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SINOPSE DO ENREDO 
 

 

Introdução 

Toda grande história inicia com o tradicional “Era uma vez”, porém, pedirei licença a todos os 

grandes contos e obras, sejam europeias ou americanas tradicionais, para contar-lhes uma lenda 

puramente brasileira. Uma lenda sem castelos e princesas, de pessoas de pés no chão. Hoje, cada 

cortesão se transforma em índio considerado primitivo, o belo reino em uma linda e verde floresta 

localizada em uma simples capitania e o nobre e a dama em um belo casal nativo apaixonado. 

Sinopse 

Esta lenda se passa há muitos e muitos anos, logo após o homem branco ter conhecido nossas 

terras brasileiras, em um período chamado por eles de Colonial, durante o qual dividiram nossa 

grande casa em capitanias. Nossa história acontece no sudeste da então Capitania de São José do 

Piauí, em um trecho de floresta nativa, em meio ao sertão semiárido nordestino, fruto da 

confluência de dois abençoados rios, o Itaim e o Canindé. 

Ali, naquele pequeno paraíso, habitavam duas tribos distintas, que sobreviviam das bênçãos 

daquele lugar, a tribo dos Amanajós e a dos Pimenteiras. E mesmo cercados por tamanha riqueza 

natural e prosperidade local, a rivalidade reinava naquele lugar de forma extrema, de modo que 

ambas as tribos se odiavam e sentiam sede de derramamento de sangue a cada encontro que deus 

Pã permitia. 

De um lado deste cenário de guerra, a tribo dos Amanajós, que viviam em prosperidade, 

sobrevivendo de frutos de suas próprias mãos. As mulheres, adoçadas por natureza, tinham a 

missão de, em cumplicidade com as abelhas, recolher mel para todos. Os homens, com instinto de 

caça e proteção e já influenciados pela invasão do branco, possuíam um verdadeiro clã. 

A tribo dos Pimenteiras não vivia de forma tão distinta, mas sim de forma mais violenta. Esta 

tribo, apesar de pequena, teve seu nome marcado na história por participações importantes em 

lutas locais. 

Certo dia, uma bela e formosa índia Amanajós estava cumprindo sua missão diária de seduzir as 

abelhas para recolher seu mel, próximo ao rio Itaim. A filha do Pajé foi avistada por um índio da 

tribo rival. Metara, ao observar a beleza daquela índia, esqueceu-se de toda rivalidade e maldade 

que reinava entre as tribos, abrindo brecha em seu coração para ser levado por suas emoções, 

deixando-se apaixonar. 

E assim prosseguiu-se por algum tempo. O casal se aproveitava do momento de colheita em mata 

fechada, distante de ambas as tribos. E ali, Zabelê se entregava a Metara na forma mais bela e pura 

que poderia existir. Toda maldade sumia em meio às folhas e ao ar, deixando espaço vago para que 

o amor reinasse e exalasse por todo aquele lugar. E enquanto estavam juntos, mesmo que por 

pouco tempo e às escondidas, tudo era esquecido. 

Entre a tribo dos Amanajós havia um índio chamado Mandahú, que era apaixonado pela jovem 

Zabelê e, mesmo sendo repudiado pela índia, não deixava de persegui-la e corteja-la. Este possuía 

a mania de seguir Zabelê por várias vezes em sua tarefa de colher mel, apenas para admirar sua 

beleza e delicadeza, apesar de ter a reprovação de sua amada em tal atitude. 

Em uma bela manha, Mandahú resolveu repetir seu feito e aproveitar o belo dia que estava para 

admirar seu verdadeiro amor. No entanto, ele não esperava ser surpreendido com a terrível visão 

de Zabelê e Metara, seu grande rival, trocando carícias e palavras de amor. Naquele momento, o 

céu se fechou para Mandahú e toda a beleza que ele havia contemplado naquele dia se tornou puro 

ódio e desejo de vingança de um coração partido. 
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Aquele que um dia foi o índio formoso e viril se desfigurou em um grande depósito de furor e 

rancor. Com a pretensão de acabar com o romance de Zabelê e Metara, Mandahú decidiu, em seu 

ápice de ira, desmascarar aquele amor proibido e levou a seu povo tudo o que viu às escondidas. E 

assim o fez. Sem que o casal desconfiasse, fez a denúncia ao conselho da tribo dos Amanajós. 

