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JUSTIFICATIVA DO ENREDO 

Carnaval 2018 

Tradição orgulhosamente apresenta: 

SABÁ 
SOBERANA DA ETIÓPIA, SEDUTORA DE JERUSALÉM 

 
“Lá onde os deuses criaram a chama guerreira 

Nasceu a beleza em forma de mulher 

A terra dos nossos ancestrais 

Ouviu a voz da rainha Makeda...” 

               (trecho do hino oficial 2018  do GRES Tradição) 

 

  A Tradição leva para a avenida uma história de força, soberania e 
amor, protagonizada por uma das mulheres negras mais importantes dos registros 
da humanidade: Sabá, a Cleópatra negra, a tulipa rara, a jóia africana, a rainha de 
um dos mais imponentes e relevantes impérios da Etiópia milenar. Nossa majestade 
foi na Torá, no Antigo e Novo Testamento, no Alcorão, na história da Etiópia e do 
Iêmen, uma célebre soberana do antigo reino de Sabá, o mais poderoso da Arábia 
Feliz, denominação da parte meridional da península arábica, correspondente aos 
atuais estados do lêmem e Omã. A localização exata deste reino inclui todo o 
território atual da Etiópia. 

  Conhecida entre os povos etíopes como Makeda, esta rainha, 
protagonista do nosso espetáculo, recebeu distintos nomes ao longo dos tempos. 
Para o rei Salomão de Israel, grande paixão de sua vida, ela era a Rainha de Sabá. 
Convertida ao judaísmo, nossa soberana conquistou toda Jerusalém, sendo a 
primeira mulher negra africana a ser convertida, após um casamento com o grande 
e respeitado rei de Judá. Outras nomenclaturas também foram dadas a rainha, tais 
como: Balkis, pela tradição islâmica, e Nicaula, nome originado na cultura judaica. 
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  Mas, rainha de Sabá foi o nome mais popular e referência de poder 
que conquistou fama em todos os povos do mundo.  

  Makeda viveu no século X a.C e a história que a Tradição leva para a 
avenida, possui muitas referências e influências desse período, tanto nos elementos 
cênicos, esculturas e indumentárias; sempre de forma carnavalizada e lúdica. 

  A poderosa e sedutora rainha, dona de uma beleza incontestável, 
reinou absoluta no reino de Aksun, atualmente uma cidade sagrada na Etiópia, 
localizada ao entorno de um milenar palácio real. 

  No carnaval, o enredo da Tradição abordará sua soberania, o amor 
pelo seu povo e, principalmente, sua jornada em comitiva real pelas savanas até 
Jerusalém. Makeda, através de mercadores, povos nômades e guerreiros andarilhos 
fica sabendo que em outras terras, bem longe de seu cetro, existe um rei tão 
poderoso quanto ela: Salomão. Não hesitou em partir com sua corte, guerreiros, 
exército e animais para conhecer o homem que, em sua mente, poderia ser o 
grande amor de sua vida. Acreditava que dois poderosos, juntos, poderiam dar a luz 
ao futuro imperador da Etiópia Milenar, em prol de toda a humanidade. 

  A Tradição faz uma licença poética e termina seu desfile apresentando 
o carnaval brasileiro e carioca a nossa soberana. Na história original, Makeda, a 
rainha de Sabá, deixa Jerusalém e retorna para seu povo em Aksun. Grávida, dá a 
luz ao futuro imperador etíope e o entrega nos braços do seu povo. Em nosso 
espetáculo, Makeda em seu retorno encontra o carnaval, conhece nossos malandros 
e cabrochas e se encanta com a magia, ginga e essência do samba. Apaixonada 
pela nossa maior manifestação folclórica-popular, Makeda cai na folia de momo e 
desfila defendendo as cores do pavilhão da Tradição. Entrega seu filho nos braços 
da nossa comunidade de Campinho, Oswaldo Cruz e Madureira e, nossas mães do 
samba, mulheres humildes da nossa comunidade, conduzem seu filho com amor, o 
amamentando e cuidando do grande futuro imperador.  

 

Justificativa do enredo por setor 

 

Primeiro Setor: O Império de Aksun 

 

  O desfile da Tradição começa mostrando toda força e pompa do 
Império de Aksun. Nossa comissão de frente, através dos deuses africanos, retrata o 
nascimento da rainha negra, através de um ritual divinal. Na sequência, nosso 
primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira exalta toda a exuberância do 
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continente negro, terra onde a majestade cresceu, viveu e reinou soberana. 
Guerreiros da rainha abrem o desfile protegendo Aksun e todo seu povo. A abertura 
do desfile também faz referências à corte real, as mulheres soberanas no reino 
milenar, a exaltação do solo nobre de mãe África e, principalmente, a crença e 
devoção à Olorum, pai criador e protetor de toda a terra que acolheu e fez reinar 
com fartura. Uma homenagem aos deuses da natureza, em especial ao Deus Sol, 
fonte da vida e a luz que abre-alas para a passagem da rainha. Um tripé especial é 
dedicado ao mestre criador Olorum, que abre passagem para a alegoria que traz o 
reino e trono da grande soberana de todos os tempos. 

 

Segundo Setor: Jornada rumo à Jerusalém 

 

  O segundo ato da nossa ópera popular começa com guerreiros 
andarilhos, mercenários com suas espadas dispostos a qualquer coisa por 
suprimentos, riquezas e vantagens. Estes homens são donos de valiosas 
informações de todos os grandes reinos do período. São eles os responsáveis em 
informar a rainha Makeda sobre a existência do Rei Salomão. Contam tudo que 
sabem e de todo o seu poder. Fascinada com o que ouve, a soberana resolve, de 
forma imediata, partir em cortejo real, numa comitiva mágica com dezenas de 
animais, exército e nobres membros da corte para Jerusalém. Nessa jornada, que 
dura cerca de um ano pelas savanas, a rainha leva sua riqueza e sua fartura, 
através dos mercadores, para agradar o poderoso judeu. Seu objetivo é claro: 
seduzir Salomão e conquistar toda Jerusalém. 

