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SINOPSE DO ENREDO 
 

“A REBELDE ILHA DA LIBERDADE!” 
 

Apresentação 

 

“Do clarim escutai o som”... 

O som de origem insular de um “descoberto” povo ameríndio. 
Povo que habita uma terra fértil. Quase exterminado pela invasora ambição. 

Os sobreviventes unidos em sua rebeldia foram lutar pela liberdade. 

“Cuba livre! Podemos gritar”... 
Liberdade com alto custo. 

Preço que seu povo assumiu e jamais se redimiu.  

“Ao combate que a pátria vos contempla orgulhosa”...  

JAMAIS TEMER uma morte gloriosa na revolução da vida. 
“Que morrer pela pátria é viver”! 

Os olhos da ganância vivem a espreita causando embargos de sofrimento e dor. 

Na revolução contra o ódio, seu povo se arma com o amor. 
E o legado é a o resultado dessa luta pela vida!  

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual “Altaneiros do Samba” socializa o sonho de um povo 

revolucionário e seus heróis em busca de uma terra soberana. 
Uma terra que respeita o próximo! 

E que valoriza o seu Amor à liberdade!  

 

SINOPSE 

 

SETOR 1: “O DESCOBRIMENTO” DE JUANA! A COA BANA DAS AMÉRICAS. 

 

 Batizada de Cuba, seu nome que vem de origem a terra fértil (Coa Bana). Essas terras localizadas 

na região central das Américas eram inicialmente habitadas por povos ameríndios formados pelos “Taínos” 

conhecidos como “Aruaques”, “Guanajatabeis” e “Ciboneys”. 

 Coa Bana abunda a cana de açúcar que adoça o paladar da vida. E o tabaco que alimenta o vício da 
fumaça humana. 

 Herói ou exterminador? Terras invadidas num repentino descobrimento de Cristovão Colombo. O 

navegador se autointitula como “descobridor” das novas terras! E com uma simples reivindicação a rebatiza 
de “Juana”, homenagem ao filho do rei da Espanha. Império que toma posse da nova península recém 

“descoberta”. 

 

SETOR 2: CUBA… DE CAPITANIA GERAL A TROPICANA ILHA DOS PRAZERES! 

 

 Engalfinhando se terra adentro em busca de riquezas minerais Diego Velásquez descobre que a 

península é banhada por toda sua extensão por águas oceânicas. 
 Surge assim a Ilha da Capitania Geral de Cuba. Ilha onde as tribos que a habitavam valorizavam a 

sua liberdade. Povo que não se subordinava a opressão da invasão e consequentemente da escravização 

espanhola. 
 Para o império espanhol exterminar os que eram contra os seus ideais e visões de mercado era 

preciso. Pois o valorizado mercado recém “descoberto”, das monoculturas do tabaco e da cana de açúcar 

não podia ter prejuízos e qualquer ato contra aos lucros deveria ser abolido. 
 Com a rebeldia dos povos locais contra a opressão e a obrigação de trabalho forçado, a mão de obra 

nessas monoculturas se viu escasso. Então o Império Espanhol começou a “importar” mão de obra de 

origem africana para trabalhar como escravos nas lavouras. 

 A atitude rebelde da ilha é muito mais antiga do que se imagina. Teve início em meados 1511, uma 
geração depois de Cristóvão Colombo aportar. Da selva, o cacique taíno Hatuei liderou uma guerrilha de 

resistência aos conquistadores espanhóis. Por fim, Hatuei foi traído, capturado e amarrado a um poste. Um 

frade teve cinco minutos para explicar-lhe o cristianismo, caso ele se arrependesse. Hatuei perguntou se no 
céu havia cristãos como aqueles e a resposta foi afirmativa. “Neste caso”, disse ele, “prefiro ir para o 
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inferno.” Foi queimado vivo. O povo indígena do Caribe em sua grande parte foi exterminado pelos 

conquistadores, mas o espírito do corajoso Hatuei sobrevive. 

 Unidos pela sobrevivência e liberdade! Surgiram os primeiros cubanos rebeldes. Sobreviventes do 
genocídio da ambição espanhola, a população da capitania geral multiplicou-se numa frenética 

miscigenação. Miscigenação que nasceu da mistura do sangue ameríndio com o sangue africano. 