A partir daquele momento, um grande furor tomou conta da tribo amanajoense, que não perdoou 

Zabelê por tamanha traição, mesmo sendo filha do Pajé. O conselho, então, decidiu que o castigo 

mais justo a ser aplicado à jovem por traição a sua tribo deveria ser a pena de morte, tendo 

aprovação do Pajé. 

Desesperado com a sentença dada a sua amada, Mandahú decidiu acabar com a vida de Metara, a 

fim de pedir clemência ao conselho tribal de sua tribo, para que Zabelê permanecesse viva, dando 

continuidade a seus planos de desposa-la e viver com sua amada pelo resto de seus dias. 

Descobrindo os planos de Mandahú e sabendo da morte de seu amado, Metara, Zabelê resolveu 

tentar rever seu amado no plano superior, acompanhando sua partida mundana. Sendo assim, 

Zabelê bebeu Manipueira, um forte veneno da seiva da Maniva, retirando sua própria vida. 

Com tamanha atrocidade ocorrida, as tribos iniciaram a principal e pior guerra já ocorrida entre 

elas. Esta guerra, a mais longa, durou seis luas e sete sóis, dizimando dezenas de indígenas de 

ambas as tribos. Diz a lenda que, por isso, Tupã, deus maior da natureza, apiedou-se daquele casal 

de amantes, transformando-os em duas aves, que andam sempre juntas. 

Ao entardecer, na mata fechada, ouve-se o melancólico canto destas aves, como um lamento ao 

triste fim de Metara e Zabelê. Para uns são acauãs, para outros Zabelês, mas sabe-se que as almas 

daqueles que amaram permanecem vivas, protegendo aquela mata e todos os seres que ali habitam. 

Já a Mandahú, aquele que se entregou à maldade e ao desejo de vingança, restou o fim de ser 

transformado em um gato Maracajá. E seguirá assim por toda a eternidade, sendo perseguido por 

caçadores que desejam usufruir da riqueza de sua pele. 

Enfim, esta é minha história, que por esta lenda foi eternizada. O que é verdade ou não eu deixo 

pela imaginação do povo. O que posso afirmar é que hoje vivo pelas graças de Tupã, e com meu 

eterno enamorado. Juntos sobrevoamos nossa mata verde e carregamos nas asas a proteção 

daqueles que um dia já foram donos e hoje são caçados. As peles vermelhas e toda a fauna que 

com eles habitam já resistiram por longos anos, lutando contra a maldição espalhada pelo homem 

branco. Sua ambição jamais foi mais poderosa do que as bênçãos dadas pelo meu deus. 

E assim seguimos em nossa missão, não mais proteger um ao outro, mas juntos protegermos todos 

os que ainda vivem em nossa terra Piauiense. Sob nossas asas, cocares jamais serão derrubados, 

nossas criaturas jamais serão extintas, nossas matas nunca serão devastadas pela ambição. Minha 

vida não é minha e a de meu amado também não. Morri para que outros vivessem e hoje vivo para 

não mais morrerem. Meu canto é um pedido de socorro, meu pranto uma oração, mas minha força 

é eternizada. Prazer, chamo-me Zabelê! 

 

TEXTO AUXILIAR  

 

A LENDA DE ZABELÊ (A lenda de Romeu e Julieta do sertão) 

Conta a lenda que há muitos anos atrás, no tempo do Brasil Colonial, mais precisamente no 

sudeste da Capitania de São José do Piauí, em pleno semiárido nordestino, bem na confluência dos 

rios Itaim e Canindé. Por lá viveram duas tribos indígenas, desfrutando das belezas naturais, 

porém, arqui-inimigas, trata-se dos Amanajós e Pimenteiras, separadas por suas terras 

devidamente demarcadas. A rivalidade entre as duas tribos era grande, a ponto de viverem se 

extremando, digladiando até a morte, como foi o caso desta estória de amor que terminou em 

tragédia, lembrando o clássico romance de Romeu e Julieta. 
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A maior das guerras entre os Amanajós e Pimenteiras durou seis luas e sete sóis, e se deu por conta 

de uma paixão proibida entre Zabelê, uma jovem e formosa índia amanajó e Metara, Guerreiro da 

tribo Pimenteira. Apesar da rivalidade, por causa da proximidade dos territórios, Metara avistou 

Zabelê, colhendo mel pra sua tribo, próximo ao rio Itaim, a beleza da índia encantou os olhos e o 

coração de Metara, ao aproximarem-se, esqueceram-se da rivalidade existente entre os dois povos 

e deram espaço em seus corações ao mais nobre dos sentimentos, o amor.  Zabelê e Metara se 

encontravam regularmente, sempre que ela ia colher mel, distante de sua aldeia em mata-fechada, 

longe dos olhos e do conhecimento dos seus familiares, assim como Metara.  Existia entre os 

Amanajós um jovem índio chamado Mandahú, que há muito tempo gostava de Zabelê, mas esta, o 

repudiava, ele tinha por hábito seguir Zabelê quando a mesma ia cumprir sua tarefa em colher mel, 

e, para seus completos descontentamento, flagra Metara e sua amada trocando palavras e carícias. 

