois Nilos: o de água mais clara (Nilo Azul) e o de água 

mais escura (Nilo Branco). Nascendo a partir desse ponto  

o poderoso Rio Nilo. Se tornando um verdadeiro oásis em 

meio ao deserto. O Nilo fica conhecido como o rio do 

deserto. 

O costeiro, assim como a ombreira e frente da fantasia os 

ombros representa a arquitetura do palácio presidencial 

Sudanês as margens do rio. O traje e o turbante remete a 

influência árabe do país. 

Nas mangas tecidos imitando tapetes árabes, representam 

o encontro dos dois rios, o Nilo Azul e o Nilo Branco. 

 

Ala 16: Camelos no transporte de 

algodão. 

A ala 16 representa cortando o maior deserto do mundo, o 

Saara. O em meio a um lugar onde o vento mostra-se 

implacável. 

Ali os camelos enfrentam imensidões de areia no 

transporte do plantio de algodão. 

O figurino da ala representa os camelos atravessando o 

deserto do Saara. A saia em forma de camelo é toda 

rodeada com cestos cheios de algodão. O traje típico 

sudanês do componente se completa com um costeiro que 

representa a planta de um algodoeiro. 

 
Destaque de chão 01 (Rainha da 

Bateria): A beleza da Núbia. 

O destaque de chão (rainha da bateria) representa a 

origem e a beleza da mais antiga civilização negra 

africana. O reino da Núbia. Antigo nome do Sudão. 

O traje da fantasia é uma referencia a mistura da cultura 

negra africana com a cultura egípcia. Muito característica 

do reino da Núbia. 

 
Ala 17 (Bateria): O reino de 

Kush... O berço das civilizações 

negras africanas. 

A ala 17 representa os reis do reino da Núbia, esse reino 

também foi conhecido como reino de Kush, é considerado 

o berço da civilização negra africana. Região onde 
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ocorreu o encontro da cultura negra africana com a cultura 

egípcia. 

O traje da fantasia é uma referencia a mistura da cultura 

negra africana com a cultura egípcia. Muito característica 

do reino da Núbia. 

Ala 18: Na floresta petrificada, 

memórias de uma sofisticada 

civilização. 

A ala 18 representa a floresta petrificada com seus restos 

de cerâmica fina e delicada, localizada no Reino da Núbia 

a floresta comprova a sofisticação da cultura desse povo  

e um passado de águas abundantes. 

O costeiro da fantasia representa as árvores mortas da 

floresta petrificada. 

O traje, chapéu e mangas representam os cacos e restos da 

cerâmica encontrada em meio às pedras da floresta. 

 
Ala 19: Tumbas revelam violentas 

vidas passadas. 

A ala 19 representa um enorme cemitério em meio ao 

deserto, onde tumbas e restos mortais desvendados 

revelam ossos de violentas vidas passadas. 

O figurino da ala como um todo representa as ossadas 

encontradas nessas tumbas com ossos e crânios quebrados 

mostrando a violência cometida contra essas pessoas. 

 
Ala 20: Os Senhores do Vale do 

Nilo na morada de Amón. 

A ala 20 representa o local onde surgiu há mil e 

quinhentos anos antes de Cristo, a morada de Amon! 

Lá no alto da montanha rochosa em forma de cobra 

(animal que ornava as cabeças dos faraós) foi construído 

um imenso templo que se estendia da montanha sagrada 

até a beira do rio. 

Ali os reis, vestidos como egípcios e que possuíam os 

inconfundíveis traços núbios, acreditavam que receber o 

poder diretamente do Deus Amon, os tornavam legítimos 

senhores do Vale do Nilo. E assim partiam rumo ao norte 

para conquistar o Egito, e fundar a dinastia dos faraós 

negros. 

Taharka foi o mais poderoso faraó negro que existiu. 

Liderou o exercito egípcio até Jerusalém para ajudar os 

hebreus contra a invasão síria. 

O figurino da fantasia representa em seu traje e adereço 

de mão um traje típico de um faraó negro. O costeiro 
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representa a morada de Amón. 

Carro Alegórico 04: Meroé... O 

reino que quase se perdeu no 

tempo. 

O quarto carro alegórico representa Meroé, o reino que 

quase se perdeu no tempo. 

Os faraós negros reinavam sobre todo vale do Nilo. Mas 

eram enterrados no reino da Núbia. Esses rituais 

mantiveram viva a tradição que os próprios egípcios já 

haviam esquecido, e deu origem a maior concentração de 

pirâmides do mundo. 