 

Terceiro Setor: Nas terras do rei Salomão 

 

  Após uma longa caminhada com sua comitiva real, a rainha Makeda 
chega às terras do rei Salomão. Informado de sua jornada ele o aguarda ansioso e 
pronto para conhecer a soberana mais famosa e poderosa do continente negro. No 
primeiro encontro se apaixonam e vivem uma linda noite de amor, digna das mil e 
uma noites em uma só. Apaixonados, se casam e, convertida ao judaísmo, Makeda 
se torna a rainha de Sabá, a primeira negra, africana convertida à religião do nobre 
rei. Com seu poder de sedução, Sabá conquista todo o povo e realeza da nova terra 
encontrada. Porém, abre mão de tudo para retornar ao seu povo em Aksun. Grávida, 
segue, com sua comitiva, para a Etiópia, certa de que seu objetivo fora alcançado: 
um filho, fruto da união de dois soberanos. O futuro imperador, ainda em seu útero, 
é a certeza que a rainha tem no futuro da humanidade. Ela acredita que o sangue 
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nobre deste ser será o responsável pela continuidade de tudo que construiu e 
acreditou. 

 

Quarto Setor: Nos braços do povo e do carnaval 

 

  Mas, é carnaval! E em nossa festa o final feliz não poderia deixar de 
existir. Brindar o público com a alegria e essência do samba é o nosso maior 
orgulho. Em nosso espetáculo, através de uma licença poética, a rainha de Sabá ao 
retornar para seu império, em Aksun, encontra o carnaval. Fica fascinada com a 
ginga dos nossos passistas, com a cadência e o ritmo do samba carioca. 
Apaixonada pela folia de momo, a soberana cai nos braços do povo, dá a luz ao seu 
filho e o entrega com amor para nossa gente, nossas mães do samba. Acolhida pela 
nossa escola é abençoada, assim como toda sua história, pelo nosso símbolo maior: 
o Condor. Este, encerra nosso desfile homenageando os carnavais de outrora e toda 
a história que exaltamos em homenagem à rainha de Sabá. 
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SINOPSE DO ENREDO 

 
 

 
Tradição orgulhosamente apresenta: 

SABÁ 
SOBERANA DA ETIÓPIA, SEDUTORA DE JERUSALÉM 

 
 
        A força e a realeza da mulher negra incorporada em uma soberana que a 
África nunca esqueceu. Foi para a Etiópia que os deuses do continente negro 
enviaram MAKEDA, a Cleópatra Negra, a tulipa rara, a rainha virgem mais forte e 
inteligente que a terra mãe de nossos ancestrais já viu.  
Sua beleza e inteligência reinaram soberanos na Etiópia dos ancestrais e sua fama 
chegou aos rincões mais distantes do mundo conhecido. Seus súditos dançavam 
agradecendo aos espíritos por terem mulher tão divina em seu trono. A fartura 
reinou em toda a terra governada por seu cetro e a paz pairou como brisa leve e 
perfumada para todos que se curvaram aos seus pés. 
 
     
   Um enredo inédito, de uma das histórias reais mais fascinantes e pouco 
conhecidas da África. E de uma beleza poética e estética incomparável. 
  
 
        Um dia, enquanto reinava, Makeda recebeu a visita de mercadores e 
mercenários judeus, que contaram como é a vida muito longe dali, em Judá. 
Falaram ainda sobre a inteligência do rei Judeu, Salomão. Muito sagaz, a soberana 
quis saber tudo sobre ele. Encantada com o que ouviu, se apaixonou por aquele Rei 
que, em sua visão, poderia ser o único homem de sua vida.   
 
 
     Não pensou duas vezes. Deixou a Etiópia em direção a Jerusalém, em 
comitiva mágica pelas savanas, florestas e desertos, com milhares de pessoas e 
800 animais. A viagem durou cerca de um ano, com o encontro com muitas culturas 
e povos diferentes. Nômades, criminosos, prostitutas, reis, negros, pardos e árabes.  
 
 
       Finalmente, a soberana Makeda entra na cidade Santa, Jerusalém, com toda 
a pompa de uma nobre africana. Ao chegar, é recebida pelo Rei Salomão. Ambos se 
encantam um com outro, se apaixonam e têm uma noite de amor digna das histórias 
mais fascinantes do mundo antigo. As mil e uma noites em uma só. Makeda seduz 
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Salomão e toda Jerusalém. Casa-se com ele e, convertida, passa a ser conhecida 
como RAINHA DE SABÁ. Seu nome e sua fama tomaram conta de toda a Ásia e 
África e nunca mais foi esquecido. A Torá, o Antigo Testamento, o Novo 
Testamento,  todos eles fazem menção a sua trajetória.  
 
 
          Ciente de que seu povo negro precisava de sua ajuda, MAKEDA, A RAINHA 
DE SABÁ, mesmo grávida, retornou em pouco tempo para sua terra. Deixou seu 
amor para trás para cumprir sua função de soberana. Como uma Deusa, olhou para 
seu povo com misericórdia e o acolheu. Ainda em viagem, pouco antes de chegar a 
sua casa, o reino de Aksun, deu a luz a seu filho com Salomão, o futuro 
IMPERADOR da Etiópia. 
 