Cresceu no coração partido de Mandahú um ódio descomunal, a ponto de fazê-lo pôr um fim no 

romance daquela que um dia sonhou em desposar, pensou e concluiu que iria desmascarar Zabelê, 

levando o seu povo a ver o envolvimento dos dois amantes, e assim procedeu, sem que Zabelê e 

Metara desconfiassem. E foi gerado um grande tumulto, o conselho tribal amanajoense condenou a 

atitude de Zabelê e a sentencia à morte por traição, e por conta do seu envolvimento às escondidas. 

Mandahú não satisfeito resolveu matar Metara, pois tinha esperança de pedir clemência ao 

Conselho Tribal para retroceder da sentença de morte a Zabelê e viver com ela pra toda vida. A 

jovem índia soube dos planos de Mandahú e após a morte do seu amado, resolveu dar fim a sua 

vida, bebendo Manipueira, um veneno da seiva da Maniva, paralelamente a isso a guerra entre as 

duas tribos dizimaram muitos índios das tribos. Tupã o Deus maior teve piedade dos dois amantes 

e resolve transformá-los em duas aves, que andam sempre juntas e a todo entardecer ouve-se o 

triste canto delas, um lamento pelo trágico fim do amor de Metara e Zabelê; para uns é as aves são 

os acauãs, para outro os zabelês, mais algo é certo: a certeza que esta estória é verdadeira, tanto 

que Mandahú foi transformado em um gato maracajá, eternamente perseguido pelos caçadores 

pelo valor de sua pele. 

E assim esta lenda foi batizada como a estória de Romeu e Julieta brasileira. 
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Autoria do Samba-Enredo* 

Evandro Malandro e Wilson Bizzar 

 

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

Meu canto é um pedido de socorro 

Meu pranto é uma oração 

A minha Altaneiros me dá forças pra vencer 

Eu me chamo Zabelê 

 

Um pedaço de paraíso 

Cenário de uma lenda brasileira 

Fauna e flora aliados a beleza 

A mão divina dessa natureza 

Os rios Itaim e Canindé 

Banhavam São José do Piauí 

A beleza entre favos de mel 

Fez da rivalidade o amor 

Seduziu o inimigo cruel 

Transformou o espinho em flor 

Mandahú viu seu ódio crescer 

Ao vislumbrar a proibida paixão 

E levou sua ira a seu povo 

Condenando os amantes à traição 

 

Zabelê só queria o amor 

Mas o ódio falou mais forte! 

Metara a luz do seu coração 

Foi sua sentença de morte! 

 

Seis luas e sete sóis, a maior guerra 

Entre Pimenteiras e Amanajós 

Tupã abençoou 

Eternizou aquele amor 

E também amaldiçoou  

Aquele que te trouxe a dor 

E hoje é luta e resistência  

A força dessa paixão 

Brasileira história 

De Romeu e Julieta 

No meu semiárido sertão 

 

 
 

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 – 26 

Alegorias – 06 
Tripés e/ou Quadripés – 03 

Mestre Sala e Porta Bandeira – 02 

 
 

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

devidamente discriminadas)* 

 

 

SETOR 01 – Cenário de uma lenda Brasileira  

 

Comissão de frente + Tripé: Romeu e Julieta à moda Brasileira 

Primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira: O encontro de Itaim e Canindé 

Ala 01: Um pedaço de verde no sertão árido 

Abre Alas: Cenário verde de um Piauí Colonial 

 

SETOR 02 – Guerra das Tribos 

 

Ala 02: Amanajós, a tribo das aves 

Ala 03 (Baianas): As senhoras do mel  

Ala 04: Guerreiros Amanajós 

Ala 05: A tribo dos Pimenteiras 

Ala 06: Guerreiros matadores de gado 

Ala 07: Índios dos olhos de sangue 

Alegoria 02: Divisão dos povos, ódio entre as tribos 

 

SETOR 03 – A paixão de Zabelê 

 