 Os primeiros movimentos em favor da independência da ilha datam do século XVIII, quando a 
Espanha exigiu monopólio na comercialização do tabaco cubano, em razão da valorização deste no 

mercado internacional. Os produtores de tabaco, conhecidos como vergueiros, se revoltaram, num 

movimento conhecido como Insurreição dos Vergueiros. 
 No século seguinte houve outros movimentos pró-independência, influenciados por movimentos 

semelhantes em outras colônias. Todos foram contidos pela administração colonial cubana, que não 

conseguia conciliar os interesses da elite local com os da Coroa Espanhola.  

“Armados e valentes não temeram os ferozes ibéricos. Ecoam gritos contra os covardes tiranos, estes que 
não resistiram o heroico braço Cubano”! Hino Nacional Cuba 

 A luta armada começou de fato em 1868, num movimento denominado Grito de Yara. O advogado 

Carlos Manuel de Céspedes organizou essa revolta e que contou com o apoio de várias nações americanas e 
dos Estados Unidos, mas a Espanha continuou o seu domínio sobre a ilha. 

 Posteriormente foi organizado outro movimento, liderado por Antonio Maceo, Guillermón 

Moncada, Máximo Gomes e José Martí, sendo que esse último é até hoje considerado um dos heróis da 
independência cubana. 

“A liberdade custa muito caro e temos ou de nos resignarmos a viver sem ela ou de nos decidirmos a pagar 

o seu preço.” José Martí 

 José Martí, morto numa emboscada em 1895, não chegou a ver Cuba livre do secular ocupante 
europeu, mas alertou para a possível substituição dos espanhóis pelos norte-americanos. 

 As lutas se estenderam até a intervenção dos Estados Unidos durante a Guerra de Independência 

Cubana, em 1898, fato considerado o estopim da Guerra Hispano-Americana.  
“Espanha morreu e para sempre o império caiu”. Hino Nacional Cuba 

 Com a derrota na guerra, a Espanha teve de reconhecer a independência de Cuba, além de ceder 

Porto Rico aos Estados Unidos, através da assinatura do Tratado de Paris. Entretanto, os EUA passaram a 

ter grande influência sobre o novo país, que foi governado durante quatro anos por uma junta militar que 
defendia os interesses americanos. 

 Cuba Livre! No dia 20 de maio de 1902, foi proclamada a República em Cuba, mas o governo 

norte-americano, em 1901, tinha convencido a Assembleia Constituinte cubana a incorporar um apêndice à 
Constituição da República, a Emenda Platt, pela qual se concedia, aos Estados Unidos, o direito de intervir 

nos assuntos internos da nova república, negando à ilha, bem como à vizinha ilha de Porto Rico, a condição 

jurídica de nação soberana, o que limitaria sua soberania e independência por 58 anos. Assim sendo, Cuba 
manteve, mesmo após a independência, estrutura econômica similar aquela dos tempos coloniais, O sonho 

de uma “Cuba Libre” resumiu-se ao drinque inventado pelos soldados enviados para expulsar os espanhóis 

da ilha. 

 De 1934 a 1959, Fulgêncio Batista foi o dirigente de fato de Cuba. Com Batista no poder, Cuba era 
um quintal norte americano. Um paraíso fiscal e um bordel de luxo. À época a corrupção governamental e a 

violência eram enormes. 

 Os cubanos entravam com o rum, os charutos, a música, as mulheres e a jogatina de cassinos. Os 
norte-americanos com os investimentos, a Coca Cola e todo o excedente da produção industrial “Made in 

USA”. 

 Cuba se transformou numa espécie de "ilha dos prazeres" dos turistas americanos. Aproveitando o 
agradável clima tropical e a beleza das paisagens naturais, foi construída toda uma infraestrutura voltada 

para os visitantes estrangeiros. 

 Welcome to Cuba! A ilha dos prazeres! Um dos mais famosos centros de entretenimento local era o 

Cabaret Tropicana. Esse exuberante cenário era um mix do uso de drogas e incentivo à prostituição com o 
carnaval dos shows apresentados pelos bailarinos e renomados artistas como a famosa Carmem Miranda. 

Consta que o próprio presidente Kennedy andou por lá participando de uma orgia com três shows girls. 

Conhecidas como “Las Diosas de Carne”, a convite de um mafioso traficante! 
 

