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Dados da Escola 

Nome da Escola: Essência do samba  

Fundação:  

Cidade-Sede: Curitiba-PR 

Cores: Azul, branco e dourado 

Símbolos: tigre e coroa 

 

 

 



Texto de Apresentação 

 

Tradição. 
Inovação. 
Garra. 
Respeito. 
Essência. 
 
Eu sou o samba, sim, a essência que veio de Angola, batendo seus tambores pra 
esquecer o lamento. 
Eu sou o samba, entoado todo ano por bambas que constroem minha história. 
Eu sou o samba, que invade avenida, praças e multidões, que corre pelas veias de cada 
brasileiro. 
Eu sou o samba, o remédio pra curar a dor da tristeza, e trazer alegria ao meu povo. 
Eu sou ESSÊNCIA DO SAMBA e esse é o nosso carnaval! 
 

 



Organização da Escola 
 

Componentes da Escola 
 

Nome Idade Cidade-UF Identificação 

número do CPF  

Cargo na 

Escola 

Contato  

Facebook e/ou e-mail 

 

Lorran 

Gabriel 

 

17 anos 

Curitiba-PR  Presidente  

Bruno 

pontes 

17 anos Rio de 

janeiro-RJ 

 Carnavalesco  

João lucas 

Peretto 

16 anos Osório-RS  Carnavalesco  

    Figurinista  

Lorran 

gabriel 

17 anos Curitiba-PR   Interprete  

  

 

 

  Diretor de 

Carnaval 

 

 

 
OBS1: Presidente, Carnavalesco e Intérprete são cargos obrigatórios na CAESV, não impedindo que a escola possa 
ter cargos de outra natureza, desde que devidamente cadastrados nesta ficha. 
 

OBS2: No caso do integrante não possuir/ ter perdido / não querer fornecer o CPF, favor procurar a Diretoria da 
CAESV para outras formas de comprovação de identificação. 
 

 
 

 

Pavilhão/Bandeira da Agremiação 



  

 



Enredo da Escola 
 

Título do Enredo 

As vozes da sapucaí – Essências do samba 

 
Autor do Enredo 

Cuca peretto e Bruno pontes 

 

Sinopse 
Caso haja uma sinopse secundária destinada aos compositores, anexá-la após o 
separador. 
 

ABERTURA 

“Posso ouvi-lo clamar 

Entendo suas dores e lamentos 

Mas isso há de acabar” 

É como um reflexo do tempo. 

No Rio de janeiro logo se ouvia um cantar sobre uma terra onde todos eram livres e 

felizes. E com o sopro de IFÁ as correntes de dor se quebram e viram pó de esperança e 

felicidade. Ali estava enraizada a pequena África no Brasil. E foi nessa pequena África 

que uma voz vinda lá da sagrada Bahia encantou a todos e fez as tias baianas girarem. E 

“Pelo Telefone” Hilária Batista de Almeida, a Tia Ciata D’oxum, lá da Pedra do Sal, 

mandou avisar… 

“O chefe da polícia pelo telefone mandou avisar Que na carioca tem uma roleta para se 

jogar” 

(Pelo telefone – Donga) 

 SETOR 1 – Salve o samba! 

“Eu sou o samba A voz do morro sou eu mesmo sim senhor Quero mostrar ao mundo que 

tenho valor Eu sou o rei do terreiro Eu sou o samba Sou natural daqui do Rio de Janeiro 

Sou eu quem levo a alegria Para milhões de corações brasileiros” 

(Demônios da garoa – Eu sou o Samba) 

Eu sou o samba 

Que veio de Angola 

Raiz africana que o povo não deixa apagar 

O samba cantado na Praça XI 

Que consagrou tantos poetas 

E que te fez cantar, e cantar, e cantar 

Salve o Samba! 

Do malandro e da mulata 

Que contagia e que passa 

Fazendo o povo sambar 

Aquele samba 

Do Pierrot e Colombina 

Do confete e da serpentina 

Dos blocos e cordões 

Que há cem anos arrastam multidões 

Sou eu, 



que fui como pude para as ruas e avenidas 

Decoradas por Pamplona, a cada ano evoluindo 

E ainda hoje estou por ai 

Alegrando suas vidas 

Por todo lado vejo gente sorrindo 

Com muito orgulho ganho lar 

E hoje sambo na Sapucaí 

SETOR 2 – Deixa falar, aqui é Dominguinhos do Estácio! 

