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

Sou abutre, vou voar... sonhando, até onde posso chegar? 

 

Carnavalesco* 

César Maia 

 

 

Autor(es) do Enredo* 

Carlos Augusto e César Maia 

 

 

Elaborador(es) do Roteiro do Desfile* 

Carlos Augusto e César Maia 

 

 

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

Bibliografia:  

- Livros: 

Os balões de Santos Dumont, Rodrigo Moura Visoni 

Cinco semanas em um balão, Júlio Verne 

Larousse das civilizações antigas, Salles Catherine 

Contos Árabes – As Mil e Uma Noites, coletânea 

A Guerra Fria, John Lewis Gaddis 

- Sites da internet, disponíveis em: 

http://enigma-mundi.blogspot.com.br/2012/10/deuses-alados-ou-viajantes-

estelares.html#.Wn-ZGKinHIU 

http://observador.pt/2016/08/31/descoberto-fossil-da-primeira-especie-de-vertebrado-

voador/ 

http://www.avph.com.br/pterossauros.htm 

http://www.galeriadosamba.com.br/carnavais/tradicao/1994/24/  

http://www.galeriadosamba.com.br/carnavais/uniao-de-jacarepagua/2002/152/ 

http://varievo.com/veiculos/o-homem-e-o-seu-desejo-de-voar 

 

Observação: A setorização do desfile não se apegou fidedignamente à sequência cronológica 

dos acontecimentos históricos, a fim de tornar o desfile mais leve, harmonioso e descontraído 
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SINOPSE DO ENREDO 
 

“Uma vez que você tenha experimentado voar, você andará pela terra com seus 

olhos voltados para o céu, pois lá você esteve e para lá você desejará voltar. ”  

Leonardo da Vinci 

 

 

Em mais um carnaval o Abutre levanta voo. Vai voar em busca de uma nova estrela, 

a estrela do tricampeonato. Em seu voo recordará momentos marcantes da humanidade 

em seu afã de alcançar os céus. Esse sonho certamente começou pela observação dos 

animais.  Como deve ter sido inspirador assistir aos voos dos pterossauros, ainda no 

período pré-histórico. E o que falar da exuberância das aves, do leve bailar dos insetos ou 

da emoção de assistir a um primeiro voo? 

As antigas civilizações fortaleceram a ideia de que o homem poderia voar, seja por 

meio de iniciativas reais –  como no caso das pipas chinesas, que de fato levaram homens 

aos céus – ou por meio de mitos. Tais mitos encontravam-se presentes, por exemplo, no 

imaginário dos sumérios, dos egípcios, gregos e hindus. Assim, são notórios os mitos de 

Anuraki, que floresceu entre os sumérios, de Ícaro e suas asas de cera, do voo do deus 

Egípcio Hórus e de Vimana, o veículo voador da mitologia hindu.  

Mais tarde, o renascentista Da Vinci – mesclando seus dons de inventor a seu 

talento artístico – deu asas à imaginação, projetando definições aerodinâmicas, tornando-

se o primeiro a desenhar uma máquina de voo, fruto de seus estudos acerca dos morcegos 

e de outros animais. Com o avanço da Ciência, o homem passa a se dedicar à 

interpretação científica do mundo real e várias experiências fizeram com que ele chegasse 

mais perto de seu sonho. O químico francês Antoine Lavoisier desvendaria o enigma da 

combustão, fundamental para a posterior criação de motores para a aviação. A descoberta 

do gás hidrogênio por Cavendish levaria à invenção do balão de hidrogênio. A literatura, 

por sua vez, deu asas à imaginação, com o Aladim de Antoine Galland e o balão de Julio 

Verne. 

De pouco em pouco, o homem galgou novos degraus e, assim, surgiu a famosa 

passarola, do padre-cientista Bartolomeu de Gusmão e os irmãos Montgolfier finalmente 

elaboraram seu balão. De modo fantástico, planadores e dirigíveis ganharam os céus. Os 

destemidos irmãos Wright ganharam os ares e para orgulho dos brasileiros, Santos 
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Dumont contornou a Torre Eiffel em um voo inesquecível, planando em seu dirigível 

número 6. 

