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

“Movimento Armorial - Um Tributo aos Mestres e a Arte Popular” 

 
 

Carnavalesco* 

Sérgio Razera Junior 

 
 

Autor(es) do Enredo* 

Thiago Meiners 

 
 

Elaborador(es) do Roteiro do Desfile* 

João Salles 

 

 

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

Uma missão em forma de arte: exaltar e preservar toda a cultura popular do nordeste do Brasil. 

 

Missão idealizada por grandes mestres da nossa cultura, sejam escritores, pintores, romanceiros e, 

claro, o povo. 

 

E essa cultura ficou marcada quando o cirandeiro entrou na roda, quando o romanceiro declamou 

seus poemas, quando a literatura de cordel retratou a vida do valente cabra da peste, quando a 

xilogravura ganhou forma pelas mãos dos mais humildes artistas. 

 

O ideal de preservar ganhou uma metáfora ocidental. O movimento armorial em traços europeus. 

Uma luta estaria travada contra aqueles que desejavam destruir os elementos que formaram o 

nosso povo. Bandeiras, brasões, estandartes, castelos... É tempo de um universo medieval. É a 

defesa contra aqueles que desejam nos ocultar.  

 

Personagens do nosso folclore se tornam reais. São guardiões mágicos e encantados. Um palco é 

formado e ao ar livre, a expressão se revela fascinante. O teatro de rua, inspirado na comédia 

dell’arte, desta vez, tem seus heróis nordestinos... É Lampião e Maria Bonita em uma linda história 

de amor, misturados ao piano clássico. Parece loucura, né? 

 

Loucura idealizada por Ariano Suassuna. Idealizador, mestre, romanceiro, escritor e, 

principalmente, um orgulhoso nordestino brasileiro. Foram seus ideais que reacenderam a chama 

da cultura de um povo. Fiéis seguidores seguiram seus passos e seus sonhos. O Auto da 

Compadecida, O Romance d'A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta estarão 

presentes... Sejam nos versos, nas formas e na cultura. É o movimento armorial, defensor do 

Brasil. 

 

Pernambuco se enfeita de cores, magia, fitas, vendedores, fantasias... Um grande carnaval a céu 

aberto pra exaltar aqueles que tanto lutaram... Esse é o Brasil de todos, como dizem por aí... É o 

Brasil que deveria ser explorado e disseminado... Inspirado na sua missão, o Paraíso da Folia 

segue a sua missão... Defender a cultura do Brasil. 
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Autoria do Samba-Enredo* 

Cláudio Mattos 

 

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

Segue a caravana no agreste 

O romanceiro, um poema a declamar 

Missão de eternizar nossa cultura 

E chão afora, tanta história revelar 
Cirandeiro ê, entra na roda 

Toca moda de viola pro mundo inteiro  

Um movimento nordestino singular 
Brasões e estandartes a voar 

Cabra da peste, “arretado”, sorrateiro 

 
A BENÇÃO DO DIVINO VOU FESTEJAR 

SER UM CAVALEIRO DAS ANTIGAS REALEZAS 

NUM TEMPO DE FÉ E REDENÇÃO 

A INSPIRAÇÃO EM CASTELOS E PRINCESAS 

 

Vou buscar na arte erudita 

O sentimento de um novo amanhã 
E tem fitinha, vendedor e encenação 

Nas ruas linda forma de expressão 

“Oxente”, um canto ecoa pelo ar 

Para os mestres homenagear 
À luz do movimento armorial 

Quem guia o meu verso pra “ocê se incantá” 

Num céu tão bonito que sempre vai brilhar 
 

MEU PARAÍSO VEM NO TOQUE DA ZABUMBA 

É MUITO BOM, É BOM DEMAIS 

É NUM XAMEGO ARRETADO  

SÃO DOIS PRA LÁ, DOIS PRA CÁ 

QUE O MEU SAMBA É RESISTÊNCIA POPULAR 

 