 ““Do terreiro grande, a doce voz Que emociona a todos nós “Teu menino desceu o São 

Carlos” Brota “melodia” desse chão “Eu vi, ai meu deus eu vi” A minha escola levantar a 

multidão E “quero a arte pro meu povo Ser feliz de novo”, meu leão”” 

(ESTÁCIO 2010) 

Deixei falar muitas vezes 

Revelei grandes poetas e cantores 

Dominguinhos do Estácio é um deles 

Símbolo máximo de uma trajetória 

Repleta de títulos e de gloria 

Pois fez a liberdade abrir suas assas 

Com a coroa de ramos estampada em seu peito 

Mostrou tanta arte e cultura do seu jeito 

Fez uma festa que até hoje falam tanto 

A Paulicéia Desvairada estampada em vermelho e branco 

Em Niterói toda cidade sorriu 

Por fim a redenção acontecia 

“Com hinos de lutas e cantos de paz” 

Fez a noite virar dia 

“Coisa igual nunca se viu” 

Novamente o verde e branco retorna a sua vida 

Lá de Ramos, outra escola querida 

E viu o brilhar do muiraquitã 

A cultura paraense tomada na raiz 

E mostrou a todos ser “o talismã do meu país” 

Mas a saudade apertou e ele voltou 

Para ficar ao teu lado, oh berço do samba 

Pois se queres “matar-me de amor que seja aqui” 

São Carlos abraça esse bamba 

Essa voz de ouro na Sapucaí 

 “Mas corre nas veias Esse sangue vermelho Que me faz explodir (que me faz, que me 

faz) Seu branco é encanto (bis) Eu visto esse manto E vou por aí (a Estácio é isso aí). A 

esperança continua Amor, amor, amor Sou seu poeta pelas ruas O meu coração se abriu 

em flor (bis) Tu és o pavilhão do amor!” (Estácio de Sá – Pavilhão do Amor) 

 

SETOR 3 – O beijo na flor, de Neguinho! 

“Oh pai, olhai por nós, ouvi a voz desse missioneiro, o vento cortando os pampas, 

bordando a esperança, nesse rincão brasileiro” 

(Beija-flor 2005) 

Mas agora meus senhores 

Conto a vocês em meus versos 

Dentre os sonhadores 

A voz que expressa o que sente 



Quem por mim dedicou a vida 

Foi neguinho da beija flor 

Seu canto faz tremer a avenida 

“Olha a beija flor ai gente” 

E o povo cantou… 

Lá das “províncias do Sudão” 

Reclamou a verdadeira liberdade 

Liberdade raiou, mas igualdade não 

E o negro bradou… 

“Enfrentou a realidade” 

Com garra e coragem “revestiu-se de emoção” 

Do luxo ao lixo foi uma grande confusão 

Um momento a ser lembrado 

Um hino a ser cantado 

Com muito orgulho entoado por sua voz 

Entre ratos e urubus eternizou-se João 

O trinta imortalizado pela vida 

Deixou sua marca na avenida 

“Mesmo proibido olhai por nós” 

Em sua ida a terra da garoa 

Fez toda a mocidade mais alegre 

E com mulheres ousadas sorriu a toa 

Em um ano mais de emoção 

Na morada do samba permaneceu 

E com muita vibração 

Mostrou que “Na Bahia tem, tem magia, tem devoção” 

Voltando a Beija-flor cantou a Olodumarê 

Mostrando a cultura nagô 

Com a forca da sua comunidade 

A todos encantou com a sua fé 

Justiça feita aos olhos de Xangô 

“Já raiou o sol da liberdade” 

Um casamento quem diria 

Na avenida aconteceu 

Dos males a cura 

Um milagre se fazia 

Foi um banho de alegria 

Que a beija flor me deu 

Seja de gato, sol ou lua 

“Quem banha o corpo lava a alma na folia” 

“É que eu vi um lindo negro anjo, Anjo negro, lindo anjo, Negra Ângela” 

(Negra Ângela – Neguinho do Beija-flor) 

SETOR 4 – “Eu sou cantor, eu sou cantor” 

 

“Mangueira teu cenário é uma beleza que a natureza criou” 

 (Mangueira – Samba exaltação) 

Quanto a ti oh meu cantor 

Nem sei o que falar 

A tua historia na mangueira 



Nunca há de se apagar 

Cantou o século do samba, em cada linha 

Cumpriu seu papel, pois veja 

“Ecoa no céu mangueira 

traz todo o samba pra estação primeira” 