Ala 08: Índia pura dos olhos de mel  

Ala 09: Mandahú apaixonado 

Ala 10: Prisioneira de ideais 

Segundo casal de Mestre Sala e Porta Bandeira: Encontro dos olhos de mel com os de fogo 

Ala 11: O amor transforma espinhos em flor 

Alegoria 03: O amor proibido mais doce que o mel 

 

SETOR 04 – O Julgamento de Zabelê 

 

Ala 12: Vislumbre da proibida paixão 

Ala 13: O ódio domina Mandahú 

Ala 14: Notícia de traição se espalha pelo povo 

Ala 15: A fúria do Pajé 

Ala 16: Assembleia formada na tribo 

Alegoria 04: O julgamento de Zabelê 
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SETOR 05 – A eternização do amor 

 

Ala 17: A morte de Metara 

Ala 18: O veneno da Maniva 

Ala 19: A Batalha sangrenta 

Tripé: A batalha de Sangue 

Rainha de bateria: Os raios de Tupã 

Ala 20 (Bateria): A piedade de Tupã 

Ala 21 (Passistas): A maldição de Mandahú 

Alegoria 05: O Canto Eterno dos Zabelês 

 

SETOR 06 – A luta continua 

 

Ala 22: A luta contra a caça 

Ala 23: Eu amo madeira 

Ala 24 (Velha guarda): Devolver o que é meu? 

Tripé: Descobrimento ou "cobrimento"?  

Ala 25: SOS abelhas 

Ala 26: Vende-se "terra" barata 

Alegoria 06: Um tributo aos protegidos de Zabelê 

 

 

 

 

 

 
Criador(es) dos Desenhos* 

Nome(s) do(s) artista(s)*: Thales Porto 
Nome do Elemento O que representa 

Comissão de Frente + Tripe 01            

– Romeu e Julieta à moda Brasileira 

O clássico "Shakespeariano" Romeu e Julieta abre 

passagem para um conto puramente brasileiro brilhar 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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na avenida virtual. Representado pelo baile de 

máscaras da história europeia, este clássico se 

transforma em plena avenida na história de Zabelê. 

Com auxilio do Quadripé, os componentes de trajes 

europeus se transformam em casais indígenas, e em 

meio a tal transformação os principais personagens 

encenam um dos mais importantes capítulos da 

história, o sofrimento de Zabelê com a morte de seu 

amor Metara. 

1º Casal MS-PB 

– O encontro de Itaim e Canindé 

Conforme conta a lenda, a história de Zabelê possui 

como cenário um local do Brasil colonial batizado por 

São José do Piauí. Um lugar de terra seca que recebeu 

as bênçãos divinas em forma de água. De um lado um 

rio chamado Canindé, do outro, Itaim. E em pleno São 

José do Piauí as águas se encontravam, para a partir 

dali bailarem juntas como uma só. O mestre sala, o 

formoso Rio Itaim, a porta bandeira, o grandioso 

Canindé. Juntos bailam conduzindo nosso Cisne 

altaneiro a conhecer a história que marcou aquele lugar 

para a eternidade.  

  

Ala 01 

– Um pedaço de verde no sertão árido 

 

Na região banhada de aridez de São José do Piauí, 

através da bênção divina, que eram o encontro dos rios, 

pôde então contemplar uma vegetação deslumbrante. 

Um pequeno pedaço de verde em meio à terra seca se 

tornou habitat perfeito para algumas tribos se 

instalarem, e promoverem daquele paraíso suas 

moradas. A primeira ala representa este milagre que 

brota em meio ao sertão nordestino.  

 
Alegoria 01 (Abre Alas) 

– Cenário verde de um Piauí Colonial 

Aquele paraíso localizado em pleno Piauí Colonial era 

deslumbrante e inocente. Em meio ao verde pulsante, o 
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dourado do sol brilhava nas águas cristalinas. Com 

fauna e flora ricas, exalava vida. Muitas espécies de 

plantas e animais viviam em harmonia e prosperidade, 

apresentando um cenário majestoso, digno de grandes 

histórias, como a de Zabelê. A primeira alegoria da 

escola representa o paraíso cenário da lenda de Zabelê. 
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Ala 02 

– Amanajós, a tribo das aves 

 

A tribo dos Amanajós, uma das duas tribos envolvidas 

na lenda, é uma tribo tupi-guarani que buscava se 

instalar próxima a rios para facilitar sua forma de 

subsistência. Uma das formas de nomeação desta tribo 

entre os tupi-guarani era Anambé, uma ave típica 

daquela região. Desta forma, a tribo dos Amanajós 

ficou popularmente conhecida no Piauí Colonial como 

a tribo das aves.  

