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ENREDO 

Numa grande colheita se colhe verde, se colhem rosas; se colhe o bem, 

se colhe o mal. 

A ESACA vem plantar o bem para colher a paz neste carnaval! 

Enredo: Guilherme Gomes 

 

Em 2014 a ESACA disputará o título de tri-campeã do carnaval são-joanense com o 

enredo Numa grande colheita se colhe verde, se colhem rosas; se colhe o bem, se colhe 

o mal. A ESACA vem plantar o bem para colher a paz neste carnaval, que abordará 

sobre os diversos tipos de agricultura e colheita – desde a preparação da terra, a 

irrigação e o plantio. 

Apresentam-se ainda as pragas que afetam as plantações e os alimentos que são 

contaminados pelos defensores agrícolas, além de apresentar as consequências daqueles 

que escolhem plantar o mal ou plantar o bem. 

Com um enredo bem brasileiro, apresentamos o Brasil como celeiro do mundo e a 

ESACA como celeiro de bambas. 

  



ESCOLA DE SAMBA AVENIDA CARLOS ALVES  

 Carnaval 2014 

 

SAMBA-ENREDO 

Compositores:  Luis Augusto (NEM) e Marcelo de Paula 

Intérprete: Veni Vieira 

Deságua um rio na Avenida 

Enchendo de alegria o meu coração 

Oh! Esse fogo pela terra, 

Transforma o verde em cinza e causa destruição 

 “… O Homem foi expulso do paraíso, 

Por causa do inimigo; a tal da tentação 

E passou a ter que trabalhar pra comer”  

Lavrar com suas próprias mãos. 

 

Quando o galo cantar… Eu vou pra labuta 

Arar, Semear… Nesse chão                              } BIS 

É dura a vida dos homens desse torrão 

Assim… Na hora da grande colheita 

Se colhe VERDE, se colhem ROSAS 

O joio do trigo se separou e 

Em cima de pedra nada germinou. 

O espantalho nos livra da “peste”, 

Protege a plantação. O medo se alastra pela terra 

Quando a seca vem fora da estação 

Surgem belas fantasias a encantar 

Nesse celeiro de grandes bambas 

Quem plantar vai colher o que está em suas mãos 

O BEM e o Mal brotam em nossa direção. 

Rouba a cena Avenida… Meu grande amor 

De VERDE e ROSA… Chegou                            } BIS 

A campeã das campeãs do carnaval 

É a ESACA sacudindo o pessoal 
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ROTEIRO DO DESFILE 

ABERTURA: O RAIAR DO DIA 

Comissão de frente - A vida simples do homem do campo 

O homem do campo levanta cedo, ao nascer do dia, com o galo a cantar. 

A comissão de frente tem como proposta mostrar os agricultores saindo de suas casas 

para a lavoura, onde encontram a seca e plantações sem vida. Contudo, é um povo 

esperançoso e que tem muita fé. Vão à procissão e com suas orações suplicam aos céus 

por chuva e dias melhores. Por fim, a chuva vem, dessa maneira  podem plantar, colher 

e celebrar a grande festa da colheita. 

Os homens do campo são um povo festeiro por natureza. As festas rurais, como as 

festas juninas em homenagem a São Pedro, Santo Antônio e São João, são largamente 

comemoradas, com quitutes, músicas e danças. São festas da colheita! Agradecimento 

do homem do campo aos santos!  

 

Mestre e Sala e Porta Bandeira Os Raios Solares e o Processo da Fotossíntese  

A energia luminosa do Sol é capturada pela clorofila presente nos vegetais, os chamados 

produtores, e é transformada em energia química. Ela é utilizada para sintetizar 

carboidratos simples e outras moléculas orgânicas – alimento, que são então utilizadas 

pelos próprios produtores ou são ingeridas por animais denominados consumidores. 

Como a energia luminosa é empregada para sintetizar moléculas ricas em energia 

armazenada, o processo é denominado fotossíntese.  

 

1ª. Alegoria – A TERRA E O SOL 

A alegoria representa a Terra e o Sol. Nasceu o dia! É o momento em que o homem do 

campo desperta e parte para o seu trabalho diário. A energia que a maioria dos seres 

vivos necessita para sobreviver vem direta ou indiretamente do Sol. Ele produz 

quantidades enormes de energia. A Terra e o Sol estão intimamente ligados na função 

da preservação da vida das plantas, da produção de nossos alimentos, e, sobretudo, da 

nossa vida também. Temos que preservar a Terra! Não desmatar; não poluir as águas, 

rios e mares; não desgastar os solos; e, sobretudo, triplicar a produção de alimentos sem 

ampliar as áreas cultivadas.  

Os cavalos na alegoria são as representações dos cavalos do Deus Hélio, que puxam o 

sol e vão se banhar no mar, no final do horizonte. 