Mostrou a nação do sertão, o povo de fé 

Que em romaria vai a pé 

De olhos fechados a pedir 

Oh padim Ciço mande chuva a noite inteira 

Pra essa gente tão guerreira 

Que sonha e sofre, mas não para de sorrir 

Feliz no velho Chico a navegar 

Não ha quem possa duvidar 

Teu canto faz pulsar mais forte o coração 

Porque o samba é tua oração 

Mestre Jamelão… 

Receba esse companheiro 

Que no samba foi verdadeiro 

E honrou teu nome por toda vida 

Celebração… 

Hoje tem festa lá no céu 

Pra esse guerreiro que cumpriu seu papel 

E em dueto cantam aquela canção… 

“Meu coração é verde e rosa Descendo o morro eu vou A musica, alegria do povo 

Chegou, a mangueira chegou” (mangueira – 2010) 

 

ENCERRAMENTO 

No carnaval 

São todos a garra e a emoção 

Com orgulho defenderam cada pavilhão 

Que fariam Tia Ciata se orgulhar 

São a arte cantada a plenos pulmões 

Entoando o ritmo de nossos corações 

Fazendo o nosso corpo arrepiar 

Mas se a lagrima rolar 

Não será de tristeza 

Pois a cada ano tenho mais certeza 

Em vocês que são as vozes da Sapucaí 

E voam por ai 

Como poesia solta pelo ar 

Que se espalham no infinito 

E nos faz querer sambar 

E até eu 

O ritmo mais brasileiro 

Mesmo lembrado pelo mundo inteiro 

Digo a todos esses bambas 

Que com vocês sou mais feliz 

Pois vós sois a Essência Do Samba 



Orgulho e patrimônio do país. 

FIM. 

SEPARADOR  

 

Escrever aqui  

 
Do Desfile 

 

 
 

 

Organização dos elementos de desfile  
a setorização é opcional; Todos os itens do desfile devem ser devidamente 

Número de elementos de desfile 
 
15 alas, 3 carros, 1 tripé, 1 comissão de frente 



discriminados  
 
CDF - A essência de Angola que encanta 
ALA 1 (baianas) - Tia Ciata D'oxum 
CASAL - Pelo Telefone 
AA Parte 1 - Lá vem o Malandro, Meu tigre guerreiro 
ALA 2 - Por blocos e cordões 
AA Parte 2 - Hoje eu sambo na Sapucaí 

ALA 3 - Abriu as asas pra liberdade 
ALA 4 - Na pauliceia desvairada de emoção 
ALA 5 - Num big bang explode a vida 
ALA 6 - As belezas do Pará 
 
TRIPÉ - Deixa Falar 

ALA  7 - Vem lá do Egito um canto de liberdade 
ALA 8 - Do luxo ao Lixo 
ALA 9 - Cantar na terra da garoa 
ALA 10 - Eu sou quilombola 
ALA 11 - Quem banha o corpo lava a alma 
 
CARRO 2 - Qlha a beija flor ai gente 

ALA 12 - O século do Samba 
ALA 13 - Nordeste Imortal 
ALA 14 – Um rio de esperança 
ALA 15 - Com vocês eu sou mais feliz 
 
Carro 3 - Eu sou Cantor! 

 
  



Breve Resumo do desfile – Máximo de 10 linhas 
Adicione os pontos principais de destaque a ser abordado durante o 
desfile. 
 

A escola vem trazendo um enredo tradicional e inovador, com uma proposta de contar um 
pouco a história do samba cantada por nossos homenageado, Neguinho da beija-flor, 
Dominguinhos do estácio e Jamelão, que irão nos guiar, desde o povo angolano que batia 
seus tambores, passando pela praça XI, por tia Ciata e chegando na sapucaí, local aonde 
hoje, o samba é cantado e sua cultura perpetuada 

 

 
 
 

 
Autor(es) do Samba Enredo 
 

 Tiago Vinicius, Caroline Desiderato e Thiago Gotelip 
 
 

Letra do Samba Enredo 
Cole abaixo a letra oficial COMPLETA do samba enredo da agremiação a ser 
avaliado, com refrães devidamente destacados em negrito.  
 
 

Eu... Eu sou o samba 

 

A essência de Angola que encanta 

 

A batida que traz pro meu povo, a felicidade 

 

A cantar... A cantar... 