 
Ala 03 (Baianas) 

– As senhoras do mel  

 

A tribo dos Amanajós possuía na época grande 

organização interna, com divisões de responsabilidades 

e importâncias. As mulheres, que não podiam ajudar na 

caça e no campo, tinham principalmente como função 

recolher mel na beira dos rios. O mel era de suma 

importância para a tribo sendo uma das principais 

formas de sustento. Assim, as senhoras do mel 

carregavam o fardo de recolher todos os dias de manhã 

esta fonte de alimento, que era tão rica na região.  

 
Ala 04 

– Guerreiros Amanajós 

 

Os homens da tribo dos Amanajós possuíam tarefas 

mais brutas, utilizando ferramentas e armas feitas pelos 

próprios. Buscavam treinar movimentos de guerra, 

tornando verdadeiros guerreiros. Estes guerreiros 

também cuidavam da caça, garantindo alimentação  

para toda a tribo. Os Amanajós, tribo dos que 

“permanecem unidos” viviam em grande cumplicidade 

e respeito, e com isso contavam com a proteção destes 

que davam suas vidas pelo bem do seu povo.  

 
Ala 05 

– A tribo dos Pimenteiras 

 

A tribo dos Pimenteiras é a segunda tribo envolvida na 

lenda de Zabelê. A origem do nome desta tribo possui 

duas vertentes, ambas extremamente compatíveis com 
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a personalidade dos seus índios. Uns dizem que assim 

os chamavam por ocuparem originalmente margem do 

rio São Francisco no “Sertão das Pimenteiras”. A outra 

explicação se dá ao fato de a tribo dos Pimenteiras ser 

uma das tribos mais intensas e guerreiras do Brasil 

Colonial. Com tamanha bravura, tal nome é 

representado por pimentas.  

Ala 06 

– Guerreiros matadores de gado 

 

A tribo dos Pimenteiras não possuíam grandes 

organizações como a tribo dos Amanajós. Eles se 

instalavam próximos a fazendas e campos de criações, 

de forma que pudessem abater gado destes criadouros 

dos colonizadores. Esta forma de vida deu origem ao 

título de guerreiros matadores de gado, porém também 

os envolveu em um dos maiores conflitos entre 

colonizadores e índios do Piauí Colonial.  

 
Ala 07 

– Índios dos olhos de sangue 

 

Estes guerreiros foram marcados na história por 

participarem de inúmeros conflitos e guerras no 

período, até sua extinção oficial. Sua facilidade de 

guerrear era tamanha, que lideravam facilmente 

batalhas. Estes índios possuíam tanto rancor e desejo 

de lutas que eram conhecidos por alguns na região 

como os índios dos olhos de sangue.  

 
Alegoria 02 

– Divisão dos povos, ódio entre as 

tribos 

 

A tribo dos Pimenteiras e dos Amanajós, pela 

abundancia da região, acabou se localizando em um 

mesmo território, no coração do São José do Piauí. 

Aproveitaram-se do paraíso presente que nascia do 
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encontro dos Rios Itaim e Canindé para instalarem suas 

“civilizações”. Entretanto, vida em comum não fazia 

parte dos planos de nenhuma das duas tribos. A tribo 

dos Pimenteiras se tornou oficialmente a principal rival 

da tribo dos Amanajós. Os conflitos apenas 

aumentavam com o decorrer dos tempos, a ponto de 

índios não poderem se cruzar sem ocorrer revoltas.  

Muitas foram às guerras entre os Pimenteiras e os 

Amanajós, até se estabelecer a regra de que as tribos 

não poderiam interagir uma com a outra de forma 

alguma, tentando manter o mínimo de paz e civilidade 

no local. Desta forma, as duas tribos são representadas, 

Amanajós de azul e Pimenteiras de vermelho, 

acreditando então que o único a permanecer nos dois 

lados seria Tupã, deus de ambos.  

Ala 08 

– Índia pura dos olhos de mel 

 

Zabelê, índia virgem e pura da tribo dos Amanajós, era 

filha do Pajé. Possuía tamanho encanto e formosura 

que conquistava todos que a via. Era muito bem criada, 

e fazia gosto de sua função na tribo, recolher e tomar 

conta do meu produzido pelas abelhas, e dado de 

presente a ela na beira dos rios. Seus olhos eram tão 

brilhantes que reluzia o mel buscado. Esta ala 

representa a personagem principal do conto aqui 

eternizado.  