 
        Seu gesto heróico de retorno e de sacrifício pelo seu povo a eternizou como 
uma das mais corajosas e amorosas rainhas de todos os tempos. No carnaval, 
MAKEDA é alçada ao trono das mulheres fortes, mostrando o quanto uma mulher 
pode fazer por seu povo, pelo amor e pela humanidade. Como uma grande rainha, 
 Sabá ergue seu filho e,  perante a todos num gesto de generosidade e gratidão, 
 entrega seu filho,  o mais novo imperador,  nos braços do povo.  No carnaval,  Sabá 
descobre os encantos da folia de momo e,  acolhida pelas nossas mães do samba e 
pelo amor verdadeiro do sambista,  entrega seu nobre filho nos braços da nossa 
comunidade.  Com as bênçãos do Condor,  o berço africano se transporta para 
Campinho,  Oswaldo Cruz e Madureira.  O reino Aksun ganha as cores do nosso 
pavilhão e,  de azul e branco,  essa linda e emocionante história cai nos braços da 
nossa amada Tradição.  
 
 
 

Leandro Valente 
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SAMBA ENREDO 
Autores: Thiago Sousa, André Kaballa, Samuel Gasman, Gigi da Estiva, Márcio de 

Deus, Sérgio Gallo e Willian do Salão 
 

 
Intérprete: Marquinho Silva 
 
 
 
Lá onde os deuses criaram a chama guerreira 
Nasceu a beleza em forma de mulher 
A terra dos nossos ancestrais  
Ouviu a voz da rainha Makeda 
De Judá vem chegando 
O rei e a sabedoria, valentia 
Salomão, paixão de sua vida 
Na jornada rumo à Jerusalém 
“Negra como as tendas de Quedar” 
Tu és rainha de Sabá 
 
Soberana, uma luz a brilhar 
Pelos tempos nos conduz... na missão 
Voltar pra salvar a sua gente 
Mostrar a tua força imponente 
 
Teu reino te acolheu e Deus abençoou 
Coragem de não fugir à luta 
Em Aksun, uma prova de amor 
Mãe...vem ver esta gente sofrida 
Que toma conta da avenida 
E faz do carnaval a resistência  
Comunidade pisa forte nesse chão 
Representa a realeza 
Isto sim é a Tradição 
 
Imponho respeito e bato no peito 
Vai ecoar a noite inteira o meu tambor 
Um coração azul e branco 
Voa alto meu Condor 
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       ROTEIRO GERAL DO DESFILE:  

TRADIÇÃO 2018 

PRIMEIRO SETOR:  

 O IMPÉRIO DE AKSUN 

 

COMISSÃO DE FRENTE 

         LÁ ONDE OS DEUSES CRIARAM A CHAMA GUERREIRA, NASCEU  

A BELEZA EM FORMA DE MULHER 

Coreógrafo: Leonardo Oliveira 

 

PRIMEIRO CASAL DE MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA 

Exuberante ancestralidade Africana 

Johny Matos e Joana Falcão 

 

 ALA 1 

GUERREIROS DA MAJESTADE 

 

 

ALA 2 

MULHERES SOBERANAS DA REALEZA 

 

ELEMENTO CÊNICO 

ANDORES DA SOBERANIA: 

AS ESCOLHIDAS DE MAKEDA 
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ALA 3 

ALA DAS BAIANAS 

SOLO NOBRE DE MÃE ÁFRICA 

 

ALEGORIA 1 

TRIPÉ 

OLORUM VEM À FRENTE 

 

ALA 4 

SÚDITOS DA RAINHA 

 

ALEGORIA 2 

ABRE-ALAS 

O REINO DE AKSUN 

  

SEGUNDO SETOR: 

JORNADA RUMO À JERUSALÉM 

 

ALA 5 

COMBATENTES ANDARILHOS 

 

 ALA 6  

NOBREZA EM CAMINHADA 
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ALA 7 

ALA CÊNICA: 

RITUAL DE PARTIDA 

 

DESTAQUE DE CHÃO 

AS RIQUEZAS DE MAKEDA EM CORTEJO 

Rafaela Baroni (Baronesa de York) 

 

ALA 8 

MERCADORES: OFERENDAS PARA SALOMÃO 

 

 

ALEGORIA 3 

ANIMAIS EM COMITIVA REAL 

 

RAINHA DA BATERIA 

DEUSA DA PROTEÇÃO 

SIMONE ANDRADA 

 

ALA 9 

BATERIA 

EXÉRCITO DE MAKEDA 
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TERCEIRO SETOR: 

NAS TERRAS DO REI SAMOLÃO 

 

ALA 10 

JERUSALÉM  

 

 

ALA 11 

REALEZA DE JUDÁ 

 

 

     DESTAQUES DE CHÃO 

O NOBRE ENCONTRO DE SALOMÃO E SABÁ 

Dill Costa – representando a rainha de Sabá 

 e Bernardo Maciel – representando o rei Salomão 

 

 

QUARTO SETOR: 

NOS BRAÇOS DO POVO E DO CARNAVAL 

 

ALA 12 

PASSISTAS 

CABROCHAS E MALANDROS 
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ALA 13 

NOS BRAÇOS DO POVO: AS MÃES DE LEITE 

 

 

ALA 14 

VELHA-GUARDA 

ANFITRIÕES DO ESPETÁCULO 

 

ALEGORIA 4 

TRIPÉ  

O CONDOR ABENÇOA A MAJESTADE SABÁ E O CARNAVAL 
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DEFESA DO DESFILE   

Ordem cronológica de apresentação 

 

G.R.E.S. TRADIÇÃO                                                                           

ENREDO: Sabá- Soberana da Etiópia, Sedutora de Jerusalém  

Carnaval 2018 

 

Segmento 

 

 

Nome 

 

 

Significado 

 

    COMISSÃO DE FRENTE 

 

 

LÁ ONDE OS DEUSES CRIARAM 
A CHAMA GUERREIRA, 

NASCEU A BELEZA EM FORMA 
DE MULHER 

Coreógrafo: Leonardo 
Oliveira 

Histórico do Coreógrafo: 

Leonardo Oliveira foi coreógrafo de 
comissão de frente da Unidos da 
Vila Kenned em 2017. Começou 

sua carreira muito jovem, atuando 
com grandes nomes do quesito, 

tais como: Cláudio Cortês, Fábio de 
Mello, Tony Tara, Helder Sátiro, 

entre outros. Atua como 
comentarista de comissão de 
frente em sites que cobrem 

carnaval. Como bailarino, teve 
passagem pelas comissões da 

Mangueira, Portela, Mocidade, 
União do Parque Curicica e Império 
Serrano. Foi assistente do quesito 

na Renascer de Jacarepaguá e 
parte da equipe técnica 

coreográfica da Unidos da Tijuca 
nos anos de 2015,2016 e 2017. 