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 – 21 Alas 

Alegorias – 5 Alegorias 
Tripés e/ou Quadripés – 1 Trripé 

Mestre Sala e Porta Bandeira – 1 Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira 

Guardiões de Casal de MS & PB –  
Destaques de Chão – 1 Destaque de Chão (Rainha de Bateria) 

 
 

Organização dos elementos de desfile (a setorização é obrigatória; alas obrigatórias devem ser 
devidamente discriminadas)* 

SETOR 1 - O ROMANCEIRO POPULAR NORDESTINO 

 

Comissão de Frente + Quadripé 1 - O Romanceiro Popular 
1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira - A Literatura de Cordel 

Ala 01 - Música de Viola 

Ala 02 - Xilogravura 

Alegoria 01 - A Essência da Arte Armorial 
 

SETOR 2 - A HERÁLDICA 

 
Ala 03 - Brasão de Recife 

Ala 04 - Estandartes 

Ala 05 – Herança Medieval 

Ala 06 - Guerreiros Heráldicos 
Alegoria 02 - A Heráldica Medieval/Nordestina 

 

SETOR 3 - O FOLCLORE DO NORDESTE DO BRASIL 

 

Ala 07 - Boitatá 

Ala 08 - Cabra-Cabriola 
Ala 09 - Mula-sem-cabeça 

Ala 10 - Papa-Figo 

Ala 11 - Quibungo 

Alegoria 03 - O Folclore do Nordeste do Brasil 
 

SETOR 4 - ENCENADOS AO AR LIVRE 

 
Ala 12 - Commédia Dell´Arte 

Ala 13 - Lampião e Maria Bonita 

Ala 14 – Roliúde 

1º Elemento Facultativo - Rainha de Bateria - Orgulho do Povo Nordestino 
Ala 15 - Bateria - Mazzaropi 

Ala 16 - Mamulengos 

Alegoria 04 - Encenados Ao Ar Livre no Teatro Popular do Nordeste 
 

SETOR 5 - TRIBUTO À ARIANO SUASSUNA E AOS MESTRES DO MOVIMENTO 

ARMORIAL 

 

Ala 17 - O Auto da Compadecida 

Ala 18 - O Romance d´A Pedra do Reino 

Ala 19 - O Príncipe do Sangue Vai-e-Volta 
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Ala 20 - Um Cortejo ao Movimento Armorial 
Ala 21 - Baianas - Tributo a Ariano Suassuna 

Alegoria 05 - O Movimento Armorial - A Resistência da Cultura Popular 

Galeria Velha Guarda 
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Criador(es) dos Desenhos* 

Nome(s) do(s) artista(s)*: Sérgio Razera Junior 
Nome do Elemento O que representa 

Comissão de Frente + Quadripé 1 - 

O Romanceiro Popular 

A principal bandeira levantada por Ariano Suassuna era o 

reconhecimento de nossa identidade cultural popular. 

Quem conhece sua obra e/ou o conheceu em vida não tem 

dúvida: o escritor foi um dos principais – senão o maior –

admiradores das raízes que formam o povo brasileiro, 

sobretudo nordestino. 

 

Na obra de Suassuna intitulada Seleta em prosa e verso, 

organizada por Silviano Santiago, apresenta um 

“Depoimento” sob o título de “Notas sobre o Romanceiro 

popular Nordestino”. Suassuna serve-se do termo 

“Romanceiro” justamente por este abranger a oralidade, 

aspecto típico dos cantadores brasileiros, mas que também 

é perceptível desde a Antiguidade, na qual a literatura 

escrita foi influenciada pela circulação do relato oral. Para 

Suassuna: “Toda a literatura e todas as literaturas têm um 

começo oral, mítico, rapsódico, carregado de sentidos 

ocultos, símbolos, signos e insígnias, um começo de 

extremos marcantes e cortes rasgados, onde tudo aparece 

com nitidez, onde o sangue é sangue e o riso é riso, como 

o épico, a sátira, a moralidade, o trágico, o cômico, tudo 

bem definido e claro.” 