Porém, embora até então grandes conquistas se tivessem alcançado, faltava ainda 

o poder de controlar os voos a ponto de torna-los duráveis; e grande parte desse mérito 

deveu-se à indústria da guerra. Com efeito, na Primeira Guerra Mundial, os aviões se 

tornaram mais ágeis, consagrando o Barão Vermelho – o “Ás dos Ases” – como o maior 

piloto de combate do conflito. O período entre guerras, por sua vez, entrou para a história 

como a “época de ouro da aviação”, período no qual diversos aventureiros, homens e 

mulheres, cruzaram oceanos, em busca de sonhos mais altos. E assim, em voos notáveis, 

tornaram-se célebres Charles Lindbergh e Amelia Earhart. 

Mas se a aviação passou a ser usada como elemento de destruição, a qual retratou 

a “Guernica” de Picasso, não podemos deixar de enaltecer a atuação brilhante da Força 

Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, a indústria da guerra acabou 

desenvolvendo tecnologias que culminaram em progressos na aviação. Desse modo, os 

voos comerciais possibilitaram grande desenvolvimento citadino, ampliando o comércio e 

a circulação de pessoas, promovendo a integração entre os povos.  

 

No entanto, não importa o quanto se supere, o homem sempre quer mais, e durante 

a “Guerra Fria” a corrida espacial iniciou uma verdadeira corrida espacial. Astronautas 

alcançaram o espaço e chegaram à lua. Por outro lado, o imaginário popular ganhou 

grandes dimensões fazendo com que discos voadores e extraterrestres passassem a 

povoar a mente das pessoas. Até o cinema se rendeu à conquista do espaço sideral. 

E assim, em clima de “Guerra nas Estrelas”, o Abutre, ser alado que é, parte rumo 

ao céu e em seu voo resgata o sentimento que guiou a humanidade em seu sonho de 

ganhar as alturas. Ávida por conquistar as estrelas, ou melhor, a sua terceira estrela, a 

Cupincha busca uma resposta à ambígua pergunta: “voando onde posso chegar? ” 

 

Autores: Carlos Augusto e César Maia 
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Autoria do Samba-Enredo* 

Nathan Santos, Michaell Grillo, Cassius Macaé e Luan Silva 
 

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

 
A natureza... 
Em sua sapiência fez o homem acreditar 
Admirando seres alados a bailar 
Antigos povos e sua quimera 
Ícaro falhou, mas o sonho não se encerra 
O Renascimento nos conduz 
A ciência nos permite avançar 
Felicidade sobe leve num balão 
Passarola que dispara o coração 
“Irmãos” ganhando os ares 
Lá vai o homem buscar a liberdade 
 
Santos Dumont, o pioneiro 
Deu orgulho de ser brasileiro 
  
Quando a guerra insana corrompeu a invenção 
Pelo Velho Continente, espalhou destruição 
Aventureiros cruzavam oceanos 
Mesmo contra o mau agouro 
Auge da “era de ouro” 
Hoje a aviação nos leva à integração 
Distâncias reduziu 
A lua, o homem atingiu 
Quem estará no espaço sideral? 
O cinema continua a encantar 
Meu ímpeto não dá pra segurar 
Da passarela alço meu maior voo 
Pra mais uma estrela conquistar 
  
O céu não é o limite do meu sonhar 
Cupincha és a razão do meu viver 
Todas barreiras irei atravessar 
Saciar a minha sede de vencer 
 

 

Defesa do Samba (se a escola julgar necessário) 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Samba Enredo 
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ROTEIRO DO DESFILE 

 
Número de elementos de desfile (Número de alas; de carros alegóricos; de tripés e quadripés, incluindo 

os utilizados pela comissão de frente, se houver; de casais de mestre-sala e porta-bandeira; de 

destaques de chão e afins, se houver)* 

Alas – 23 

Alegorias – 6 

Tripés e/ou Quadripés – 1 

Mestre Sala e Porta Bandeira – 2 

Guardiões de Casal de MS & PB – 0 

Destaques de Chão – 1 
 

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

devidamente discriminadas)* 

 