 

 

SETOR 3: REVOLUÇÃO CUBANA - LA REVOLUCIÓN DEL CABALLO DE OXUN. 
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 Por causa dos interesses norte-americanos Fulgêncio Batista foi eleito presidente 

“democraticamente” pela primeira vez em Cuba, mas a sua presidência foi marcada por corrupção e 

violência. E para os Estados Unidos continuar a explorar a ilha. Batista tem o poder de volta através de um 
golpe militar em 1952. 

 Em 26 de Julho de 1953, Fidel Castro e outros 160 homens (números incertos) tentaram o Assalto 

ao Quartel Moncada. Na tentativa de tomar as bases dos quartéis, armar a população e de derrubar o 
governo corrupto de Fulgêncio Batista, falharam, e Fidel Castro foi condenado a cerca de 20 anos de prisão. 

Esse movimento ficou conhecido como o dia Nacional da Rebeldia Cubana. 

 Em 1954, Batista foi reeleito como presidente e, posteriormente, em um ato de reconciliação, Fidel 
Castro foi libertado. Fidel foi “viver um tempo” no México. Em novembro de 1956, Fidel arma um plano 

revolucionário e forma o "Exército Rebelde". 

 A Revolução Cubana foi um movimento armado e guerrilheiro que culminou com a destituição do 

ditador Fulgêncio Batista de Cuba no dia 1 de janeiro de 1959 pelo Movimento 26 de Julho, liderado pelo 
então revolucionário Fidel Castro. Um de seus comandantes era um médico argentino, Ernesto "Che" 

Guevara. Guevara foi um dos ideólogos que levou a um novo regime político em Cuba. Ele participou 

desde então, até 1965, da reorganização do Estado cubano, desempenhando vários altos cargos da sua 
administração e de seu governo, principalmente na área econômica, como presidente do Banco Nacional e 

como Ministro da Indústria, e também na área diplomática, encarregado de várias missões internacionais. 

“Nossa revolução está colocando em risco todas as possessões americanas na América Latina. Estamos 
contando com esses países para fazer sua própria revolução.” Che Guevara. 

 Os guerrilheiros foram gradualmente se tornando populares, Fidel Castro de volta a Cuba, tinha 

apoio suficiente da população. Fidel era muito popular e rapidamente se tornou primeiro-ministro, que 

iniciou um processo revolucionário mais pessoal e em seguida, começou a empurrar para frente às reformas 
políticas, sociais e econômicas. 

“Ideias não precisam de armas, se elas podem convencer as grandes massas.” Fidel Castro. 

 Fidel ao finalizar seu primeiro discurso para o povo de Havana (muitas horas), logo depois de tomar 
a cidade, uma revoada de pombos circulou sobre sua cabeça e um deles pousou sobre seu ombro e aí ficou 

muito tempo. O pombo é símbolo de Oxum em Cuba e quando um deles pousou sobre Fidel o povão 

começou a gritar – El Caballo de Oxun, El Caballo de Oxun! Ou seja, cavalo no sentido do candomblé e da 

umbanda: a pessoa que recebe o santo. La Virgen de la Caridad del Cobre (da Virgem do Cobre) é a 
padroeira dos católicos de Cuba e um símbolo da cultura cubana. Na santería, ela foi sincretizada com o 

orixá Oxum. 

 

SETOR 4: O PREÇO DA REBELDIA. 

 

 Em 1959 começaram as primeiras reformas, especialmente em matéria de reformas industriais e a 
nacionalização dos bancos.  

 Castro foi aos Estados Unidos, mais tarde, para explicar a sua revolução. Ele disse: 

“Eu sei que o mundo pensa de nós, somos comunistas, e, claro, eu tenho dito muito claramente que não 

somos comunistas, muito claramente.” 
 O apoio soviético depois do movimento armado enfatizou seu caráter anticapitalista e também 

antiamericano para posteriormente alinhar o país com o chamado bloco socialista. Todavia, essas 

características ficaram claras apenas depois da revolução, não sendo o seu foco inicial, segundo alguns 
historiadores, que alegam que o rumo comunista foi tomado após a oposição dos Estados Unidos a 

revolução de Fidel Castro. Após este triunfo, as políticas econômicas de Cuba deixaram tão alarmados os 

Estados Unidos que estes romperam relações diplomáticas com o país. Cuba, então, estabelece relações 
abertas com a União Soviética. 