 

Destaque Central Baixo Terra – Laís Medanha 

Destaque Central Alto Sol, o Astro Rei – Leonardo 

Composição de alegoria Vida Interligada 

 

1º. SETOR: PREPARAÇÃO DA TERRA E O PLANTIO 
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Destaque de Chão Queimadas – Thalita Rodrigues 

Ala 1 – Fogo, forma primitiva de preparar a terra 

Prática primitiva da agricultura destinada principalmente à limpeza do terreno para o 

cultivo de plantações ou formação de pastos, com uso do fogo de forma controlada. O 

efeito mais notório da queimada é a destruição do ambiente. O fogo destrói sementes, 

plantas jovens, raízes, eliminando vegetais que comumente não terão possibilidade de 

sobrevivência na área, a não ser por reintrodução posterior, através do homem, animais 

ou agentes físicos. As queimadas atingem diretamente os animais silvestres.  

 

Ala 2 – Vida renascida pela irrigação  

Irrigação é uma técnica utilizada na agricultura que tem por objetivo o fornecimento 

controlado de água para as plantas em quantidade suficiente e no momento certo, 

assegurando a produtividade e a sobrevivência da plantação. Complementa a 

precipitação natural, e em certos casos, enriquece o solo com a deposição de elementos 

fertilizantes. 

 

Ala 3 – Fases da Lua 

A influência da lua sobre as plantas é conhecida pelos agricultores desde a antiguidade, 

pois o sucesso das culturas depende da melhor altura para semear/plantar. 

 

Ala 4 – Festa da Fé 

O homem do campo reza para chover, reza para fazer sol. O homem do campo ora para 

tudo dar certo na plantação, e reza para agradecer o êxito na colheita, em suas festas 

religiosas, nas novenas e nas procissões.  

 

2ª. Alegoria – AGRICULTOR, O HOMEM SIMPLES DO CAMPO 

A segunda alegoria retrata uma casa rural. A arte popular brasileira serve de inspiração 

para esta alegoria. Apresentam-se os animais da fazenda e destaca-se o agricultor, peça 

fundamental para a produção agrícola. 

Destaque Central Alto Pavão – Cacau  

Destaque Central Baixo O Fazendeiro – Jefferson Souza 

Composição de Alegoria Camponesas e Cores da Fazenda 

 

Ala 5 – Flores do Campo e Caçadores de Borboletas (Crianças) 

As diversas plantações de flores que se fazem presentes em sítios, chácaras e fazendas, 

dando uma beleza e um colorido próprios ao mundo rural. Juntamente com as 

borboletas que dão um colorido ímpar. 
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2º. SETOR: AGRICULTURA, RIQUEZA PARA AS NAÇÕES 

Ala 6 – Cana 

O ciclo da cana-de-açúcar, a primeira grande riqueza agrícola e industrial do Brasil, 

representou um dos momentos de maior desenvolvimento econômico do Brasil Colônia. 

Foi, durante muito tempo, a base da economia colonial. 

 

 Intérprete Veni Vieira  

Veni compõe a Ala de Compositores da Escola Fluminense Beija-Flor de Nilópolis 

Rainha da Bateria Corvo – Indianara 

Ala 7 – Espantalho (Bateria) 

Também chamados de homens de palha, são bonecos, comuns em sítios, fazendas e 

chácaras, feitos de roupas velhas e chapéu, podendo ou não ser recheado com trapos, 

palha, estopa ou outros materiais. São colocados em meio a hortas ou plantações com o 

objetivo de espantar aves, simulando a presença do ser humano.  

 

3ª. Alegoria – AGRICULTURA 

O tema da alegoria apresenta o Brasil como celeiro do mundo e a importância da 

agricultura como riqueza para as nações. 

A alegoria apresenta-se com os grãos (milho e trigo), algodão (utilizado na indústria 

têxtil), cornucópias* enfeitadas, além do cavalo. 

O cavalo tem se revelado o fiel amigo do Homem, pois com uma resistência incrível, 

dispôs a sua força para a agricultura e comércio. Transportando homens e mercadorias, 

de um lado para o outro, facilitou o comércio e colocou o mundo em movimento e 

expansão, fazendo os povos prosperarem.  

 

(*) Cornucópia é o símbolo da agricultura e também compõe a símbolo das Ciências 

Econômicas  

Destaque Central Alto Plantação de Milho – Yuri Tavares 

Composição de Alegoria Abacaxi e Café 

 

3º. SETOR: AS CIÊNCIAS AGRÁRIAS EM DEFESA DOS ALIMENTOS 

 

Ala 8 – Joaninha (Crianças)  

Insetos que são considerados benéficos para o desenvolvimento da lavoura. São 

consideradas defensoras das plantas contra os pulgões.  
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Ala 9 – Agrotóxico  

Agrotóxicos, defensivos agrícolas, pesticidas, praguicidas, desinfetantes, biocidas, 

agroquímicos ou produtos fitofarmacêuticos ou ainda produtos fitossanitários são 

designações genéricas para os vários produtos químicos usados na agricultura. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) define pesticida ou praguicida como toda 

substância capaz de controlar uma praga, em sentido amplo, que possa oferecer risco ou 

incômodo às populações e ambiente. 