 
Ala 09 

– Mandahú apaixonado 

Mandahú era o principal e mais forte guerreiro da tribo 

dos Amanajós. Ele possuía o respeito do Pajé, e estava 
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à frente das principais missões da tribo. Mandahú era 

profundamente apaixonado por Zabelê, e havia obtido 

a autorização do Pajé de conquistar sua filha, ideia que 

muito o agradava.  

Ala 10 

– Prisioneira de ideais 

Zabelê era obediente a seu pai, e seguia rigorosamente 

os princípios de sua tribo. Porém Zabelê se sentia presa 

pelos ideais impostos naquelas guerras desnecessárias, 

escrava de um regime de falsa paz que não a permitia 

voar conforme as aves têm direito. Sentia-se uma 

verdadeira estranha em seu ninho de regras e sangue, 

não alcançando sua paz interior, não se sentindo 

completa verdadeiramente.  

 
2º Casal MS-PB 

– Encontro dos olhos de mel com os de 

fogo 

Em uma tarde qualquer, em sua missão de recolher mel 

na beira do rio, Zabelê teve seu melhor vislumbre. Seus 

olhos de mel encontraram os olhos de fogo de Metara. 

Metara era guerreiro da tribo rival, mas naquele 

momento algo mais forte preencheu o coração da 

donzela. Aquele guerreiro alcançou seu coração com 

seu simples olhar, reluzente e quente.  

 
Ala 11 

– O amor transforma espinhos em flor 

 

Os encontros de Zabelê e Metara se tornaram 

frequentes. A doce Zabelê passou a usar sua nobre 

missão como desculpa para encontrar o guerreiro dos 

Pimenteiras. O sentimento que naquele encontro fluía 

atravessava qualquer barreira, dominava qualquer 

rancor. O amor daquele jovem casal transformou o 

espinho do ódio em flor. 

 
Alegoria 03 O amor proibido não parava de crescer. Aquele que 
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– O amor proibido mais doce que o 

mel 

 

deveria ser um nobre sentimento, não por culpa do 

jovem casal, na verdade era um fardo. Mas aquele 

amor jamais deixou de ser doce. Era banhado pelo ouro 

das abelhas e abençoado por Tupã. O amor não parava 

de florescer, e já não cabia no coração dos dois. E ali, 

em meio aos favos, eles se amavam calorosamente, 

tendo como testemunha de seus pecados apenas 

aquelas pequenas abelhas.  

 
Ala 12 

– Vislumbre da proibida paixão 

 

Certo dia, Mandahú desconfiado da frequência com 

que Zabelê retirava mel e toda sua demora resolveu 

segui-la para descobrir seus verdadeiros afazeres. Com 

a agilidade de um gato, caminhou sorrateiramente atrás 

da donzela, e ao chegar à margem do rio se camuflou 

em meio à mata que ali cercava. Foi ali, em meio 

aquele mato que Mandahú teve seu coração 

despedaçado. Naquele momento Mandahú vislumbrava 

sua amada entregue ao seu maior rival, mergulhada 

naquela proibida paixão.  

 
Ala 13 

– O ódio domina Mandahú 

 

Naquele momento, Mandahú obteve reação para juntar 

“seus cacos” ali derramados. Um ódio sem controle 

dominou aquele guerreiro, que a partir dali não 



 

  
Página 18 

 
  

18 Organograma Oficial – G.R.E.S.V. Altaneiros do Samba 

 

respondia mais por seus atos. Porém, mesmo com 

aquele sentimento de morte dominando sua cabeça e o 

gosto de sangue na boca, Mandahú não aceitou apenas 

se resolver com seu rival. Desejou ir mais a fundo em 

sua vingança.  

Ala 14 

– Notícia de traição se espalha pelo 

povo 

 

Mandahú se manteve em discrição naquela cena, e fez 

então a noticia de traição de Zabelê se espalhar por 

todo o povo. Um a um, guerreiro a guerreiro, todas as 

matriarcas. Cada centímetro daquela aldeia, em 

questão de minutos sabia que Zabelê, a filha respeitada 

do Pajé, havia se entregado ao inimigo.  

 
Ala 15 

– A fúria do Pajé 

 

Naquele momento, um verdadeiro caos tomou conta da 

tribo dos Amanajós. O Pajé, que era pai de Zabelê, foi 

dominado por uma grande fúria, e se recusou a 

defender de qualquer maneira sua filha.  