Meroé! 

Suas tumbas e esculturas em meio às dunas são os 

registros de uma linhagem de reis que durou um milênio.  

As centenas de pirâmides resistiram bem ao tempo, mas 

não a ganância dos exploradores europeus. Em 1834 um 

italiano chamado Giuseppe Ferlinni foi atrás do tesouro 

dos núbios. Explodiu com dinamite os topos de todas as 

pirâmides em busca de ouro. O saqueador encontrou 

pouco ouro, mas destruiu muita história desse reino que 

quase se perdeu no tempo! 

 

A alegoria é composta por: 

01 destaque 

04 composições 

 

Primeiro destaque representa o italiano Giuseppe Ferlinni. 

Quatro composições que vem em cima das pirâmides 

representam as explosões de dinamite. 

 

A alegoria possui: 

Uma escultura à frente representando Giuseppe Ferlinni 

explodindo os topos das pirâmides com dinamite e saindo 

de mãos vazias de lá. 

Oito esculturas em forma de ampulhetas representam o 

passar do tempo. As areias dessas ampulhetas refere-se as 

dunas e areias do deserto. 

Três esculturas no fundo representam as esculturas 

encontradas dos faraós negros que resistiram com passar 

do tempo. 

 

 

 

Ala 21: Floresce a dádiva do Nilo. A ala 21 representa o florescimento de uma das 

civilizações mais fascinantes da antiguidade. 

Heródoto (480 a.C – 425 a.C) disse: “O Egito é a dádiva 

do Nilo!”. O historiador grego tinha a razão, o progresso 

do Egito se deu graças às cheias do rio. 

O traje e o chapéu da fantasia representa o historiador 

grego Heródoto. 

A capa simboliza o Rio Nilo. Um lado da ombreira 

representa o florescimento da civilização egípcia. O outro 

traz uma pena com tinta a qual Heródoto descreveu sua 

visão sobre o Egito. O adereço de mão traz um 

pergaminho com um manuscrito do historiador. 
 

Ala 22: O Alto e o Baixo de um 

Egito dividido. 

A ala 22 representa as tribos que foram se organizando ao 

longo do rio, formando dois reinos: o Alto Egito (Coroa 
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Branca) e o Baixo Egito (Coroa Vermelha).  

O Alto Egito era o sul, onde as terras eram mais férteis. 

O Baixo Egito era o norte, onde no delta do rio a caça e a 

pesca eram mais abundantes. 

Um dos figurinos representa o Alto Egito. O chapéu 

representa a Coroa Branca. Na ombreira há a 

representatividade da fertilidade da terra com desenhos 

que representam plantas. O adereço de mão traz consigo 

um cesto cheio de frutos do Nilo. 

O outro figurino representa o Baixo Egito. O chapéu 

representa a Coroa Vermelha. Na ombreira há desenhos 

que representam os animais de caça. O adereço de mão 

traz consigo um cesto cheio de peixes representando a 

fartura de alimentos do Rio Nilo. Este representado pela 

capa da fantasia. 

Casal MS & PB 02: Na unificação 

das coroas, surgiu o primeiro 

faraó. 

O segundo Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira 

representa a união do Baixo Egito com o Alto Egito. 

Menés ou Narmer foi quem uniu os dois reinos sob um 

mesmo governo. O nome dele ainda é motivo de 

discussões. Mas o fato é que a partir dessa união começou 

a real história do primeiro grande império do mundo, o 

reinado dos faraós! 

O mestre sala usa um figurino baseado num traje típico do 

faraó egípcio Menés. O chapéu é a representatividade da 

união das duas coroas (Branca e a Vermelha). 

A porta bandeira usa um figurino que representa a esposa 

do faraó e todo poder do império egípcio. 

 

Ala 23: O progresso graças às 

noções egípcias. 

A ala 23 representa às noções de aritmética, movimento 

das estrelas, calendário próprio e escrita em hieróglifos. 

Através desses instrumentos os faraós egípcios 

encomendavam as construções dos faraônicos 

monumentos.  

O figurino da ala traz na gola um calendário egípcio em 

forma hieróglifo. O traje em conjunto com o chapéu e 

capa representam os movimentos das estrelas que os 

egípcios estudavam. 

 
Ala 24: Nilômetro... Um antebraço 

faraônico de medida. 