 
1º Casal de Mestre-Sala e Porta-

Bandeira - A Literatura de Cordel 

Literatura de Cordel é o nome dado às histórias do 

romanceiro popular do sertão Nordeste do Brasil (em 

especial Pernambuco, Paraíba e Ceará). A origem do 

nome "Literatura de Cordel" está em folhetos de 

impressão precária e expostos à venda pendurados em 

varais de barbante. 

 
Ala 01 - Música de Viola O violino e a viola faziam na Orquestra Armorial o papel 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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da rabeca. O cravo era a versão erudita da viola, ambos de 

cordas pinçadas e de aço. Os movimentos da música 

erudita também serviam de base para a Armorial. 

Ala 02 - Xilogravura Gilvan Samico foi um dos representantes das artes 

plásticas no Movimento Armorial idealizado por Ariano 

Suassuna, com as suas xilogravuras que tiveram 

reconhecimento no Brasil e por todo esse mundo. A 

Xilogravura, é o resultado da técnica de transferência de 

imagens a partir de um entalhe feito em madeira. 

 
Alegoria 01 - A Essência da Arte 

Armorial 

A Arte Armorial Brasileira é aquela que tem como traço 

comum principal a ligação com o espírito mágico dos 
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"folhetos" do Romanceiro Popular do Nordeste 

(Literatura de Cordel), com a Música de viola, rabeca ou 

pífano que acompanha seus "cantares", e com a 

Xilogravura que ilustra suas capas, assim como com o 

espírito e a forma das Artes e espetáculos populares com 

esse mesmo Romanceiro relacionados. 

 

Destaques e composições: 

 

Central a frente: Chão de Riquezas - A cultura nordestina 

e seu povo como as grandes riquezas da região. 

 

Composições: O Brilho dourado do Rei Sol - representa o 

Sol que castiga o solo rachado da região nordeste. 

 

Destaque central: Esplendor do Astro Rei - Toda a 

imponência do Sol. 

Ala 03 - Brasão de Recife Segundo Suassuna, sendo "armorial" o conjunto de 

insígnias, brasões, estandartes e bandeiras de um povo, a 

heráldica é uma arte muito mais popular do que qualquer 

coisa. Desse modo, o nome adotado significou o desejo de 

ligação com essas heráldicas raízes culturais brasileiras. 

 

Nesta ala representamos os brasões através do brasão de 

Recife, pois, sob a batuta de Suassuna o movimento 

deslanchou, com a participação ativa de diversos artífices 

e escritores do Nordeste brasileiro e o suporte essencial do 

Departamento de Extensão Cultural da Pró-Reitoria para 

Assuntos Comunitários da Universidade Federal de 

Pernambuco, conquistando também o auxílio oficial da 

Prefeitura do Recife e da Secretaria de Educação do 

Estado de Pernambuco. 

 
Ala 04 - Estandartes Segundo Suassuna, sendo "armorial" o conjunto de 
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insígnias, brasões, estandartes e bandeiras de um povo, a 

heráldica é uma arte muito mais popular do que qualquer 

coisa. Desse modo, o nome adotado significou o desejo de 

ligação com essas heráldicas raízes culturais brasileiras. 

 

Nesta ala representamos os estandartes, tão característicos 

do movimento. 

Ala 05 - Herança Medieval A devoção aos chamados "Reis Magos", figuras lendárias 

e imaginárias, ocorria em toda a Europa durante a Idade 

Média. A classe alta europeia tentava preservar a sua 

cultura ensinando os escravos a tocar músicas daquelas 

localidades, enquanto que as tradições da classe baixa 

eram transmitidas através de línguas africanas e Ibéricas. 

Um dos principais gêneros musicais criados através da 

influência europeia e medieval foi o Reisado. 