Quando usados fora das estritas especificações, os agrotóxicos podem mesmo 

representar graves consequências para a saúde e meio ambiente. 

 

4ª. Alegoria – AS PRAGAS E OS DEFENSORES AGRÍCOLAS 

O tema da quarta alegoria são as pragas e os defensores agrícolas que afetam as 

lavouras. 

A ameaça de pragas e animais nocivos como os gafanhotos e as formigas é uma 

constante nas plantações. Contudo, há insetos benéficos à lavoura como as abelhas que 

são polinizadoras e joaninhas que matam os pulgões. 

Os agrotóxicos de longa persistência que foram usados no passado atualmente estão 

banidos, pois além de serem compostos de alta toxicidade aos seres humanos, também 

persistem por vários anos nos ecossistemas, causando sérios desequilíbrios. 

Quando usados fora das estritas especificações, os agrotóxicos podem mesmo 

representar graves consequências para nossa saúde e meio ambiente. O mecanismo mais 

comum de funcionamento dos agroquímicos e agrotóxicos é a inibição da enzima 

aceticolinesterase, o que leva a um excesso do neurotransmissor acetilcolina, 

produzindo um colapso sináptico generalizado e a morte do inseto por asfixia. Esse 

mecanismo de ação implica riscos humanos e animais, além de matar insetos benéficos 

e desejáveis. 

Dentre os diversos cultivos buscou-se destacar o cultivo dos girassóis, planta escolhida 

por sua simbologia, beleza e utilização. O girassol é uma planta nativa da América, 

tendo sido cultivado pelos Incas, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Recebe este nome 

pelo fato de suas flores seguirem a luz do sol, do nascente ao poente. Simbolicamente, o 

girassol representa a fama, o sucesso, a felicidade e o novo milênio. Seus frutos, 

popularmente confundidos com sementes, servem para a alimentação de aves e gado, 

além de serem utilizados na produção de óleo comestível e biodiesel.  

 

Destaque central baixo Gafanhoto – Juninho Teixeira 

Destaque central alto Nuvem pulverizadora – Soraya 

Composição de Alegoria Insetos 

 

Ala 10 – Pesquisas Agrárias (Baianas)  

A tecnologia em prol da agricultura pode melhorar a qualidade e aumentar a 

produtividade da produção de alimentos. Melhora a produção de insumos e defensores 

agrícolas, além de descobrir novas técnicas e pesquisar sobre alimentos transgênicos.  
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4º. SETOR: AS CONCEQUÊNCIAS DA VIDA 

 

Destaque de Chão O mal – Rafaela  

 

Ala 11 – Plantar o Mal 

As consequências daqueles que escolhem fazer o mal.O mundo precisa de mais amor, 

frente a tanta violência. Faz-se um pedido de mais paz no mundo. 

 

 Destaque de Chão Paz – Vânia 

 

5ª. Alegoria – O BEM VENCE O MAL 

O tema da alegoria apresenta as consequências daqueles que escolhem plantar o bem e 

plantar o mal. “Quem plantar vai colher o que está em suas mãos. O bem e o mal brotam 

em nossa direção”. Estão presente a morte, a destruição e podridão humana. Contudo, 

há esperança de que o bem poderá triunfar frente a tanta maldade. 

Destaque Central Baixo Plantar o Mal – Leonardo Almeida 

Destaque Central Alto Triunfo – Cláudia Knop 

Composição de Alegoria No Solo da Mente Que o Mal se Ausente Para o Bem 

Triunfar 

 

5º. SETOR: FILHOS DO SAMBA; FRUTOS DO AMOR 

Ala 12 – Sementes de Bamba  

Ala 13 – Velha Guarda 

6ª. Alegoria – CELEIRO DE BAMBAS 

A alegoria apresenta crianças, (representados por netos dos fundadores da escola) que 

são as sementes do samba esaqueano.  

A alegoria ainda apresenta fotos dos fundadores da escola que em 1940 tiveram a 

iniciativa de criar a primeira Escola de Samba de São João Nepomuceno. Naquela 

oportunidade chamava-se Avenida. Atualmente, ESCOLA DE SAMBA AVENIDA 

CARLOS ALVES. 

Apresenta-se também na alegoria fotos de personalidades como a primeira baiana, o 

primeiro mestre de bateria, a primeira pessoa a sair fantasiada e a primeira porta 

bandeira. 

Destaque Central Alto Samba a Alegria do Povo – Ronir Torres 

Composição de Alegoria Filhos do Samba 