A ala 24 representa os Nilômetros (Poços profundos 

construídos a margem do rio), onde os egípcios 

conseguiam medir a subida do Nilo. Quanto maior a 

cheia, mais terra fértil e consequentemente maior a 

produção agrícola. Na tumba do faraó Neferhotep 

hieróglifos ilustram a precisão de medida usada nesses 

Nilômetros: um antebraço do faraó. 

O figurino da ala representa o faraó Neferhotep 

carregando um adereço de mão que representa o 

antebraço faraônico, medida usada para calcular o nível 

do rio. 

 
Ala 25: Retratos de uma 

agricultura em larga escala. 

Ala 25 representa os retratos e cenas do dia a dia e o amor 

ao Rio Nilo encontrados nas paredes em forma de 
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hieróglifos. E revelam um Antigo Egito com agricultura 

em larga escala. Onde o trigo aparece como principal 

cultura da época. Essa alta produção agrícola é oriunda 

das invenções dos próprios egípcios: como a utilização de 

animais para arar a terra e também do Shaduf (sistema de 

bombeamento de água). Que consistia em um processo 

elevatório que levava a água do rio até locais 

naturalmente não inundados, para aumentar a área 

produtiva. 

A fantasia traz em seu traje um típico agricultor egípcio. 

O costeiro, as mangas e a saia do figurino representam as 

plantações de trigo.  

O costeiro e a saia também traz hieróglifos que 

representam os animais usados no arado da terra e o 

sistema do Shaduf. 

O adereço de mão é uma peneira utilizada nas plantações 

de trigo. 

Ala 26: Abençoado o Nilo Deus! A ala 26 representa do Deus Hapi. O Rio Nilo é 

comparado a um Deus! Homem barbado pintado em azul 

com seios pendentes de mulher. O Deus do Nilo coroado 

com plantas aquáticas e a barriga de gestante eram 

indicativos de fertilidade, espalhando fartura e vida. 

O traje da fantasia representa o Deus Hapi. 

O adereço de mão, detalhes das mangas e costeiro 

representam as plantas aquáticas. 

 
Ala 27: As margens da vida para a 

eternidade. 

A ala 27 representa o ritual da travessia das margens do 

rio Nilo após a morte. Onde a cobra simbolizava o tempo 

segundo o povo egípcio, rasteira e imprevisível. O seu 

bote representava a morte. Após a morte todos os homens 

eram mumificados e convidados pelos deuses para 

atravessar as águas do Nilo de uma margem para outra, 

onde se tornariam eternos no plano espiritual.  

O rio Nilo era responsável pela separação do mundo dos 

vivos (margem leste) e o dos mortos (margem oeste). 

O traje da fantasia representa um homem mumificado. 

Ombros e costeiro traz cruzes egípcias e cobras que  

representam o tempo e o bote da morte. 

O costeiro também representa a travessia do rio, onde 

Anúbis representa a morte e Isis a vida. 

A saia traz uma imagem do faraó Tutancâmon símbolo de 

eternidade após a morte. 

 

Carro Alegórico 05: Eternas flores 

como forma de adoração. 

O quinto carro alegórico representa a Karnak com suas 

flores na procissão do Deus Amón Rá. 
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A eterna Karnak mil anos coberta pela areia até ser 

redescoberta no século XVIII. Representa o conjunto 

arquitetônico mais imponente do Egito. 

Destina-se o templo principal ao Deus Amon-Rá (O Deus 

Sol). 

Segundo a mitologia egípcia, como forma de gratidão 

pelas cheias do Rio Nilo, Amon-Rá seria adorado numa 

barca em procissão no Rio Nilo. A barca saia do templo 

por um canal até a margem do rio, guiada e protegida 

pelas esfinges de pedra (corpo de leão com a cabeça de 

carneiro). 

Karnak se renovava por cada novo faraó que assumia o 

poder, como forma de adoração ao Deus Sol.  

Ramsés II em sessenta anos de reinado foi quem a mais 

transformou. 

Inspiradas na beleza das flores, centenas de colunas de 

pedras foram construídas, umas em forma de botão entre 

outras já desabrochadas. A verdadeira explosão de cores 

que se apagou com o tempo. Formavam um imenso 

jardim de pedra em meio ao deserto, onde o efeito divino 

se completava com raiar do Sol, que representava a 

presença do próprio Deus Amon Rá. 

 

A alegoria é composta por: 

01 destaque principal 

03 destaques centrais 

08 composições 

 

O destaque principal representa Ramsés II. 

Três destaques centrais representam os faraós que 

assumiam o posto e renovavam Karnak. 

Oito composições representam o povo egípcio e as cores 

que faziam parte de Karnak. 