 

A Folia de reis, também chamada de Reisado ou Festa de 

Santos Reis, é uma festa popular e tradicional brasileira. 

Trata-se de uma das festas folclóricas mais emblemáticas 

do país. 

 

 

 
Ala 06 - Guerreiros Heráldicos  

 

Tradicionalmente considerava-se que a Heráldica teria se 

originado da necessidade de os guerreiros serem 

identificados facilmente em campo de batalha. Além 

disso, registros primitivos apontam que em seus inícios os 

mesmos guerreiros podiam usar, conforme a ocasião, 

diferentes emblemas em seus escudos e bandeiras. 

 

No Movimento Armorial, os Guerreiros Heráldicos não 

são guerreiros no uso mais histórico da palavra, eles são 

poetas, escritores, trovadores, pintores e músicos. 

 

Representamos nesta ala, através do Zabumbeiro 

Nordestino, os Guerreiros Heráldicos do Movimento 

Armorial. 

Alegoria 02 - A Heráldica 

Medieval/Nordestina 

Segundo Ariano Suassuna, a Heráldica, nada mais era do 

que uma forma popular de caracterizar povos e defender 
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culturas enraizadas do povo brasileiro. Dessa forma, 

designou o "Movimento Armorial" de "Heráldica", uma 

forma de marcar para o povo nordestino todo o trabalho 

feito pelo grupo de armoriais que, estudavam a cultura 

popular do Nordeste. 

 

Neste carro trazemos uma idade média estilizada, com 

traços e elementos da cultura nordestina. Castelo 

medieval com seu brasão, composições de cavaleiros, 

rainha e princesas, um dragão tão característico do tempo 

medieval, além de elementos e traços nordestinos, como 

os mandacarus (cactos) e o chão rachado do sertão 

nordestino, se fazem presentes na alegoria. 

 

Destaques e composições: 

 

Central a frente: Rainha Medieval 

 

Composições: Cavaleiros Medievais - A guarda real. 

Composições: Cavaleiros Templários. 

 

Destaques nas torres: Princesas da Corte. 

Ala 07 – Boitatá Com a “Missão de eternizar nossa cultura”, como já diz 

no nosso samba enredo, o setor três vai trazer os 

principais personagens do folclore do Nordeste do Brasil. 

 

Também conhecido como "fogo que corre", o boitatá, no 

folclore brasileiro, é uma grande cobra de fogo. Este 

bicho imaginário foi citado pela primeira vez em 1560, 

num texto do padre jesuíta José de Anchieta. Na língua 

indígena tupi, “boi" significa cobra e "tata" fogo. 

 

De acordo com a lenda, o boitatá protege as matas e 

florestas das pessoas que provocam queimadas. O boitatá 

vive dentro dos rios e lagos e sai de seu "habitat" para 

assombrar e queimar as pessoas que praticam incêndios 

nas matas. 

 

  
Ala 08 - Cabra-Cabriola A Cabra Cabriola no Piauí e Pernambuco data dos séculos 
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XIX e XX. No Brasil, a lenda deriva-se de um mito afro-

brasileiro, onde acreditava-se tratar-se de um duende 

maligno que tomava a forma de uma cabra. Sendo uma 

das lendas mais aterrorizantes das crianças, a Cabra 

Cabriola seria responsável por pegar meninos 

desobedientes. Além disso, é usado para colocar medo em 

crianças que fazem xixi na cama. Além de Pernambuco, 

há versões deste mito nos estados do Ceará, Bahia, 

Alagoas, Sergipe e Pará. Além de Portugal e Brasil, a 

lenda também é conhecida na Espanha. 

Ala 09 - Mula-sem-cabeça A mula sem cabeça é um personagem do folclore 

brasileiro e um dos mais conhecidos mitos do Brasil. 

 

A lenda da mula sem cabeça conta a história de uma 

burrinha, que em lugar da cabeça tem uma tocha de fogo. 