Organograma: 

 

Setor de Abertura: Da contemplação dos seres alados, surge o sonho de voar 

01 - CF – O homem pré-histórico e Tripé 1 – Pterossauros 

02 - 1º Casal MS e PB – O voo nupcial  

03 - Ala 1 – Elemento cenográfico – O despertar das borboletas 

04 - Ala 2 – Crianças – O primeiro voo 

05 - Alegoria 1 – A exuberância das aves  

1º Setor: O desejo de voar nas antigas civilizações 

06 - Ala 3 – Mitos sumérios 

07 - Ala 4 – Deus Hórus 

08 - Ala 5 – Pipas chinesas 

09 - Ala 6 – Ícaro e suas asas de cera 

10 - Alegoria 2 – Vimanas 

2º Setor: A obsessão pelo voo: realidade e ficção, ciência e Literatura  

11 - Ala 7 – Da Vinci e seu projeto renascentista 

12 - Ala 8 – O enigma da combustão 

13 - Ala 9 – A descoberta do hidrogênio  

14 - Ala 10 – O tapete voador  

15 - Alegoria 3 – Cinco semanas em um balão 

3º Setor: As primeiras tentativas de voar 

16 - Ala 11 – A passarola de Bartolomeu de Gusmão 

17 - Ala 12 – O balão dos irmãos Montgolfier 

18 - Ala 13 – O planador de Lilienthal 

19 - Ala 14 – Os pioneiros irmãos Wright 

20 - Alegoria 4 –Tributo a Santos Dumont 

4º Setor: O homem finalmente domina a arte de voar 

21 - Ala 15 – Barão vermelho - o “Ás dos Ases” 

22 - 2º Casal de MS e PB – Voos notáveis: Charles Lindbergh e Amelia Earhart 

23 - Rainha de bateria – A Guernica de Picasso e ala 16 – Bateria – “Senta a pua”   

24 - Ala 17 – Passistas – Voos comerciais 

25 - Ala 18 –  Lazer nas alturas 

26 - Alegoria 5 – O voo aproximou o mundo  

5º Setor: Rumo ao espaço sideral 

27 - Ala 19 – A corrida espacial 
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28 - Ala 20 – Astronautas 

29 - Ala 21 – Baianas – Discos voadores 

30 - Ala 22 – Elemento cenográfico – Guerra nas estrelas 

31 - Alegoria 6 – Jornada rumo à “terceira” estrela e Ala 23 - Galeria da Velha Guarda 

– Estrelas do Morro do Abutre 
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Criador(es) dos Desenhos* 

Nome(s) do(s) artista(s)*: César Maia 
Nome do Elemento O que representa 

01 - CF – O homem pré-histórico e Tripé 1 – 

Pterossauros 

A comissão-de-frente representa o homem pré-

histórico e sua fascinação pelos animais que 

voavam. O tripé da comissão-de-frente retrata o 

pterossauro, o primeiro vertebrado a voar, há cerca 

de 230 milhões de anos, durante o período 

Triássico.  

 
02 - 1º Casal MS e PB – O voo nupcial O Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira 

representa o clássico voo nupcial do Zangão e da 

Abelha-Rainha.  

 
03 - Ala 1 – Elemento cenográfico – O 

despertar das borboletas 

A ala representa o voo das borboletas, insetos da 

ordem Lepidoptera. Lindas e fascinantes, as 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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borboletas encantam por suas cores e belezas 

variadas. 

04 - Ala 2 – Crianças – O primeiro voo A ala das crianças representa o primeiro voo e alude 

à ave que é o símbolo da escola: o abutre. Na 

fantasia, predominam as três cores da escola, azul, 

vermelho e branco. 