 

A alegoria possui: 

Uma escultura à frente representando o Deus Sol (Amón-

Rá) dentro de uma barca na procissão no Rio Nilo. 

Duas esfinges de pedra nas laterais. 

Seis colunas que representam as flores construídas no 

templo. 

 

Ala 28: Rio Nilo... A estrada 

perfeita. 

A ala 28 representa o Nilo como uma estrada perfeita. 

Navegável o ano inteiro com suas correntes que sempre 

rumaram pro norte contra os ventos que sopravam pro 

Sul, levaram consigo a expansão do Vale do Nilo e 

também serviu de porta de entrada de invasores e 

conquistadores. 

O figurino da fantasia representa um faraó navegando nas 

águas do Nilo.  

O chapéu representa os barcos pelos faraós. 

A capa da fantasia representa as correntes de água que 

rumam ao norte. 

O costeiro da fantasia representa as velas guiadas pelo 
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vento e também traz hieróglifos com olhos representando 

a cobiça por terras férteis ao longo do rio. 

Ala 29: Cicatrizes das invasões. A ala 29 representa os inúmeros tronos que atacaram o 

Egito através do rio Nilo. Entre os invasores estão os: 

Assírios, Persas e Faraós Negros. 

A cidade do Cairo evidencia essa mistura de credos, 

tradições e culturas na miscigenação das invasões que 

ocorrem e que deixou cicatrizes até hoje na sociedade 

egípcia. 

Historicamente a cidade surgiu da reconstrução de uma 

fortaleza persa aos arredores do rio pelo povo romano. 

O traje da fantasia representa um faraó negro. 

O chapéu, ombreira e costeiro representam os assírios. 

A saia da fantasia representa a fortaleza persa construída. 
 

Ala 30 (Passistas): Turistas 

atraídos pelos perfumes e riquezas 

naturais. 

A ala 30 representa a invasão dos curiosos turistas que são 

atraídos pelas belezas das obras faraônicas e seduzidos 

pelas riquezas naturais. Onde os mercados locais exalam o 

perfume dos corredores abarrotados de Tamareiras 

(principal atrativo e produto agrícola). 

Passista masculino representa os turistas. Ombreira traz 

uma maquina fotográfica. 

Passista feminino representa as tamareiras. Chapéu traz as 

folhas da planta e a ombreira traz os cachos carregados de 

frutos. 

 
Ala 31: A consagração de 

Alexandre Magno. 

A ala 31 representa consagração de Alexandre Magno 

como faraó. 

No ultimo braço do Rio Nilo que vai de encontro com o 

Mar Mediterrâneo, em 332 a.C, os egípcios acolheram o 

conquistador Alexandre Magno como um libertador. 

Viam nele o grande responsável no fim ao duríssimo 

domínio persa. Por seu lado, Alexandre, como prova de 

respeito para com a civilização egípcia, dirigiu-se ao oásis 

de Siwa para receber do deus Ámom-Rá a consagração 

como faraó legítimo. Foi durante essa viagem que se 

deteve para fundar, no extremo ocidental do Delta do 

Nilo, sobre o mar, uma grande cidade à qual quis dar o 

seu nome: Alexandria. 

O figurino da fantasia representa Alexandre Magno. 

O chapéu representa o Deus Amon-Rá. 

Os adereços de mão traz uma espada estilo gancho e traz 

um escudo com a imagem de Alexandre. 

 

Ala 32: O Reino dos Ptolomeus. A ala 32 representa Ptolomeu. 
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Sucessor de Alexandre. Dando origem ao reino egípcio 

dos Ptolomeus. 

A fantasia traz um traje típico de um rei Ptolomeu. 

O adereço de mão simboliza uma bola de cristal a qual 

Ptolomeu usava. 

Ala 33 (Baianas II): A pérola do 

Mediterrâneo se abre para a 

cultura. 

A ala 33, segunda ala das baianas, representa a Pérola do 

Mediterrâneo se abrindo para a cultura do mundo. 

O plano de Alexandre consistia em erigir uma cidade 

sumptuosa que deveria ser, não só o núcleo do seu poder, 

mas também um centro de cultura. Alexandre Magno 

morreu antes de ver concluída a obra.  

E foi Ptolomeu, seu sucessor, quem continuou o seu 

ambicioso plano. Alexandria conhecida como a Pérola do 

Mediterrâneo, é a sede da maior biblioteca do mundo. 