 

De acordo com a lenda, a Mula sem cabeça costuma 

correr pelas matas e campos, assustando as pessoas e 

animais. Uma forma de identificar esta criatura é pelo 

som do relincho alto acompanhado de forte gemido. 

 
Ala 10 - Papa-Figo Papa figo é uma figura lendária do folclore brasileiro, 

conhecida principalmente nos sertões de Pernambuco e na 

Paraíba.  

 

Acredita-se que a intenção do conto era um alerta às 

crianças sobre o contato com estranhos. 

 

Alguns historiadores dizem que se assemelha à contos 

medievais, cuja ideia por trás da estória, era simplesmente 

alertar as crianças sobre o perigo do contato com os 

viajantes, os forasteiros, que não raramente, costumavam 

rapta-las em suas andanças pelas aldeias da sombria 

Europa medieval. 

 
Ala 11 - Quibungo O Quibungo faz parte dos contos romanceados, sempre 
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com um episódio trágico ou feliz, mas sem data que o 

localize no tempo. Sendo um dos principais personagens 

do folclore da Bahia, o Quibungo é uma espécie de Bicho-

Papão negro, junto com uma variação do Tutu e da Cuca, 

cuja principal função era disciplinar, pelo medo, as 

crianças rebeldes e relutantes em dormir cedo. 

Alegoria 03 - O Folclore do 

Nordeste do Brasil 

Muito rico e diversificado, o folclore nordestino é um dos 

mais importantes aspectos culturais da região. Nos contos 

e lendas, são transmitidos valores, crenças, 

comportamentos e elementos imaginários do povo 

nordestino. Desde muito novos somos apresentados a 

histórias fantásticas sobre criaturas mágicas que aprontam 

travessuras, assustam caçadores e até punem quem pratica 

más ações. 

 

O bumba-meu-boi surgiu no Nordeste e espalhou-se para 

a região norte do país. Com muita música, dança, cores e 

brincadeira, é um dos mais representativos espetáculos do 

folclore nordestino. 

 

Destaques e composições: 

 

Central a frente: Tradições nordestinas - Remete a cultura 

popular do Nordeste e seu legado para o país. 

 

Composições: Literatura de Cordel - Representam os 

folhetins e as xilogravuras. 

 

Destaques ao alto: Maracatu e Reisado - duas das mais 

populares manifestação folclóricas com origem nas 

tradições africanas.  

Ala 12 - Commédia Dell´Arte O quarto setor vai tratar da preservação e do resgate ao 
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teatro de rua e dos artistas amadores. 

 

O teatro de rua no Nordeste (que depois tornou-se o teatro 

popular do Nordeste, idealizado pelo movimento 

armorial) são derivados da Commedia dell´Arte. 

 

Esse arlequim nordestino, que vai se construindo nessa 

introdução de grande poética visual, é o encontro das 

nossas raízes europeias com o herói picaresco da nossa 

tradição popular nordestina, numa abordagem embasada e 

fiel à importante pesquisa desenvolvida por Ariano 

Suassuna e seus colaboradores através do Movimento 

Armorial, desde o início da década de 1970. 

 

 

Ala 13 - Lampião e Maria Bonita O cangaço, o artesanato, a paisagem. Capturas da 

identidade nordestina traduzidas em personagens, cores e 

texturas.  

 

Dentre as principais peças do teatro de rua do Nordeste, 

está o romance de Lampião e Maria Bonita. 

 

Ambientado no árido sertão brasileiro, a história verídica 

conta sobre esses bandoleiros nômades que dominaram o 

Nordeste do Brasil entre 1922 a 1938. Liderados por 

Lampião e sua personalidade carismática, os roubos que 

cometiam se justificavam como ajuda aos pobres e 

oprimidos que os admiravam e temiam. Os cangaceiros 

exibiam sua aura de poder e invencibilidade com as 

vitórias constantes nos confrontos violentos com os 

volantes, como eram conhecidas as forças policiais dos 

sete estados do sertão. Lampião e Maria Bonita foram, 

durante anos, os bandidos mais procurados do país. 
 