 
05 - Alegoria 1 – A exuberância das aves  
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O abre-alas da escola representa a exuberância das aves, 
animais vertebrados que possuem o corpo revestido de 

penas e até hoje provocam o deslumbramento do ser 
humano. A alegoria retrata as aves como elementos 

constituintes da natureza, com destaque secundário para 

a flora, com flores, cogumelos e muito verde. 
As esculturas representam: araras-vermelhas, tucanos, 

flamingos, beija-flores e araras-azuis. O destaque 

central simboliza uma arara-vermelha, ave notória de 

nossa fauna. E os demais destaques aludem à elegância 
das aves. 

06 - Ala 3 – Mitos sumérios  
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Entre os povos antigos eram comuns relatos de 

seres mitológicos que tinham a capacidade de voar. 

Tal insistência em narrar voos, é considerada pelos 

estudiosos um reflexo do desejo de poder levantar 

voo oriundo da contemplação dos animais alados, 

o que justificaria a grande presença de aves na 

mitologia dos povos antigos. 

A ala representa os Annunaki, divindades que, de 

acordo com a mitologia  suméria, vieram dos céus 

para a Terra. Os sumérios foram os primeiros a 

relatar a visita de seres do espaço, os quais teriam 

chegado à Mesopotâmia há cerca de 450 mil anos. 
As águias, presentes na fantasia, eram muitas vezes 

associadas aos Annunaki nos mitos sumérios, pois 

representam o poder de voar. 

07 - Ala 4 – Deus Hórus  Os egípcios também faziam referência a seres 

voadores. O deus Hórus, filho de Isis e Osiris, é o maior 

exemplo. A divindade é representada por uma cabeça de 

falcão e corpo de homem, já que nos mitos egípcios o 

falcão é tido como a encarnação do deus Hórus e era 
capaz de voar até o sol. 

 

 Hórus, cujo um de seus principais epítetos é “o deus do 
sol e dos céus” representa a luz, o poder e a realeza. O 

olho de Hórus, presente na fantasia, é um amuleto que 

representa o espelho da alma, e possui o poder de livrar 

do mal a quem o carrega. 

 
08 - Ala 5 – Pipas chinesas 
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Já na Antiguidade, por volta de 1200 AC, os 

chineses levaram homens aos céus por meio de 

pipas durante as guerras. Por meio de tão curioso 

artifício, pessoas voavam presas às pipas para 

observar as forças adversárias. As pipas, ao longo 

dos anos, ganharam formas e cores, como o dragão, 

presente na fantasia, que na mitologia chinesa, 

constitui um dos quatro animais sagrados que 

participaram da criação do mundo. 

09 - Ala 6 – Ícaro e suas asas de cera Voar é um sonho antigo da humanidade. Segundo 

a mitologia grega, Ícaro, filho de Dédalo, foi preso 

num labirinto pelo Rei Minos. Para libertar seu 

filho do labirinto, Dédalo construiu asas com cera 

e penas de pássaros, admoestando Ícaro a não voar 

muito alto, pois o calor do sol derreteria a cera. A 

sensação de voar foi tão estonteante e libertadora 

que Ícaro se esqueceu do conselho de seu pai. 

Voando alto, o sol derreteu a cera e Ícaro 

despencou do céu. 

 
10 - Alegoria 2 – Vimanas 
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A alegoria alude às Vimanas, veículos voadores da 

mitologia indiana que transportavam entidades dos 

céus para a Terra. De acordo com os Vedas, livros 

sagrados do Hinduísmo, animais e deuses eram 

transportados por essas naves. A alegoria apresenta 

Brahma, o Deus criador do universo como 

escultura central. Esculturas de elefantes, animais 

muito frequentes na cultura da Índia, compõem a 

alegoria. Os destaques simbolizam três deuses do 

Hinduísmo: Ganesha (central), Vishnu (esquerda) e 

Shiva (direita). 

11 - Ala 7 – Da Vinci e seu projeto 

renascentista 

O Renascimento resgatou o antigo sonho de voar 

que por muito tempo ficou esquecido pela 

humanidade. A efervescência criativa provocada 

pelo Renascimento foi tão rica que nunca mais o 

homem deixou de buscar seu objetivo até alcança-

lo e aperfeiçoá-lo. Desse modo, antes de o homem 

ser capaz de voar com segurança e estabilidade, 

grandes cientistas e escritores passaram a se 

debruçar sobre o assunto. 