Onde todo manuscrito que entrava no país através do Rio 

Nilo (trazido por mercadores e filósofos de toda parte do 

mundo) era obrigatoriamente classificado em catálogo, 

copiado e incorporado ao acervo da biblioteca. 

O traje das baianas traz em seu costeiro, mangas e chapéu; 

conchas e pérolas representando a Pérola do 

Mediterrâneo. 

Os panos da costa representam os arquivos manuscritos e 

catalogados na biblioteca de Alexandria. 

 

Galeria da Velha Guarda: 

Cleópatra e Júlio Cesar. 

A galeria da velha guarda representa Cleópatra e Julio 

Cesar. 

O homem representa o imperador Júlio César que destruiu 

todo o arquivo da biblioteca de Alexandria. A autoria do 

incêndio foi atribuída a ele durante a batalha no mar para 

pôr fim à guerra dinástica entre Cleópatra e Pompeu. 

Seu traje típico de um imperador romano traz como 

adereço de mão uma tocha a qual iniciou o incêndio. 

A mulher representa Cleópatra filha de Ptolomeu XII era 

uma política admirável e soube usar sua sedução para 

garantir uma posição favorável ao Egito dentro da 

crescente influência de Roma. Reinou graças ao apoio de 

seus dois amantes: primeiro de Júlio César e depois de 

Marco Antônio. 

Seu traje típico de uma rainha egípcia traz como adereço 

de mão uma bolsa com uma cruz egípcia bordada. 

 

 

Carro Alegórico 06: Diante do olho 

ardente... A fascinante 

miscigenação! 

O sexto carro alegórico representa o Olho ardente do 

Farol de Alexandria vigiando a miscigenação das águas e 

das raças. 
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Cleópatra soube usar sua sedução para garantir uma 

posição favorável ao Egito dentro da crescente influência 

de Roma. 

Reinou graças ao apoio de seus dois amantes: primeiro de 

Júlio César e depois de Marco Antônio. 

Marco Antônio fascinado se entrega aos braços da rainha, 

apaixona-se por Cleópatra em uma das suas viagens pelo 

Nilo.  

A Rainha do Egito estava abordo de uma luxuosa 

embarcação adornada de ouro, esplendorosa a fim de 

mostrar toda riqueza e poder do império egípcio. 

Enfim as águas do Nilo se rendem a uma das sete 

maravilhas do mundo antigo. 

O Farol de Alexandria. 

O olho ardente em chamas que durante séculos vigiou a 

miscigenação das águas do Mar Mediterrâneo com as 

águas do Nilo. Depois de um terremoto viu sua chama se 

apagar. 

 

A alegoria é composta por: 

01 destaque principal 

01 destaque central 

10 composições 

 

O destaque principal representa o amor de Marco Antônio 

por Cleópatra. 

O destaque central representa Marco Antônio. 

Dez composições representam os escravos egípcios que 

eram os responsáveis pela navegação da luxuosa 

embarcação. 

 

A alegoria possui: 

Uma escultura na saia do carro (à frente) que representa 

as águas faraônicas do Rio Nilo. 

Duas esculturas, uma representando Cleópatra e a outra 

Marco Antonio, ambos navegando numa luxuosa 

embarcação em formato do símbolo da escola (Cisne). 

Duas esculturas representando seres marinhos do mar 

Mediterrâneo segurando uma Pérola que representa a 

cidade de Alexandria. 

Uma escultura que vem no topo do Farol de Alexandria 

que representa o olho ardente do farol. 
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Fundada no dia 15 de fevereiro de 2005, o G. R. E. S. V. Altaneiros do Samba nasceu da reunião 
de amigos que participam do fórum de discussões do site Esquentando os Tamborins. Amantes do 
carnaval brasileiro, os integrantes da agremiação se interessaram pelo projeto da LIESV, vendo no 
Carnaval Virtual um excelente veículo de divulgação de trabalhos das diversas regiões do Brasil. 

“Águas faraônicas.” 

Júlio Rosolen 

 O cisne altaneiro no seu carnaval virtual de 2018 irá navegar as águas de um 

rio faraônico. O Rio Nilo! 

 Suas águas abundantes e generosas o ano inteiro, se torna símbolo de vida e 

progresso do continente africano, alimentando povos e miscigenando culturas. 

 Correndo contra o vento, vencendo imensidões de areia rumo ao mar, o 

poderoso Nilo supera limites e fronteiras, abençoando diferentes povos!  

 Suas águas faraônicas se eternizam com a história da humanidade e 

transborda de vida a passarela virtual! 
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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 

2018. 