 
Ala 14 - Roliúde Severino Ramos Soares da Silva, mais conhecido como 
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Bibiu, filho do Agreste, do sol escaldante, da terra 

poeirenta, um lugar de "cabras da peste", de religiosidade 

e luta, um autêntico nordestino brasileiro, era um 

sonhador, desbravador de pensamentos mirabolantes, 

apaixonado pelo cinema. Através da arte de 

representação, do seu jeito e com o seu olhar, ele descreve 

para as pessoas, nas praças públicas, tudo aquilo que viu e 

ouviu em suas aventuras cinematográficas. 

 

Nesta ala retratamos o cinema de rua, improvisado por 

Bibiu, que apresentava em praças públicas seus filmes 

para o povo mais carente. 

1º Elemento Facultativo – Rainha 

de Bateria - Orgulho do Povo 

Nordestino 

Nossa rainha de bateria é o Orgulho do Povo Nordestino. 

Através de sua beleza, seu charme, sua representação 

cultural das raízes do nordeste e com uma belíssima 

fantasia da cor do sol dourado do sertão, encanta os 

ritmistas da Bateria do Mestre Pé Rachado. 

 
Ala 15 - Bateria - Mazzaropi Mazzaropi foi o único artista que conseguiu ficar 

milionário fazendo cinema no Brasil. Viajando pelo 

interior do país, teve a ideia de fazer o papel de caipira. 

Em 1935, criou a sua Companhia de Teatro de 

Emergência, que atuava no chamado Pavilhão Mazzaropi, 

um barracão de zinco que montava e desmontava.  

 

Ao todo, Mazzaropi fez 32 longas-metragens, contando 

histórias que abordavam o racismo, a religião, a política e 

até a ecologia, com simplicidade e bom humor, falando "a 

língua do povo", para o povo que o adorava. Mesmo 

sendo considerado superficial pela crítica e pela elite 

intelectual, deixou uma marca indelével na cultura 

nacional. 
 

Ala 16 - Mamulengos Mamulengo é um tipo de fantoche típico do nordeste 
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brasileiro, especialmente dos estados de Pernambuco e 

Paraíba. A origem do nome é controversa, mas acredita-se 

que ela se originou de mão molenga - mão mole, ideal 

para dar movimentos vivos ao fantoche. Um ou mais 

manipuladores dão voz e movimento aos bonecos. 

 

Suas apresentações eram em praça pública, em geral nos 

arrabaldes durante os festejos religiosos, apresentando 

temática em geral bíblica ou sobre atualidades. 

 

O mamulengo faz parte da cultura popular nordestina, 

sendo praticada desde a época colonial. Retrata situações 

cotidianas do povo que a pratica, geralmente situações 

cômicas e sátiras. 

Alegoria 04 - Encenados Ao Ar 

Livre no Teatro Popular do 

Nordeste 

Foi criado por Borba Filho e Suassuna, o teatro popular 

do Nordeste que se constituiu sobre duas diretrizes: a 

busca por uma maneira nordestina de interpretar e de 

encenar, e a determinação de oferecer ao público recifense 

um teatro profissional pautado pela qualidade artística. 

Porém, essa ideia surge como contra ataques à todos 

aqueles que oprimiam o teatro ao ar livre. 

 

Esse movimento teatral surgido no Recife como um 

trabalho de continuidade do Teatro do Estudante de 

Pernambuco (1946) e que tiveram fundadores comuns: os 

escritores Hermilo Borba Filho e Ariano Suassuna, tinha 

como objetivo "fazer uma arte popular total", 

fundamentada na tradição dos espetáculos populares da 

cultura nordestina. Realizou montagens inspiradas em 

autos como o bumba-meu-boi, mamulengo e pastoril; 

apresentou espetáculos ao ar livre em fábricas, cidades do 

interior e centros operários. Atuou entre 1958 e 1976. 