 

A comissão de frente da Tradição traz o 
nascimento da rainha Makeda. Através de 
um ritual enviado pelos Deuses, mulheres 
africanas divinais, donas dos escudos de 

proteção contra as forças do mal, dançam 
sob a vigília dos guerreiros das lanças 

protetoras de Olorum. Uma cerimônia para 
festejar a chegada da grande rainha negra, 

soberana e que será a responsável pelo 
reino milenar de Aksun, um dos mais 

importantes da história da humanidade. O 
continente negro reverencia o momento. 
Os deuses conclamam o nascimento da 

beleza em forma de mulher e as divindades 
de alma feminina dão à luz a maior rainha 

de todos os tempos: Sabá! 

Integrantes: 

8 mulheres africanas enviadas por Olorum 

1 entidade em forma de mulher para liderar 
o ritual de nascimento. 

2 guerreiros com lanças protetoras. São os 
enviados de Olorum para a proteção do 

nascimento da soberana da Etiópia. 
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Nome 

 

 

Significado 

 

PRIMEIRO CASAL DE 
MESTRE-SALA E PORTA-

BANDEIRA 

 

 

FANTASIA: 

EXUBERANTE 
ANCESTRALIDADE 

AFRICANA 

Johny Matos e Joana Falcão 

Defesa coreográfica: 

Nosso primeiro casal, 
ensaiado pelo coreógrafo 

João Paulo Machado, com a 
participação e apresentação 
de Bárbara Falcão, sintetiza 

em seu bailar a força e a 
garra do Império de Aksun, 
aliado a beleza e soberania 

da rainha de Sabá. Apesar da 
força africana, o conceito 

principal da dança foi elevar 
os passos aguerridos dos 
nossos ancestrais, mas 

preservando a arte clássica 
do cortejo do casal defensor 

de nosso pavilhão. Uma 
mistura da força africana 

com o lirismo do bailado de 
influências nobres. 

 

 

Defesa da indumentária: 

O primeiro casal de mestre-sala e 
porta-bandeira traz em seu figurino a 
exuberância de uma áfrica ancestral e 

milenar. A saia dela, toda em palha, faz 
referência aos rituais religiosos do 

Império de Aksun, onde Olorum era 
aclamado através das forças da 

natureza, em especial a terra e o sol. 
Mistura de cores, fuês e texturas ainda 
representam a exuberância e soberania 

do período que retrata o enredo. Em 
seu costeiro, penas de faisão amarelas 
simbolizam a força do sol sobre todo o 

seu bailar. Uma máscara tribal afro-
milenar vem à frente de sua saia, na 

parte de baixo do figurino para 
espantar toda força do mal. No figurino 

do nosso mestre-sala, o “Akedáh”, 
roupa típica dos grandes rituais de 
sacrifício do Império de Sabá, no 

período de X a.C, é a base para toda a 
indumentária. Cores nas penas, nos 

costeiros e na cabeça também 
reforçam a nossa homenagem a 

exuberância do continente negro e 
toda sua riqueza, desde os tempos da 

narrativa de nosso enredo. 
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ALA 1 

 

 

FANTASIA: 

GUEREIROS DA MAJESTADE 

 

 

   

Defesa da indumentária: 

O desfile da Tradição começa com a 
proteção do Império de Aksun. Os 

valentes combatentes, guerreiros da 
poderosa rainha negra, abrem nossa 
história protegendo tudo que iremos 
contar. O figurino traz referências dos 

guerreiros do período milenar de 
Aksun, de forma lúdica e carnavalizada, 

principalmente os triângulos nos 
adornos de cabeça. O rosa, plissado na 

indumentária, traz a força dos 
guerreiros de uma mulher, que fazia 
questão de ter o poder e a soberania 
feminina em seu cetro. Além disso, 

lanças são carregadas, como a principal 
arma de proteção do reino. 
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ALA 2 

 

 

FANTASIA: 

MULHERES SOBERANAS DA 
REALEZA 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

A segunda ala da escola faz uma 
homenagem às mulheres soberanas do 

reino de Aksun. A rainha Makeda 
preservava em sua corte a soberania das 

mulheres. Acreditava-se que a alma 
feminina era a principal ligação dos deuses 

com a terra. Nem todas as mulheres do 
reino eram soberanas, mas o império de 
Makeda foi marcado pela presença de 
muitas mulheres fortes, que lideravam 

religião, colheitas e pregavam 
conhecimentos e sabedoria. A ala traz as 

soberanas da realeza. Figurinos que muito 
se assemelham a roupas de períodos 

europeus pós- cristo na terra, com ancas e 
costura coberta por muitos tecidos. A 
palha, símbolo de poder no período, 

também se faz presente nos adornos de 
cabeça, além de dentes de animais, peças 
de artesanato do período e, é claro, peles 

de bichos, símbolo maior de poder. 
Protegidas pela ala dos guerreiros que 

estão à frente, as poderosas senhoras de 
Aksun abrem o desfile da Tradição 

mostrando ao público uma África suntuosa 
e luxuosa. Conceito este, esquecido com os 

tempos modernos. 
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ELEMENTO CÊNICO 