 

Mais um samba popular 

  

Lá vem o malandro, meu tigre guerreiro 

Erguendo a massa, fazendo sambar 

Eu fui....Por Blocos e cordões a evoluir 

Hoje eu Sambo na Sapucaí 

Alegre, feliz a cantar 

A minha historia...deixa falar 

Abriu as asas... Da liberdade 

Na Paulicéia desvairada de emoção 

Num big bang... Explode a vida no ar 

Mostrando ao mundo as belezas do pará 

Eu vou...Do luxo ao lixo em uma grande confusão 



Cantar na terra da garoa 

Fazer do samba moradia 

Eu sou Quilombola, sou religião 

Quem banha o corpo lava a alma na folia 

Fez do século do samba... A maravilha 

Apoteótico nordeste imortal 

No velho Chico encarnou a poesia 

Em verde e rosa mostrou seu carnaval 

Voa em melodia a cantar lá no céu a festejar 

Em dueto uma canção 

Com vocês ... eu sou mais feliz 

Orgulho patrimônio do pais ! 

 

 
Defesa do Samba 
Opcional   
 
 

Escrever aqui  

 
Descrição dos Elementos de Desfile 

(em ordem de apresentação) 
 

01: Comissão de frente – A essência de Angola que encanta 
Saudando a majestosa África e o povo negro, mais do que escravos, 

herdeiros da coroa dos orixás. A Essência do samba abre seu desfile 

contando que veio de lá o canto e o batuque que inspirou e inspiram o 

nosso samba. 

 

02: Ala 1 (baianas) – Tia Ciata D’Oxum 
Hilária Batista de Almeida,  conhecida como Tia Ciata, foi responsável 

por organizar eventos em seu quintal, lá na pedra do sal, que, disfarçado 

de terreiro, passava despercebido pelos olhos das autoridades. Sendo a 

mais conhecida das tias baianas, seu reconhecimento hoje é tão grande 

que se faz homenageado na tradicional ala das baianas do carnaval. 

 



 
 
 
 

05: Ala 2 - Por blocos e cordões 

O carnaval do Rio possui momentos marcantes e históricos, além do 
conhecido desfile das escolas de samba, passam por ali blocos e cordões 
carnavalescos, sendo os mais famosos, respectivamente, o bloco Cacique 
de Ramos e o Cordão do Bola Preta.  

 

06: Abre-alas(Parte 2) – Hoje eu sambo na sapucaí 

De Angola a sapucaí, o samba hoje é mundialmente conhecido pelo 
desfile das escolas de samba que acontece na marquês de sapucaí, 
conhecido como o templo do samba, e junto dele alguns intérpretes da 
Liesv vem receber a homenagem em nome de todos que cantam em prol 
da memória do carnaval virtual. 9 componentes:Vozes que encantam na 
tela do computador 

 

07: Ala 3 - Abriu as asas pra liberdade 

O ano era 1989, Dominguinhos mais uma vez cantava na escola aonde 
conquistou seu primeiro título em 1980, a Imperatriz leopoldinense, e com 
um desfile maravilhoso e um samba que até hoje é lembrado em todos os 
lugares, “liberdade, liberdade” celebrou a libertação do negro das 
amarras da escravidão. 

 

08: Ala 4(Bateria) - Na pauliceia desvairada de emoção  

O trem do caipira, famoso pelo primeiro e único título da vermelho e 
branco do morro de São Carlos,  hoje desembarca na avenida virtual  
trazendo o ritmo da festa, o som da bateria. “Lá vem o trem do caipira...” 

 

09:Ala 5 (Passistas) - Num big bang explode a vida 

Com um enredo diferente vindo da mente criativa de Joãozinho 30, a 
vermelho e branco de niterói em 1997 contou na avenida a teoria do Big 
bang, conquistando seu único título pelo grupo especial. 

 

10: Ala 6 – As belezas do pará 

Homenageando o Pará, em 2014, no melhor ano do seu retorno à 
Imperatriz, Dominguinhos conseguiu a melhor colocação da escola na sua 
era, nunca carnaval que muitos julgam o melhor da escola na década. 

 

11: Tripé – Deixa falar 

03: 1 casal de Mestre-sala e Porta-bandeira – Pelo telefone 

Famoso por ser o primeiro samba gravado, “pelo telefone” de Donga 
cantava:”Pelo telefone o chefe da polícia mandou avisar, que na carioca 
tem uma roleta para se jogar”. E representando esse trecho do samba 
vem o nosso casal de Mestre-sala e Porta-bandeira. Ele como chefe da 
polícia, e ela como roleta. 