 

Destaques e composições: 

 

Destaque central a frente: Saltimbanco - Representa os 

artistas de rua que viajavam pelo interior encenando as 

histórias e lendas da região. 

 

Composições: Musas das Artes - A inspiração dos artistas. 

 

Ala 17 - O Auto da Compadecida Neste setor, faremos um tributo a Ariano Suassuna e aos 
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mestres do Movimento Armorial, através de suas obras. 

 

Trata-se de uma história vivida no Nordeste Brasileiro, 

contendo fortes elementos da tradição e da cultura, além 

da forte influência da literatura de cordel. Possui também 

um enredo todo voltado para a religiosidade católica, e 

traz influência do barroco católico brasileiro: mistura 

tradição religiosa com cultura popular. 

 

A peça é escrita em pantomima (teatro de rua), e por isso 

possui um personagem que é apresentador, ou seja, ele 

entra na trama para conversar com o público. 

 

Apresenta os valores religiosos e morais, e termina com o 

julgamento das personagens perante o acusador (Satanás), 

a Compadecida (defensora dos mesmos) e Emanuel (o 

próprio filho de Deus). 

Ala 18 - O Romance d´A Pedra do 

Reino 

O romance A pedra do reino, de Ariano Suassuna, 

publicado em 1971, contém em sua composição a cultura 

popular nordestina e a presença do movimento messiânico 

da Pedra do Reino. A costura entre esses itens é feita pelo 

narrador- protagonista que relata sua trajetória e, por 

extensão, a de sua família, questionando os fatos oficiais 

da história nacional, manipulando o tempo da narrativa e 

da narração, e usando a sua própria memória e a de outros 

indivíduos da comunidade. 

 
Ala 19 - O Príncipe do Sangue Vai-

e-Volta 

É inspirado em um episódio ocorrido no século XIX, no 

município sertanejo de São José do Belmonte, a 470 

quilômetros do Recife, onde uma seita, em 1836, tentou 

fazer ressurgir o rei Dom Sebastião - transformado em 

lenda em Portugal depois de desaparecer na África 

(Batalha de Alcácer-Quibir): sob domínio espanhol, os 

portugueses sonhavam com a volta do rei que restituiria a 

nação tomada à força.  

 

A história, baseada na cultura popular nordestina e 

inspirada na literatura de cordel, nos repentes e nas 

emboladas, é dedicada ao pai do autor e a mais doze 

“cavaleiros”, entre eles Euclides da Cunha, Antônio 

Conselheiro e José Lins do Rego. 

 
Ala 20 - Um Cortejo ao A nobreza da arte nordestina, representada no Movimento 
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Movimento Armorial Armorial pede passagem. Através das suas cores, formas, 

texturas e símbolos, essa ala busca fazer uma síntese à 

pluralidade contida no Movimento, e, através de seus 

significados, realizar um cortejo de maracatu, que nada 

mais é que um cortejo real, de uma arte pioneira e latente 

no Movimento Armorial, homenageá-lo. 

 
Ala 21 - Baianas - Tributo a 

Ariano Suassuna 

“Arte pra mim não é produto de mercado. Podem me 

chamar de romântico. Arte pra mim é missão, vocação e 

festa.” – Ariano Suassuna. 

 

Com esta missão, a missão de eternizar nossa cultura, 

prestamos este tributo ao Mestre. 

 

“Quem guia o meu verso pra “ocê se incantá” 

Num céu tão bonito que sempre vai brilhar” – Paraíso da 

Folia 2019. 

 

BRILHA, MESTRE! 