 

A ala representa o ornitóptero de Leonardo da 

Vinci, que desenvolveu estudos em várias áreas do 

conhecimento, tendo sido inventor, pintor e 

precursor da aviação.  Atribuições às quais a 

fantasia faz referência. 

 

Para idealizar as suas máquinas, Da Vinci aliava 

seu talento de artista e inventor. Curiosamente, seu 

projeto de ornitóptero foi pensando de acordo com 

as características das aves e do morcego (ao qual 

alude a fantasia). 

 

Da Vinci se fez valer do estudo de tais animais para   

projetar seus movimentos alados e seu 

comportamento em contato com o vento. Dessa 

maneira, é considerado por muitos como um 

precursor dos fundamentos da robótica. 
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12 - Ala 8 – O enigma da combustão A fantasia faz menção ao enigma da combustão. 

Por muito tempo, se acreditou que os materiais 

combustíveis possuíam um princípio comum 

inflamável denominado flogístico, o qual fazia com 

que eles queimassem. 

No século XVIII, o cientista Antoine Laurent 

Lavoisier, através de muita pesquisa, derrubou esta 

teoria e descobriu que a queima ocorria porque um 

material combustível reagia com algum elemento 

presente no ar; estava desvendado o enigma da 

combustão. Tal descoberta lançou uma enorme luz 

sobre os estudiosos que tentaram levar o homem a 

ganhar os céus. 

 

 
13 - Ala 9 – A descoberta do hidrogênio  A ala alude à descoberta, no século XVIII, do 

elemento químico chamado de hidrogênio, pelo 

físico e químico britânico Henry Cavendish. 

Representado pela letra H, é um elemento químico 

altamente inflamável e mais leve que o ar, 

constituindo aproximadamente 75% da matéria do 

universo. Sua descoberta foi fundamental para a 

criação do balão e do dirigível. 

 
14 - Ala 10 – O tapete voador  
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Os estudos que criaram as bases para a posterior 

conquista do ar e que começaram no Renascimento, 

sobretudo com Da Vinci, criaram grande euforia 

nos escritores europeus. Entre eles, o francês 

Antoine Galland, grande entusiasta da matéria. 

 

Antoine Galland, orientalista de grande 

envergadura, organizou a coletânea As Mil e Uma 

Noite, com base nas histórias orais narradas por 

Hanna Diab. O orientalista francês acrescentou à 

coletânea a história de Aladim e seu tapete voador, 

influenciado pelos avanços que já propiciavam ao 

homem se aventurar em buscar os ares. 
 

 

 

15 - Alegoria 3 – Cinco semanas em um 

balão 

A alegoria 3 representa a primeira grande obra 

literária do escritor francês Júlio Verne. O livro 

narra a fantástica aventura do Dr. Fergusson, 

pesquisador inglês, ao lado de seu criado Joe e seu 

amigo Richard Kennedy, através da África a bordo 

de um balão, em uma época em que voar já era um 

sonho possível pelo desenvolvimento da ciência.  

 

Os personagens protagonistas do livro são os 

destaques principais dentro do balão. Completam o 

carro, guerreiros africanos (destaques pelo carro). 

As esculturas representam a fauna africana 

(rinocerontes, crocodilos e leão), canibais, cascatas 

e escudos tribais, tipicamente africanos. 

 
16 - Ala 11 – A passarola de Bartolomeu de 

Gusmão 
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A fantasia representa a Passarola, um aerostato em 

forma de ave atribuído ao padre e cientista 

português Bartolomeu de Gusmão no início do 

século XVIII. O padre Bartolomeu desenvolveu 

vários projetos que encheram de orgulho os 

portugueses e se envolveu em várias polêmicas 

com os irmãos Montgolfier, que, mais tarde, 

construiriam o primeiro balão a ser tripulado. 