 

 

ANDORES DA SOBERANIA: 

AS ESCOLHIDAS DE MAKEDA 

 

 

 

Defesa do elemento cênico: 

Entre as mulheres soberanas do 
reinado, a rainha Makeda, com toda 

sua sabedoria, escolhia quatro grandes 
damas para representarem os quatro 

maiores poderes de seu cetro: a terra, o 
sol, a água e o ar. Mulheres semi-

deusas, tratadas com todo o respeito e 
pompa. Em toda a terra da rainha 

Makeda, essas suas súditas especiais 
eram transportadas por servos em 

tronos simples e praticamente iguais, 
mas que as elevavam do solo. Era a 

forma de todo o povo identificar que 
elas eram as escolhidas da grande 

rainha negra. Nos andores, cestos e 
vasos eram comuns com água, comida 

e algumas oferendas para essas 
mulheres. Todas viviam no palácio real 
da rainha e jamais poderiam ter relação 

com nenhum homem do reino. Caso 
acontecesse, eram destituídas do 

contato com as divindades da natureza 
e condenadas a prisão eterna em 

Aksun. 

. 
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ALA 3 

 

 

FANTASIA: 

ALA DAS BAIANAS 

SOLO NOBRE DE MÃE 
ÁFRICA 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

As grandes matriarcas de nossa escola e 
mães do samba incorporam, em nosso 
espetáculo, a nobreza do solo africano. 

A terra, elemento tão sagrado, não 
poderia estar tão bem representada: 

nas nossas baianas. Com todo respeito, 
vestimos nossa raiz do samba com os 

elementos do solo nobre de mãe África. 
Na saia da indumentária, tecido de 

bicho com pingentes de palha, um dos 
elementos de maior simbologia de 
poder em Ansun. Em suas cabeças, 

torsos em formas de turbantes 
conduzindo um espetáculo de palha 

capim real, a mais alta do reino. Eram 
secas aos arredores do palácio de 

Makeda e decoravam todo o império. O 
figurino das baianas também presta 

homenagem à terra da nossa 
protagonista, assim como toda a 

caminhada que Sabá estava prestes a 
realizar.  

. 
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ALEGORIA 1 

 

 

TRIPÉ: 

OLORUM VEM À FRENTE 

 

 

 

 

Destaque central: 

Darci Montenegro 

 

Fantasia: 

Deus Sol 

Defesa da alegoria: 

A alegoria traz Olorum abrindo os 
caminhos para a passagem da rainha 
Makeda (a nossa Sabá). Segundo os 

historiadores, a religiosidade em Aksun 
movia a rotina do reino. Olorum, nosso 

Deus, era reverenciado em todas as 
cerimônias. O grande criador e protetor 

da rainha negra, desde o seu nascimento, 
(pois acreditava-se na teoria que ela 

havia sido enviada pelos deuses), abria 
passagem sempre à frente da rainha. A 

alegoria traz esse contexto histórico com 
uma escultura do pai criador, na visão 
que eles tinham no período. Toda em 

palha,de pele negra e com um manto de 
bicho. Uma referência visual que 

ultrapassou séculos e deu origem a 
imagem e semelhança de vários orixás 

em culturas de diversas religiões afro. Na 
alegoria, destacamos também o Deus Sol, 
representado no destaque principal. O sol 
trazia a luz, a vida, a esperança, a fatura e 

a felicidade. Abaixo de Olorum, era o 
responsável por limpar com seu calor 

divinal a passagem da soberana. 
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ALA 4 

 

 

FANTASIA: 

SÚDITOS DA RAINHA 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

A ala vem à frente da alegoria que trás 
a nossa protagonista: a rainha de Sabá. 
Eles representam os súditos da rainha, 
capazes de tudo pela majestade e de 

amor e devoção incontestáveis. 
Nascidos no reino de Aksun pertenciam 

a castas mais humildes da hierarquia. 
Como principais atividades, os súditos 

limpavam o reino, o palácio real, 
cuidavam dos animais e transportavam 

toda a comida colhida e caçada. No 
desfile da Tradição eles trazem, em 
cordas, o trono da rainha, todo seu 
reino e império. O conceito da ala é 

mostrar a devoção deles a Makeda, de 
forma lúdica, puxando todo o peso de 

um reino. Simbologia de devoção e 
subordinação.  Na indumentária, 

poucos tecidos, pois não eram nobres, 
e adornos na cabeça fazendo 

referências a carrancas, que afastavam 
todo o poder maligno que pudesse 

atingir a negra soberana. 

. 
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Significado 

 

ALEGORIA 2 

 

 

ABRE-ALAS: 

O REINO DE AKSUN 

 

 

Destaque principal: 

Raphaela Nascimento 

(presidente da Tradição) 

Posição: frente da alegoria 

 

Fantasia: 

Sabá- a soberana 

 

Composições:  

Ouro e poder do reino de 
Aksun 

 

Ouro representado pela cor da 
fantasia e o poder através das 

serpentes nas cabeças dos 
componentes. Além disso, eles 
conduzem nos costeiros os pés 
da soberana, como forma de 
reverenciar a grande rainha. 