“Ele (Cristo) foi o primeiro comunista. Repartiu o pão, repartiu os peixes e transformou a água em 

vinho!” Fidel Castro. 

 Pouco depois de assumir o poder, Castro também criou uma frente revolucionária para expandir sua 
base de poder entre os ex-rebeldes e a população de suporte. Castro também deu início a CDR “Comités de 

Defensa de la Revolución” –(Comitês para a Defesa da Revolução). Informantes se tornaram exaltados no 

seio da população. As CDR foram incumbidas de manter "vigilância contra a atividade 
contrarrevolucionária". As CDR locais também foram incumbidas de manter um registro detalhado dos 

hábitos de cada morador do bairro da despesa ao nível de contato com estrangeiros, do seu trabalho e 

história da educação, e qualquer comportamento "suspeito". Um dos grupos mais punidos pelo rigor e pela 

violência era o dos homossexuais, especialmente os homens homossexuais. 
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 Muitas tentativas tinham sido feitas pelos Estados Unidos para assassinar Fidel Castro e derrubar o 

governo revolucionário cubano. Uma das mais notórias foi a Invasão da Baía dos Porcos, de 1961, que não 

obteve êxito. Posteriormente o ex-secretário de Estado estadunidense assumiu que o Fidel era muito 
popular e que devia se tentar maneiras de fazer o povo ficar insatisfeito. Em resposta aos atos dos norte 

americanos, Cuba recebe o apoio comercial soviético. 

 Em 1962, espiões estadunidenses descobriram a presença de mísseis nucleares soviéticos em 
território cubano. Este é o princípio da crise dos mísseis. Em seguida, os Estados Unidos bloquearam a 

costa cubana. Após 13 dias à beira de um apocalipse de uma guerra nuclear, o problema fora resolvido, mas 

os Estados Unidos decidem bloquear totalmente a ilha. Um ano depois que os Estados Unidos impuseram 
um embargo ao comércio com Cuba. Este embargo proibiu outros países que mantêm relações com os 

Estados Unidos de estabelecerem relações comerciais com Cuba. Fidel Castro torna-se inimigo numero um 

dos Estados Unidos e ganha à reputação de esquerdista, especialmente nos países latino-americanos. Ao 

longo do tempo, a economia cubana tornou-se dependente da União Soviética e outros países comunistas. 
 A queda do Muro de Berlim representou um duro golpe para a economia cubana. Porque toda a 

ajuda comercial e financeira recebida por outros países comunistas desapareceu.  

 Os Estados Unidos, por sua vez, respondeu bloqueando todos os bens cubanos nos Estados Unidos, 
cortando os laços diplomáticos, e apertou o embargo sobre Cuba, que continua em vigor depois de 5 

décadas. Uma época difícil para o povo cubano. O preço da rebeldia resume se a somatização das vitimas 

do embargo total ao país. Milhares de vidas perdidas nas travessias dos refugiados. Covardes os 
dissidentes? Não! Vitimas iludidas pela falsa promessa de sucesso e liberdade nas terras do capitalismo 

voraz do Tio Sam. A ONU afirmou em um relatório que o embargo custou a sociedade daquele país o 

equivalente a sete vezes mais a riqueza do mesmo. E mesmo assim os rebeldes que ficaram criaram 

coragem e lutaram contra esses golpes contra a liberdade. Deixando um grande legado ao povo cubano. 
 

SETOR 5: PAIXÃO NACIONAL... O LEGADO DA LIBERDADE! 

 
“Condena-me, não importa, a história me absolverá!” Fidel Castro. 

 Fidel Castro foi um líder, um revolucionário, um herói em busca da liberdade! O sonho de Fidel por 

uma Cuba soberana e independente se tornou realidade. Transformando o seu legado um bem eterno a sua 

população. O termo Revolução Cubana é genericamente utilizado como sinônimo do castrismo, governo 
autoritário, mas que em sua origem notabilizou-se pela implantação de uma série de programas 

assistencialistas sociais e econômicos, notadamente alfabetização e acesso à saúde universal. Não faltam 

alienados, dissidentes ou críticos de Fidel Castro apontando para sua suposta falácia da educação e saúde na 
ilha. O embargo econômico atrapalha claro, mas é curioso notar como a falta de investimentos não 

prejudica o atendimento a população. Com cinco décadas de domínio de Fidel e Cuba amarrada dos pés à 

cabeça por um embargo, de um lado, e o fim da União Soviética que lhe dava dinheiro e apoio, de outro, 
ficou fácil para as gerações seguintes apontar o dedo em riste contra os castristas – ou simplesmente 

mitificar negativamente a revolução cubana. 