 

 

 

 
 

  

17 - Ala 12 – O balão dos irmãos Montgolfier 
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A ala representa o primeiro voo em um balão.  Após 

inúmeras tentativas de diversos projetistas, coube 

aos irmãos franceses Joseph e Étinne Montgolfier, 

em 5 de junho de 1783, a honra de realizar o 

primeiro voo mais leve que o ar em um balão por 

cerca de 2 Km, na cidade de Annonay, na França. 

18 - Ala 13 – O planador de Lilienthal  A fantasia representa o primeiro planador 

fotografado em voo, projetado pelo engenheiro 

alemão Otto Lilienthal no final do século XIX, cujo 

legado abriu caminho para a invenção dos aviões 

no início do século XX. Considerado o pai do voo 

planado e da asa delta, Lilienthal publicou uma das 

obras mais importantes na literatura aeronáutica: 

“O voo das aves como fundamento da arte de voar”. 
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19 - Ala 14 – Os pioneiros irmãos Wright A ala representa os irmãos norte-americanos 

Wilbur Wright e Orville Wright, a quem o mundo 

inteiro atribuiu a invenção da primeira máquina 

voadora mais pesada que o ar, o Wright Flyer, que 

efetuou um voo controlado, em 17 de Dezembro de 

1903. Através do controle em três eixos se tornou 

possível controlar a aeronave e manter o seu 

equilíbrio durante o voo, cada um fez dois voos e 

conseguiram percorrer a distância de 259,69 m em 

59 segundos. Duas fantasias compõem a ala, a de 

Wilbur e de seu irmão Orville. 

 

20 - Alegoria 4 –Tributo a Santos Dumont A alegoria faz homenagem a Santos Dumont, que é 

para os brasileiros o pai da aviação, embora haja 

ressalvas quanto a isso em outros países. A alegoria 

remete ao voo triunfal de Dumont a bordo do 

dirigível número 6, em torno da Torre Eiffel, o que 

lhe valeu o prêmio Deutsch.  A alegoria retrata 

Paris, cidade luz, incluindo a torre Eiffel. 

O destaque central simboliza Santos Dumont e os 

demais destaques são dançarinas francesas. 

Destacam-se na alegoria as cores da bandeira da 

França (azul, vermelho e branco). 

 
21 - Ala 15 – Barão vermelho - o “Ás dos 

Ases” 

O início do século da aviação viu o surgimento de 

uma nova máquina de guerra: o avião. Durante a I 

Guerra Mundial os aviões, que, até então, 

realizavam apenas reconhecimentos, passaram a 

usar armamentos e a causar destruição.  

 

A ala representa o talentoso piloto alemão Manfred 

von Richthofen, mundialmente conhecido como o 

Barão Vermelho, o qual participou de batalhas 

aéreas épicas com sua aeronave vermelha e 

derrubou inúmeras aeronaves inimigas, o que lhe 

rendeu o título de ás dos ases. Está presente na 

fantasia a Cruz de Ferro, um dos símbolos militares 

alemães. 

 

 

 
22 - 2º Casal de MS e PB – Voos notáveis: 

Charles Lindbergh e Amelia Earhart 

A tecnologia dos aviões desenvolveu as aeronaves 

durante a primeira guerra mundial, tornando-os 
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mais estáveis e manobráveis, através do 

desenvolvimento da aerodinâmica.   

O período entre guerras ficou conhecido como a 

“Era de Ouro da Aviação”, onde aventureiros 

cruzavam os oceanos em busca de vencer distâncias 

cada vez maiores. O 2º casal de MS e PB representa 

dois desses aventureiros: Charles Lindbergh, que 

em 1927 foi o primeiro piloto a cruzar o Oceano 

Atlântico entre Nova Iorque e Paris, e Amelia 

Earhart, que em 1935 foi a primeira mulher a fazer 

um voo solo transatlântico entre o Canadá e o Reino 

Unido.  