Defesa da alegoria: 

Um grande reino milenar, onde a África dos 
ancestrais teve em seu altar a rainha 
Makeda. Assim, chega o abre-alas da 

Tradição, encerrando o primeiro setor da 
nossa ópera popular. A alegoria traz, na 

parte da frente, o trono da rainha. O 
destaque é a própria presidente da 

Tradição, Raphaela Nascimento, que 
incorporou a energia de Sabá e passa a 
comandar todo o seu reino e súditos do 
alto da alegoria. Ainda na parte frontal, 
duas esculturas de deusas emolduram o 
trono da rainha. São as “Haquemalah”, 

criaturas protetoras do poder – ligadas à 
mãe Terra. Nas laterais do carro abre-alas, 

elementos cênicos  remetem, de forma 
lúdica, ao milenar reino de Aksun, com 

imagens da nossa Cleópatra Negra. 
Composições em ouro e serpentes na 

cabeça, representam o poder do reino. No 
alto da alegoria uma grande varanda, 

também com destaques e composições que 
remetem as riquezas e poder. Na parte 

traseira, quatro sacadas da realeza 
adornam nosso cenário. Dentro, nobres 

africanos observam os combatentes 
andarilhos na ala de trás. A saia do carro é 
decorada com palha, simbologia de poder 
em Aksun. Em toda alegoria, elementos de 

força afro, ilustram o reino da soberana. 
Assim como, duas najas, cada uma de um 

lado da cenografia. As serpentes ocupavam 
toda a terra de Aksun e habitavam o palácio 

real da soberana.. 
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ALA 5 

 

 

FANTASIA: 

COMBATENTES 
ANDARILHOS 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

A ala trás os guerreiros das matas, 
desertos e savanas. Seres nômades, 

andarilhos e combatentes selvagens em 
busca da própria sobrevivência, sempre 
com suas valentes espadas em punho. 
Eles detêm informações de todos os 

lugares por onde passam e, por já 
terem conhecido Jerusalém e o rei 
Salomão, são os responsáveis em 

contar a existência do poderoso de 
Judá para a Rainha Makeda. São os 

combatentes andarilhos que despertam 
na soberana a vontade de atravessar 
todo o continente negro em busca de 

Salomão.  

. 
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ALA 6 

 

 

FANTASIA: 

NOBREZA EM CAMINHADA 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

Assim que Makeda decide montar uma 
comitiva real, rumo à Jerusalém para 
conhecer o rei Salomão, ela convoca 

1/3 dos homens de sua nobreza. Com 
vestimenta pomposa, estes nobres 

cavalheiros africanos ostentam em sua 
casaca real as cores do brasão de 

Aksun: amarelo, verde e preto. Penas 
de animais decoram sua ombreiras, 
assim como capa e pele albina. Nas 

cabeças, turbantes com plumagem em 
tom azul,  fazem referência a deusa Ar. 

Trajes nobres para uma caminhada 
longa. 

. 
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 ALA 7  

ALA CÊNICA 

 

 

FANTASIA: 

RITUAL DE PARTIDA 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

A ala retrata a cerimônia de partida da 
comitiva de Makeda. Composta por 15 

seres de proteção divinal, o ritual 
consiste em pedir a Olorum proteção 
para a jornada, abençoando todos os 

membros e animais da corte. Um 
valioso pedido é feito para proteger os 
pés de todos que andarão por muitos 

dias e noites até as terras do rei 
Salomão. Após o ritual, a comitiva parte 

em segurança pela savana. 

. 
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DESTAQUE DE CHÃO 

 

 

FANTASIA: 

AS RIQUEZAS DE MAKEDA 
EM CORTEJO  

 

 

RAFAELA BARONI 

(BARONESA DE YORK) 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

O império de Aksun foi sinônimo de 
muita riqueza na Etiópia milenar. A 

fartura reinava por todo o cetro.  

Quando Makeda, nossa rainha de Sabá, 
decide partir em caminhada para 

Jerusalém, ela leva consigo parte de sua 
fortuna, riqueza e prosperidade para 

ofertar a Salomão e, desta forma, 
mostrar todo seu poder. A fantasia da 
nossa destaque de chão representa as 
riquezas de Makeda em cortejo. Uma 

enorme saia conduz toda a exuberância 
próspera das terras de Akun. Uma gola 
em faisões, faz nossa destaque parece 

uma grande rainha. Uma forma lúdica e 
carnavalizada para contar essa grande 

história de coragem.  

. 
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ALA 8 

 

 

FANTASIA: 

MERCADORES: OFERENDAS 
PARA A REALEZA DE 

SALOMÃO 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

Além das riquezas, a rainha negra leva 
em seu cortejo mercadorias plantadas e 

colhidas em seu reino. Tudo para 
alimentar sua corte, seus animais e 
seus súditos. Mas, os mercadores 

também são convocados para levarem 
consigo especiarias que serão ofertadas 

a realeza do rei Salomão. Os figurinos 
dessa ala conduzem plantas, raízes, 

folhas medicinais e especiarias.  

. 
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ALEGORIA 3 

 

 

TRIPÉ: 

ANIMAIS EM COMITIVA 
REAL 

 

 

 

Defesa da alegoria: 

Em sua jornada, a rainha do império de 
Aksun, leva inúmeros animais para as 

terras do rei Salomão. Segundo 
historiadores foram - em média - 800 

animais de distintas espécies em 
caminhada. Durante a viagem, os 

animais ajudavam a levar a comitiva 
real, os alimentos e também 

reforçavam a simbologia de poder e 
soberania que Makeda sempre fez 

questão de exaltar. A alegoria trás, de 
forma lúdica e carnavalizada, os 

animais da corte de Sabá. Bichos de 
estimação e de poder, pertencentes ao 

reino de Aksun.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Liga	Independente	das	Escolas	de	Samba	da	Série	B	
Presidente:	GUSTAVO	BARROS		

Sede:	Rua	Sacadura	Cabral	120,	sala	605	–	Saúde/Rio	de	Janeiro	
CNPJ:	18.467.130/0001-02		

G.R.E.S. TRADIÇÃO                                                          

ENREDO: Sabá- Soberana da Etiópia, Sedutora de Jerusalém  

Carnaval 2018 

 

Segmento 
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Significado 

 

DESTAQUE DE CHÃO 

RAINHA DA BATERIA 

 

 

FANTASIA: 

DEUSA DA PROTEÇÃO 

SIMONE ANDRADA 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

Para o exército de Sabá, atravessar o 
continente negro tendo que proteger 

toda a comitiva real não era tarefa fácil. 
Para isso, os guardiões da jornada 

invocavam a deusa da proteção. Uma 
mulher de beleza estonteante, que 

inspirava todo o exército a continuar 
firme em sua caminha.   