04 : Abre-alas(Parte 1) – Lá vem o Malandro,  Meu tigre guerreiro 

Pisando mansinho e chegando devagarinho, nosso tigre Malandro traz 
consigo a pedra do sal, eterno terreiro de Ciata, local aonde se fez o 
samba. 11 componentes:”Tias baianas” 



Em meio aos seus muitos títulos por várias escolas diferentes (sendo o 
mais recente em 2015) , Dominguinhos retornou ao velho Estácio e trouxe 
pra escola o título do segundo grupo e o acesso ao grupo especial, mais 
um pra sua grande coleção. 

 

12: Ala 7 – Lá do Egito um canto de liberdade 

Um canto de liberdade ecoava, em 1988, quando a beija-flor contou a 
saga do negro no Egito até conquistar a tão sonhada liberdade. 

 

13: Ala 8 – Do luxo ao lixo 

Em um carnaval muito disputado, a beija-flor apostou nos mendigos pra 
buscar o campeonato, com a imagem mais marcante da história do 
carnaval (o Cristo mendigo coberto) a escola alcançou o segundo lugar, 
atrás apenas da esmagadora Imperatriz, com “liberdade, liberdade”. 

 

14: Ala 9 – Cantar na terra da garoa 

Durante os anos de 1998 e 1999, Neguinho da beija-flor se aventurou em 
terras paulistanas, emprestando sua voz pra morada do samba, a 
mocidade Alegre, cantando um enredo sobre a Bahia e outro sobre 
mulheres. 

 

15: Ala 10 – Eu sou quilombola 

Um carnaval que muitos consideram o melhor desfile com temática afro 
da década passada, e que muitos também questionam o título da escola 
nilopolitana, em 2007 a azul e branco contou a história da África e 
conquistou o quarto título em 7 anos. 

 

16: Ala 11 – Quem banha o corpo lava a alma 

Em um ano muito complicado, Neguinho sofreu de câncer e cogitou não 
desfilar naquele carnaval, porém no dia do desfile ele estava lá, soltando 
a voz e emocionando a avenida, com direito a casamento minutos antes 
da escola entrar na pista. 

 

17: Carro 2 – Olha a Beija-flor aí gente... 

Uma vida dedicada à uma única escola de samba, uma carreira magnífica 
que consagra Neguinho como o rei da Beija-flor. E com seu grito de guerra 
conhecido em todos os cantos “olha a beija-flor aí gente...” anuncia que 
mais um desfile está para começar. 3 composições: A delicadeza de um 
beija-flor. Destaque central – Neguinho da Beija-flor: O rei de nilópolis. 

 

18: Ala 12 – Século do samba 

No último desfile do século, em 1999, a estação primeira levou pra 
avenida uma homenagem aos maiores bambas da história do samba, 
como Noel, Pixinguinha e Cartola. 

 

 
 

19: Ala 13 – Nordeste Imortal  

No ano de 2002, sob direção carnavalesca de Max Lopes, a mangueira 
contou a cultura nordeste, histórias e lendas que permeiam essa região 
tão rica em história, e além de invadir o nordeste, a escola invadiu o 
coração dos jurados e levou o título pra casa. 



 
 
 

21: Ala 15(crianças) – Com vocês eu sou mais feliz 

As crianças vem fazer um cortejo em honra aos intérpretes jamelão e 
Luizito que deixaram seu legado eternizado na história da estação 
primeira. 

 

22: Carro 3 – Eu sou cantor 

Duas partidas que deixaram saudades e até hoje emocionam todos os 
sambistas com certeza foram as de jamelão e Luizito, dois grandes 
intérpretes que a mangueira teve a honra de ter em sua história, e hoje 
são dois anjos que estão no céu e no coração de cada um que tem o 
samba correndo em suas veias. 5 composições – Anjos do samba 

 

23:  

 

 
Considerações finais  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão de Avaliação das Escolas de Samba Virtuais (CAESV) – 2007–2016 - Órgão da Liga Independente das 
Escolas de Samba Virtuais (LIESV) – 2003–2016 - Adm Ewerton Fintelman 

20: Ala 14 – Um rio de esperança  

2006, ano do último desfile de jamelão, a escola alcançou o terceiro lugar 
em um desfile que pra muita gente mereceu o campeonato, trazendo 
contos do Rio São Francisco, o velho Chico,  o maior do mundo, no qual 
muitos pescadores tiram o sustento pra viver e a esperança de dias 
melhores. 