 

23 - Ala 16 – Bateria – “Senta a pua” e Rainha 

de Bateria – A Guernica de Picasso, ou o 

horror da guerra 

A Rainha de Bateria faz alusão a uma das obras 

mais famosas do artista espanhol Pablo Picasso, a 

Guernica. O quadro é preto e branco e revela os 
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efeitos da atuação da Força Aérea Alemã na 

população da cidade de Guernica, durante a Guerra 

Civil Espanhola, em de abril de 1937, pouco antes 

da II Guerra Mundial. No chapéu da rainha da 

bateria, destaca-se o touro, um dos elementos do 

quadro que representa a cultura espanhola, alvo do 

ataque nazista, de acordo com a concepção artística 

de Picasso. 

 

A bateria faz homenagem ao 1º Grupo de Aviação 

de Caça da Força Aérea Brasileira que participou 

da Segunda Guerra Mundial. Atuando na funesta 

guerra, o seu lema era “Senta a Pua”, uma 

referência à ordem de atacar! Curiosamente o 

avestruz (símbolo usado pelos pilotos) significa a 

velocidade e maneabilidade do avião de caça e o 

estômago forte dos pilotos, que comiam a comida 

norte-americana, considerada ruim pelos 

expedicionários brasileiros.  

 

 

24 - Ala 17 – Passistas – Voos comerciais A ala de passistas representa as Aeromoças e 

Comissários de Bordo, que fazem parte da 

tripulação dos voos comerciais. Após o fim da 

Segunda Guerra Mundial, a indústria 

aeronáutica deu ênfase ao desenvolvimento 

da aviação civil, o que fez com que linhas aéreas 

começassem a operar por todo o mundo. Compõem 

a ala figurino masculino e feminino. 
 

25 - Ala 18 –  Lazer nas alturas 
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A fantasia remete à asa-delta, aeronave desprovida 

de motor, desenvolvida por Otto Lilienthal.  

 O voo de asa delta constitui um esporte bastante 

praticado por todo o mundo e é uma das formas de 

lazer mais escolhidas por turistas para conhecer 

belas cidades e ter vistas aéreas deslumbrantes. A 

origem do nome asa-delta, deu-se pela semelhança 

da letra grega delta, que tem formato triangular. 

26 - Alegoria 5 – O voo aproximou o mundo  A alegoria 5 representa o principal meio de 

comunicação física entre as diversas cidades do 

mundo: o aeroporto. Representando culturas 

bastante distintas e monumentos típicos, a alegoria 

representa a cultura do Oriente Médio (palácio 

muçulmano e camelos) e chinesa (dragões e 

pagodes). Os destaques são turistas, alguns em 

cima de malas, pelo carro, e o destaque central 

simboliza a integração aérea entre os povos. 

 

A escolha da representação da cultura chinesa e do 

Oriente Médio alude à importância dos aeroportos 

de Dubai e de Pequim, dois dos mais 

movimentados do mundo, e suas pujantes 

companhias aéreas. 

 
27 - Ala 19 – A corrida espacial  
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A ala representa a disputa pela supremacia da 

tecnologia espacial entre a antiga União Soviética 

e os Estados Unidos, durante o período conhecido 

como Guerra Fria, entre 1945 e 1991. Teve início 

em 1957 quando os soviéticos enviaram o satélite 

Sputnik ao espaço. Já os americanos lançaram o 

Explorer I em 1958. A ala possui duas fantasias, 

sendo que uma representa os Estados Unidos e a 

outra a União Soviética, cada fantasia com seus 

foguetes espaciais. 

28 - Ala 20 – Astronautas . A corrida espacial culminou com o envio de 

astronautas ao espaço. Os norte-americanos 

lançaram o Programa Apolo, da NASA, e em 20 de 

julho de 1969 a nave espacial Apollo 11 atingiu o 

solo lunar, cabendo ao astronauta Neil Armstrong a 

honra de ser o primeiro ser humano a pisar na lua. 

Tornou-se célebre a sua frase: “um pequeno passo 

para um homem, mas um grande passo para a 

humanidade”.  

 

A águia carregada pelos astronautas é uma alusão 

aos Estados Unidos, primeiro país a alcançar a lua. 