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Liga	Independente	das	Escolas	de	Samba	da	Série	B	
Presidente:	GUSTAVO	BARROS		

Sede:	Rua	Sacadura	Cabral	120,	sala	605	–	Saúde/Rio	de	Janeiro	
CNPJ:	18.467.130/0001-02		

G.R.E.S. TRADIÇÃO                                                          

ENREDO: Sabá- Soberana da Etiópia, Sedutora de Jerusalém  

Carnaval 2018 

 

Segmento 

 

 

Nome 

 

 

Significado 

 

ALA 9 

BATERIA 

Defesa técnica da bateria: 

Mestre de Bateria:             
Beto Peçanha 

 

Instrumentos: 

10 cuícas 

10 chocalhos  

10 repiques 

14 tamborins 

8 agogôs 

06 surdos de primeira 

06 surdos de segunda 

06 surdos de terceira 

35 caixas 

5 djembê 

Total: 110 ritmistas 

 

FANTASIA: 

EXÉRCITO DE MAKEDA 

O mestre de bateria: 

Beto Peçanha começou com 
apenas seis anos de idade, 

como ritmista da bateria da 
escola mirim da Vila Kenedy. Se 
profissionalizou e aprendeu a 
tocar todos os instrumentos 

com 15 anos. Durante 12 anos 
foi diretor e mestre de bateria 
da Vila Kenedy. Foi revelação e 
ganhou o premio de mestre de 
bateria mirim pelo prêmio TV 

Globo. Entrou para a Tradição e 
durante anos foi diretor da 

mesma. Em 2011 passou pela 
Mangueira. Em 2015, foi 

mestre de bateria novamente 
da Vila Kenedy e ganhou o 

prêmio de melhor bateria do 
acesso. Em 2016 foi contratado 

pela Tradição e formou um 
grande time para o carnaval 
2017. Renovado para 2018, 
iniciou os trabalhos desde o 

meio do ano em busca de uma 
apresentação impecável. 

 

Defesa da indumentária: 

Um exército composto por 110 ilustres 
guerreiros. Elegantes, trajando 

estampas de bicho e pele de zebra, os 
guardiões da comitiva real de Sabá 
eram os grandes responsáveis pela 
segurança da jornada. Como todo 
exercito de uma poderosa realeza, 

levavam em seus turbantes suntuosos 
adornos de palha-capim real (sinônimo 
de poder e soberania). Nas pontas do 

nobre capim, penas na cor rosa 
avisavam que o exército da mulher 

mais poderosa da humanidade estava 
chegando.  

. 
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ALA 10 

 

 

FANTASIA: 

JERUSALÉM  

 

Defesa da indumentária: 

Após uma longa jornada, a rainha 
Makeda chega às terras do rei Salomão. 

A ala representa e homenageia 
Jerusalém, localizada em um planalto 

nas montanhas da Judéia entre o 
Mediterrâneo e o mar Morto. O 
figurino leva as cores da antiga 

bandeira - em branco e roxo. Com o 
passar dos anos, o azul ganhou o lugar 
dos tons lilás, em homenagem ao muro 

das lamentações, único vestígio do 
Templo de Herodes. Um enorme 

costeiro de plumas brancas simboliza a 
suntuosidade do local. A estrela de 
Davi, conhecida como a estrela dos 
judeus, símbolo de proteção e que 

também simboliza a união dos opostos 
em seu hexagrama, adorna toda a 

indumentária. 

. 
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ALA 11 

 

 

FANTASIA: 

REALEZA DE JUDÁ 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

A ala representa a corte do rei 
Salomão. Toda a realeza se 
encantou com a beleza e 

sedução da rainha de Sabá. 
Bailaram durante várias noites 

para celebrar a chegada da 
rainha negra, o amor e a união 

dos dois poderosos e a 
conversão de Sabá ao 
judaísmo. Os figurinos 

representam, de forma lúdica e 
carnavalizada, o baile da corte 

real de Salomão. 
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Significado 

 

DESTAQUES DE CHÃO 

 

 

FANTASIA: 

O NOBRE ENCONTRO DE 
SALOMÃO E SABÁ 

 

Dill Costa – 
representando a rainha de 

Sabá 

 e 

 Bernardo Maciel – 
representando o rei 

Salomão 

 

 

Defesa das indumentárias: 

Um encontro de amor! O rei Salomão 
se encanta com a beleza de Makeda, a 
valente rainha negra e casa-se com ela. 

Convertida ao judaísmo torna-se a 
rainha de Sabá judia. A renomada atriz 

Dill Costa representa, neste setor, a 
nossa protagonista e o dançarino 

Bernardo Maciel o poderoso rei de 
Jerusalém.  

Ela vestida de rainha africana  

Ele com toda a classe e pompa de um 
poderoso rei. 

. 
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ALA 12 

PASSISTAS 

 

 

FANTASIA: 

CABROCHAS E MALANDROS 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

Na história original, nossa 
rainha de Sabá abre mão de 
seu amor e toda a Jerusalém 

em prol do seu povo. 
Desconfiada que estivesse 

grávida, a rainha negra deixa 
para trás toda Judá e retorna, 

em comitiva real, para seu 
reino, em Aksun. Dá a luz ao 

seu filho com o rei Salomão, o 
futuro imperador da Etiópia e o 

entrega nos braços do seu 
povo, em um gesto heróico de 

humildade, sem perder sua 
soberania. Mas, é carnaval! E 
no nosso espetáculo, a rainha 
negra não retorna para Aksun! 