 Os números não mentem: Cuba tem sistema invejáveis de educação e saúde, com índices de 

eficiência dignos de país desenvolvido. Quase não há analfabetos na ilha, enquanto o número de 
professores, médicos e leitos de hospital por habitante é o maior da América Latina. Cuba é o país com o 

maior índice de alfabetização do continente. O ensino é gratuito até o nível superior. A escola é obrigatória 

por 9 anos, mas os cubanos passam muito mais que isso estudando. Eles tiram notas bem mais altas em 
exames internacionais que os estudantes de outros países latino americanos. E a excelente prestação de 

serviços relacionados à saúde é totalmente gratuito para residentes da ilha, o que se espelha em seus 

indicadores padrão. 
“Esta noite milhões de crianças dormirão na rua, mas nenhuma delas é cubana!” Fidel Castro. 

 Em Cuba 85% das famílias são donas de suas próprias casas. Portanto não pagam aluguel, e os 15% 

restante pagam aluguel de 1 ou 2 dólares mensais, computado em forma de amortização, pois ao final do 

pagamento do custo de moradia se converte em seu proprietário. 
 A cultura cubana é influenciada principalmente pela Espanha e África. Essa influência é fortemente 

encontrada nas músicas, danças, artes, arquitetura, e costumes do povo cubano. 

 O esporte é uma paixão nacional dos cubanos. Devido aos grandes investimentos do governo na 
área e também as associações históricas com os Estados Unidos, muitos cubanos participam de esportes que 

são populares na América do Norte, ao invés de esportes tradicionalmente promovidos em outras nações de 

língua espanhola. O basebol é de longe o mais popular. Cuba é uma força dominante no boxe amador e em 

outros esportes como o basquete, voleibol, críquete e o atletismo. De forma consistente organiza e registra 
medalhas em grandes competições internacionais. 



 

  
Página 9 

 
  

9 Organograma Oficial – Nome da Escola 

 

 

SETOR 6: E O FUTRO DA ILHA? O AMANHÃ NOS DIRÁ! 

 

 “Já é hora de esquecermos o passado, olhemos para o futuro, um futuro de esperança. Não será 

fácil, haverá desafios, e a eles vamos dar um tempo; mas minha estadia aqui me dá esperanças do que 
fazer juntos, como amigos, como família, como vizinhos.” Barack Obama. 

 Em dezembro de 2014 o presidente dos Estados Unidos Barack Obama e o presidente de Cuba Raúl 

Castro, irmão e sucessor de Fidel após sua renuncia em 2008, anunciaram o restabelecimento total das 
relações diplomáticas entre os dois países, assim como a reabertura da embaixada norte-americana em 

Havana e uma considerável diminuição no embargo econômico feito à ilha, assim como uma maior 

facilidade para viagens de negócios e transações econômicas, comerciais e financeiras entre cidadãos e 

empresas dos dois países. O acordo foi anunciado após 18 meses de conversações secretas entre os dois 
governos, com a mediação de sua Santidade o Papa Francisco. 

 “Não necessitamos que o império nos dê nada de presente.” Fidel Castro. 

 Uma das ultimas frases polêmicas de Fidel reforça a quem vê os dólares dos EUA como algo muito 
bem vindo, mas um presente a ser recebido com cautela.  

 Pois as lembranças da esbórnia pré-revolução se tornam tão fortes para alguns quantos os ideais 

revolucionários de uma ilha de liberdade. Os ideais podem ter ficado no plano dos ideais, tolhidos pelo 
embargo e pelos equívocos de percurso. Mas os ecos do tempo em que a ilha era o quintal, o bordel de luxo 

e o paraíso fiscal dos Estados Unidos são bem reais na memória do povo cubano mais experiente. 