 

Nesta ala, trazemos elementos presentes nas obras do 

Suassuna. Brasões estilizados formando os laços, as fitas 

da cavalgada de Belmonte, o Sol do sertão na cabeça, o 

tabuleiro do jogo de xadrez na saia e as rosas para Zélia, 

sua esposa 
 

Alegoria 05 - O Movimento 

Armorial - A Resistência da 

Cultura Popular 

A Paraíso da Folia e a LIESV se enfeitam de cores, 

magia, fantasia e alegria para festejar o Movimento 

Armorial. Um grande carnaval a céu aberto pra exaltar 

aqueles que tanto lutaram pela cultura popular do 

Nordeste, aqueles que fizeram de sua obra um manifesto 

de resistência, de preservação de uma arte tão sofrida, mas 

tão rica. O Nordeste do Brasil é celeiro de incontáveis 

cantores, músicos, pintores, escultores, compositores, 

trovadores, poetas, escritores e artistas. O Movimento 

Armorial tem como missão nessas décadas de luta em 

defesa da arte, manter viva nossa história e nossa cultura, 

deixando-as de legado para a eternidade. Viva a Cultura 

Popular, viva o Movimento Armorial, viva Ariano 

Suassuna, viva a Paraíso da Folia e a LIESV. 

 

Destaques e composições:  

 

Central a frente (atrás da moldura): Um coração a pulsar - 
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A paixão do escritor pela literatura e pela cultura 

nordestina. 

 

Composições: Um Amor pra toda vida - A paixão de 

Suassuna pela sua esposa Zélia, companheira de toda 

vida. 

 

Grandes laterais: O Romanceiro em noite estrelada - Os 

personagens criados pelo autor reverenciam sua obra na 

apoteose do Carnaval. 

Galeria Velha Guarda Nossa galeria de Velha Guarda vem com uma 

indumentária tradicional nordestina fechando nosso 

desfile e colocando um ponto de exclamação nessa 

história extremamente rica e indubitavelmente 

fundamental para a cultura nordestina. 
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Nome Completo da Escola* 

Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual Paraíso da Folia 
Presidente Administrativo da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

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

Sérgio Razera Junior 
Intérprete(s) da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

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

na escola, se houver)* 

Não tem 
Autores do Samba-Enredo da Escola* 

Cláudio Mattos 
Data de Fundação da Escola* 

01/11/2009 
Cores da Escola* 

Azul, Branco e Dourado 
Símbolo da Escola* 

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

O G.R.E.S.V. Paraíso da Folia foi idealizado após o atual presidente (João Salles) e 

alguns amigos assistirem aos desfiles da LIESV em 2009. A partir daí foram 

iniciadas conversas e discussões em busca da criação de uma escola virtual. 

Fundamos a Paraíso no dia 01/11/2009, o dia de todos os santos, para abençoarem 

a nossa escola. Primeiramente, a escola foi chamada de Paraíso do Samba, mas, 

posteriormente, o nome foi alterado para Paraíso da Folia. A escola já fez 6 desfiles 

na LIESV, sagrando-se campeão do Grupo de Acesso em 2014. As cores são Azul, 

Dourado e Branco e o símbolo, uma Coroa. 

 “Movimento Armorial - Um Tributo aos Mestres e a Arte Popular” 

Thiago Meiners 

Nosso enredo tem como enfoque principal o Movimento Armorial e sua importância 

dentro da formação da cultura popular brasileira. Vamos abordar desde as 

influências medievais até a consolidação do movimento e seu grande “mentor”, o 

escritor Ariano Suassuna. Quando se fala em movimento armorial logo vem em 

mente a figura de Ariano Suassuna. Sua obra, seus personagens, sua linha 

narrativa. Sendo assim, tudo o que irá passar pela passarela durante nosso desfile é 

extremamente fiel a proposta do movimento armorial e da cultura popular do 

nordeste. 

 

Título do Enredo* 

Autor do Enredo* 

Breve Resumo do Enredo (máximo de 10 linhas)* 

FICHA TÉCNICA 

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

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

2019. 