Ela acaba encontrando o 
carnaval, se encanta com o 

gingado dos nossos passistas, 
nossas cabrochas e malandros 
cariocas. Encantada com tudo o 

que vê, abre mão do seu 
retorno heróico para brincar e 

brindar o carnaval. Deixamos a 
ala dos passistas da Tradição 

para este setor, justamente por 
representarem a essência do 

sambista com o samba na 
ponta do pé. O figurino faz uma 
homenagem à boemia, através 
das cabrochas coloridas e dos 
nossos malandros, repletos de 

ginga e samba de riscar o chão. 
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ALA 13 

  

 

FANTASIA: 

NOS BRAÇOS DO POVO: AS 
MÃES DE LEITE 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

Na nossa ópera popular, os encantos de 
Sabá não se limitam ao carnaval. Ela se 
apaixona pelo desfile da Tradição e cai 

em nossa folia de momo. Como na 
historia original, ela dá a luz ao seu filho 
com Salomão. Porém, em nossa versão 
carnavalizada ela entrega seu filho, o 

futuro imperador, nos braços da nossa 
comunidade de Campinho, Oswaldo 

Cruz e Madureira. A ala faz uma 
homenagem às mulheres da nossa 

escola, integrantes da nossa 
comunidade, baianas, senhoras 

sambistas e jovens mulheres que amam 
nosso pavilhão. Todas elas tornam-se as 
mães de leite do bebe negro, o filho de 
Sabá com Salomão. Num gesto heróico, 
nossa rainha protagonista entrega seu 

filho para ser amamentado e criado 
pelas grandes mulheres de nossa 

comunidade. 

Cada componente da ala trás um bebe 
negro nas mão, simbolizando toda essa 

história contada pela Tradição  

. 

 



39 
 

Liga	Independente	das	Escolas	de	Samba	da	Série	B	
Presidente:	GUSTAVO	BARROS		

Sede:	Rua	Sacadura	Cabral	120,	sala	605	–	Saúde/Rio	de	Janeiro	
CNPJ:	18.467.130/0001-02		

 

G.R.E.S. TRADIÇÃO                                                          

ENREDO: Sabá- Soberana da Etiópia, Sedutora de Jerusalém  

Carnaval 2018 

 

Segmento 

 

 

Nome 
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ALA 14 

VELHA-GUARDA 

 

 

FANTASIA: 

ANFITRIÕES DO 
ESPETÁCULO 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

A última ala do nosso desfile 
entra na avenida como os 

grandes anfitriões do 
espetáculo. Nossa velha-

guarda. Os grandes baluartes 
da nossa agremiação 

agradecem ao público e 
aplaudem a história da rainha 

de Sabá. Os figurinos deles não 
estão inseridos no enredo, 

afinal representam a essência 
da nossa escola, a origem do 

nosso samba e desfilam como 
grandes mestres de cerimônias. 
Para eles, nossas reverências e 

aplausos de pé! 
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ALEGORIA 4 

 

 

TRIPÉ: 

O CONDOR  ABENÇOA A 
MAJESTADE SABÁ E O 

CARNAVAL 

 

 

 

Defesa da indumentária: 

O Condor, nosso símbolo maior, 
encerra o desfile da Tradição 

abençoando toda a história da nossa 
tulipa negra, nossa jóia rara, nossa 

soberana rainha de Sabá! A alegoria 
presta uma homenagem ao carnaval, 

mas fazendo uma leitura romântica em 
preto e branco, homenageando os 

carnavais de outrora. A folia de momo 
pela qual Sabá se apaixonou! O tripé 

traz dois arlequins em sua cenografia e 
arabescos na parte traseira, que 

remetem as antigas decorações de rua 
dos festejos de momo. 

. 
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Defesa Técnica 

 

HARMONIA 

 

DIRETOR GERAL DE 
HARMONIA: 

Alfredo Dias 

 

 

 

 

Sua trajetória começou em 1997 na 
Unidos da Ponte, onde atuou como 

diretor ate o ano de 1999. Em 2001 foi 
convidado para ser diretor de ala do 
GRES Tradição. Desde então somou 
funções e permanece até hoje em 

nossa agremiação. Em 2015 participou 
da direção de harmonia do Acadêmicos 

da Rocinha e durante todo o ano de 
2016 preparou um grande time para 

defender a Tradição no desfile do 
carnaval 2017. Com o contrato 

renovado para o carnaval 2018, o 
diretor geral de harmonia da azul e 

branco, ensaia seu time e a 
comunidade desde o meio do ano. 
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 (FICHA TÉCNICA BARRACÃO 
E ATELIÊ) 

 

Função/Nome 

 

 

DIRETOR DE ADEREÇOS BARRACÃO: ANDERSON SILVA 

DIRETOR DE ATELIÊ: ANDERSON SILVA E THIAGO MATIAS 

PINTOR DE ARTE: PAULO BENJAMIN 

ESPUMA: CHIQUINHO DA ESPUMA 

COSTUREIRA: ANA MARIA  

FERRAGEM: MAURÍCIO SANTOS 

CARPINTARIA: MAURÍCIO SANTOS 

ADERECISTAS BARRACÃO:  GISELE ALMEIDA, CAIO FERNANDES, IGOR SILVA E ADERSON 
MN 

ADERECISTAS ATELIÊ 1 – ZEZÉ SILVEIRA, LÚCIA MARIA, LUIZA XAVIER,  

ADERECISTAS ATELIÊ 2 – MICHEL  

FORRAÇÃO: MÁRCIA PESSANHA  

PASTELAÇÃO: LUIZ TORRES 

MOVIMENTOS E EFEITOS: MAURÍCIO SANTOS E JOÃO ÍNDIO 

ALA COREOGRAFADA: GEORGE SILVEIRA E ROBINHO SANTOS 

ILUMINOTÉCNICA: MAURICIO SANTOS 