 
29 - Ala 21 – Baianas – Discos voadores A expressão disco voador é comumente associada 

a OVNI, um objeto voador de origem e natureza 

desconhecidas. A tradicional ala das baianas 

representa seres extraterrestres que, segundo a 

crença de muitas pessoas, têm visitado a Terra em 

discos voadores, as aeronaves alienígenas. 
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30 - Ala 22 – Elemento cenográfico – Guerra 

nas estrelas  

A ala faz alusão ao cinema. A sua representação 

cenográfica remete à sequência de filmes “Guerra 

nas Estrelas”, criada pelo cineasta George Lucas, 

cujo primeiro filme foi lançado em 1977. Os 

Stormtroopers, representados pela fantasia, 

compõem as tropas de assalto das Forças Armadas 

do Império Galáctico, um dos destaques da obra. 

 
31 - Alegoria 6 – Jornada rumo à “terceira” 

estrela e Ala 23 - Galeria da Velha Guarda – 

Estrelas do Morro do Abutre 

 

A última alegoria da escola remete à jornada 

espacial rumo à terceira estrela, alusão à busca pelo 

terceiro título da Cupincha, atual bicampeã da 

LIESV. Compõe a alegoria uma grande aeronave 

pilotada por um abutre (símbolo da escola), que 

parte rumo à conquista da terceira estrela para o seu 

pavilhão. Neste cenário intergaláctico, há 

espaçonaves pilotadas por extraterrestres e uma 

grande estrela que representa o objetivo da escola. 

Sobre a estrela se encontra a galeria da velha 

guarda, composta pelas principais estrelas do 

Morro do Abutre Os destaque central representa o 

sonho de conquistar a terceira estrela.  

 

A galeria da velha guarda representa as grandes 

estrelas do morro do Abutre. 

 

  

 

 
Retorno da bateria 
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A Bateria “Treme-Terra” e sua Rainha, já citadas 

anteriormente, encerram o desfile da Cupincha de 

Campo Grande. 
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Nome Completo da Escola* 

Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual Cupincha de Campo Grande 
Presidente Administrativo da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

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

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

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

Vice-Presidente: Letícia Xavier 
Autores do Samba-Enredo da Escola* 

Nathan Santos, Michaell Grillo, Cassius Macaé e Luan Silva 
Data de Fundação da Escola* 

10 de março de 2011 
Cores da Escola* 

Vermelho, azul e branco 
Símbolo da Escola* 

Abutre 

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

O GRESV Cupincha de Campo Grande foi fundado em 10 de março de 2011. Suas cores são azul, 

vermelho e branco. O símbolo da escola, o abutre, é uma homenagem ao Morro do Abutre. As seis 

estrelas servem para designar os fundadores da escola. Em 2012, a escola fez a sua estreia na 

Passarela João Jorge Trinta no CAESV. Galgou todos os degraus até a conquista de seu primeiro 

título no Grupo Especial em 2016, com o enredo “O Rei da poesia do Sertão” e o bicampeonato 

em 2017 com o enredo “Curiuá-Catu e a epopeia amazônica”. 

Sou abutre, vou voar... sonhando, até onde posso chegar? 

Carlos Augusto e César Maia 

Em mais um carnaval o Abutre levanta voo. Vai voar em busca de uma nova estrela, 

a estrela do tricampeonato. Em seu voo recordará momentos marcantes da 

humanidade em seu afã de alcançar os céus. Vamos passear pelo desejo de voar dos 

homens, desde a observação de seres alados, passando por mitologia, literatura, 

ciência, os primeiros voos, guerras, corrida espacial, cinema, até chegarmos ao 

espaço sideral, rumo à terceira estrela. 

 

*Tudo que estiver em asterisco É OBRIGATÓRIO. Seu não preenchimento 

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

2017. 

Título do Enredo* 

Autor do Enredo* 

Breve Resumo do Enredo (máximo de 10 linhas)* 

FICHA TÉCNICA 

Resumo da Escola 