 
Ala 16 

– Assembleia formada na tribo 

 

Para que acalmasse o furor dos índios Amanajós, uma 

assembleia solicitada pelo Pajé foi realizada. Ali 

estavam os principais anciãos da tribo dos Amanajós, 
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os antigos sábios, e os mais respeitados guerreiros da 

tribo para que ali se decidisse o futuro da jovem índia.  

Ala 16 

– Assembleia formada na tribo 

 

Como qualquer outra grande assembleia, os mais 

importantes índios puseram suas decisões em torno da 

fogueira, fazendo com que o suas conclusões 

rasgassem a escuridão da noite, e fosse levado ao deus 

Tupã pelas labaredas.  

 
Alegoria 04 

– O julgamento de Zabelê 

 

Sem pensarem sequer por um minuto nos desejos e 

amores da jovem, Zabelê foi julgada naquela 

assembleia como uma verdadeira criminosa. Julgada 
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por traição aos seus, teve seu nome xingado e sua 

pureza tratada como lixo. Seu parentesco, não 

defendido por seu pai, se tornou lenha, e foi queimado 

perante os antigos.  

Naquele momento, o ódio foi posto na balança 

juntamente com a justiça. Porém a própria justiça se 

apresentou vendada pelo ódio. Assim, o sentimento 

negro pesou mais, fazendo com que o julgamento 

tratasse Zabelê unicamente como culpada, tendo como 

punição sua sentença de morte.  

Ala 17 

– A morte de Metara 

Percebendo que sua amada recebeu sentença de morte, 

Mandahú se desesperou. O julgamento foi além do que 

ele esperava do seu povo. Com a intensão de tentar 

salvar sua amada da punição, decidiu matar Metara. E 

assim fez, transpassando o peito do rival com uma 

lança, que perdeu sua alma nos braços da jovem.  

 
Ala 18 

– O veneno da Maniva 

 

Vendo seu amado sem vida nos seus braços, Zabelê 

caiu em tristeza profunda. Não podia mais viver sem 

aquele que conquistou seu coração. 
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Ao saber das intenções de Mandahú em salva-la do 

julgamento de sua tribo, Zabelê foi em segredo para o 

meio da mata. Ali a jovem foi ao encontro das folhas 

da Manipueira, permitindo que a Maniva, forte veneno, 

dominasse seus lábios, a conduzindo ao encontro com 

seu amado, levando-a a morte.  

Ala 19 

– A Batalha sangrenta 

 

Após a grande desgraça se abater sobre ambas as 

tribos, os Amanajós culparam os Pimenteiras de 

conduzirem sua jovem a esta maldição, e se armaram 

para a maior guerra entre as tribos.  

 
Ala 19 

– A Batalha sangrenta 

 

Enquanto isso, os Pimenteiras julgaram o guerreiro 

Amanajó pela morte de um dos seus guerreiros, 

Metara. Dominados por desejo de vingança, também se 

armaram e foram ao encontro dos Amanajós, 

presenteando-os com a batalha sanguenta.  

 
Tripé 02 

– A batalha de Sangue 

 

Foi naquele momento que o céu se fechou em São José 

do Piauí. Ali ocorreu a maior batalha entre os 

Pimenteiras e Amanajós, que perdurou por seis luas e 
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sete sois. Muito sangue derramado naquele solo que 

um dia foi sagrado, muitas vidas se esvaíram no 

paraíso. Nesta grande batalha, as duas tribos quase 

foram extintas, restando poucos para contar esta 

história.  

Rainha de bateria 

– Os raios de Tupã 

 

De acordo com a crença daquele povo, todas as 

bênçãos e castigos do deus Tupã caíam em forma de 

raios, assim como aconteceu naquele dia de desgraça.  

 
Ala 20 (Bateria) 

– A piedade de Tupã 

 

Aqueles que ainda restaram contaram e atestaram que 

naquele dia de desgraça Tupã lançou raios em São José 

do Piauí, e ali ele chorou. Sua piedade para com o casal 

foi tamanha que por eles olhou.  

 
Ala 21 (Passistas) 

– A maldição de Mandahú 

 

A maldade e desejo de vingança de Mandahú não pôde 

passar despercebida pelos olhos de Tupã. Não 

deixando ele se livrar de seu julgamento, o transformou 
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em um gato Maracajá, um dos piores castigos que um 

vilão poderia ter. Não que ser um felino seja árduo, 

porém a pele do Maracajá é de extrema valia para os 

caçadores, garantindo que Mandahú seja perseguido 

por toda a eternidade.  

Alegoria 05 

– O Canto Eterno dos Zabelês 

 

Aqueles que ainda contam dizem que a piedade de tupã 

foi tamanha que, fez então o casal apaixonado 

eternizados. Uns dizem que Zabelê e Metara foram 

transformados em Acauãs, outros dizem em Zabelês. 

Mas o que todos têm certeza é que ainda podem, 

mesmo nos dias de hoje, ouvir o melancólico canto do 

casal, que voa e paira por todo nordeste brasileiro 

(representado pelo desenho de cordel). Os eternos 

Zabelês não só encantam com seu canto, mas protegem 

cada pedaço de terra do ódio e do rancor de são cada 

vez mais exalados pelo homem que ali habita. 

 

 
Ala 22 

– A luta contra a caça 

Ainda nos dias atuais, nosso Brasil necessita do canto 

de proteção a vida de Zabelê. Nossa fauna permanece 
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 correndo riscos nas mãos de verdadeiros "palhaços" 

que tratam a caça como brincadeira, e nossos animais 

como peças descartáveis. Em um mundo tão 

desenvolvido, Zabelê ainda luta contra a caça 

selvagem. 

 
Ala 23 

– Eu amo madeira 

 

Mais uma luta de Zabelê ainda nos dias atuais é contra 

o desmatamento. Em uma realidade onde madeira é 

artigo de luxo, todos amam a madeira, mas ninguém a 

deixa viver. Sem pensar na destruição em massa e nas 

causas desastrosas do desmatamento, a ganância grita 

mais alto que o discernimento, acabando com o maior 

tesouro nacional. 

 
Ala 24 (Velha guarda) 

– Devolver o que é meu? 

 

Em pleno 2019 os verdadeiros donos do Brasil ainda 

perdem suas pequenas áreas de terra que os sobraram. 

As migalhas que o tempo forneceu aos índios voltam a 

ser tomados como bens do homem marginalizado 

descrito como civilizado. Assim mais uma vez o punho 

do forasteiro tira de maneira trágica a terra daqueles 

que ali surgiram. Os senhores da velha guarda trazem 

consigo seus contratos de sangue, que marcam suas 

terras conquistadas desde antes da invasão.  

 
Tripé 03 

– Descobrimento ou "cobrimento"? 

 

Com os novos ataques aos índios puramente 

brasileiros, Zabelê convida a pensar na realidade do 

"descobrimento" de terras que já eram habitadas. Com 
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tamanhas atrocidades que ocorreram e ocorrem até 

hoje, é impossível não perceber que o descobrimento, 

na realidade, foram chacinas aos donos da terra, 

enterrados para serem esquecidos. Verdadeiras pás de 

cal lançadas sobre nosso povo, sobre nossa história, 

para dali ser reescrita em uma nova pagina em branco, 

mesmo tendo seu verso completamente manchado de 

sangue. A pá de cal continua a ser lançada, mas o 

sangue jamais deixará de existir. 

Ala 25 

– SOS abelhas 

 

Com todo o desastre ambiental que o mundo moderno 

e a ganancia vem causando, uma antiga moradora do 

paraíso piauiense vem se extinguindo. O canto de 

Zabelê também se une às abelhas, que com sua 

extinção em progresso pede socorro. 

 
Ala 26 

– Vende-se "terra" barata 

 

Com os ataques aos donos da terra, os lobos em pele de 

cordeiro vêm tomando posses, e vendendo nosso 

território, e juntamente nossas riquezas, aos 

estrangeiros. Vendem a preço de banana o pouco que 

resta do paraíso chamado Brasil. 

 
Alegoria 06 

– Um tributo aos protegidos de Zabelê 

O bordão "Ninguém solta a mão de ninguém" vem 

expressar o significado da última alegoria. Um protesto 
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de todos os filhos de Zabelê que ainda lutam contra 

estes crimes que nosso Brasil vem sofrendo. O 

verdadeiro povo brasileiro (o índio) que por longos 

anos foi feito de palhaço se une em uma só voz, 

pedindo um basta. O sangue do índio é forte e brota do 

solo sagrado brasileiro. O índio é raiz, é patrimônio, e 

todo brasileiro de verdade possui sangue indígena 

correndo nas veias.  

Juntos nosso canto é mais forte. Hoje todos somos luta, 

todos somos resistência, todos somos Zabelês. 
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