 Amar é um ato de rebeldia. E é esse amor que servirá de caminho para a liberdade! E que ninguém 

tenha a ilusão de que esse feliz povo, deste nobre, rebelde e abnegado país renunciará a glória e aos direitos 
conquistados.  

 Os esforços para manter a liberdade do povo cubano serão legais e pacíficos, tendo o compromisso 

com a paz e a fraternidade universal. 
 Do clarim escutai o som... 

 Viva Cuba Libre! 

 O despertar de um novo amanhã dirá! 

 
FIM 

 

_____________________________________________________________________________ 
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Autoria do Samba-Enredo* 

Leandro Kfé, Wilson Bizzar e Rafael Collaço 

 

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

 

Quanta bravura! 

Uma história de luta 

Minha escola vem contar 

Coa Bana, Juana… 

Terra fértil, cercada pelo mar 

Os Aruaques viviam nesse chão 

Em harmonia com a natureza 

Cheios de ganância e cobiça 

Chegou o invasor 

Atraídos por suas riquezas 

Índios e negros quase dizimou 

 

O Grito de Yara, cadê a liberdade? 

O Império caiu, outro mais forte surgiu… 

Abaixo a exploração! 

Pátria Livre! Bradava a multidão! 

 

Ilha dos prazeres 

Rebelde por natureza 

Jogatina, orgias, um paraíso fiscal… 

No Cabaret Tropicana 

Carmem Miranda faz um carnaval 

FICHA TÉCNICA 

Samba Enredo 
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Chegou o Cavalo de Oxum 

Com Che Guevara, bravo guerrilheiro 

Sob as bênçãos da Virgem do Cobre 

O milagre então se deu 

O País desenvolveu.  

Novos ideais… 

E parcerias comerciais 

Esporte, cultura e mais educação 

Fizeram dessa Ilha Guerreira 

Uma feliz nação! 

 

Samba Cuba 

Balança Cuba 

Cuba Livre podemos gritar! 

Altaneiros vai à luta 

Rumo à vitória conquistar! 
 

Defesa do Samba (se a escola julgar necessário) 
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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 – 36 

Alegorias – 06 

Tripés e/ou Quadripés – 02 
Mestre Sala e Porta Bandeira – 02 

Guardiões de Casal de MS & PB –08 

Destaques de Chão – 02 

 
 

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

SETOR 01: O “DESCOBRIMENTO” DE JUANA! A COA BANA DAS AMÉRICAS. 

Comissão de frente: A liberdade dos Aruaques. 

Carro alegórico Nº 01 (Abre Alas): O “descobrimento” de Juana... A Coa Bana das Américas! 

 
SETOR 02: CUBA... DE CAPITANIA GERAL A TROPICANA ILHA DOS PRAZERES! 

Guardiões MSPB: Águas oceânicas que cercam Coa Bana.  

Primeiro Casal MSPB: Em busca de riquezas... Surge a Ilha Capitania Geral de Cuba. 
Guardiões MSPB: Águas oceânicas que cercam Coa Bana. 

Ala 01: Onde está a liberdade? A nada doce vida na cultura da cana de açúcar 

Ala 02: A sufocante escravidão do tabaco. 

Ala 03: O sequestro de um continente.  
Ala 04: Hatuei – Símbolo de luta pela liberdade. 

Carro alegórico Nº 02: O genocídio da ambição. 

 
Ala 05: Sobrevivência e liberdade - Laços da rebeldia no sangue cubano. 

Ala 06: A Insurreição dos Vergueiros – Unidos pela independência. 

Ala 07: O Grito de Yara - Armados e valentes não temeram os ferozes ibéricos. 

Quadripé Nº 01: O herói da liberdade - José Martí. 
 

Ala 08: Um Império caiu... Outro mais forte surgiu! 

Ala 09: Independência! E o tratado de Paris. 
Ala 10: Cuba Libre? A emenda Platt. 

Ala 11: Delicias de um paraíso fiscal! 

Ala 12: Roda a roleta da jogatina. 
Ala 13 (Passista Feminina): Las diosas de carne. 

Carro alegórico Nº 03: Welcome to Cuba! A tropicana ilha dos prazeres. 

 

SETOR 03: REVOLUÇÃO CUBANA – LA REVOLUCIÓN DEL CABALLO DE OXUN. 

Ala 14: O Golpe militar – Fulgêncio Batista no poder. 

Ala 15: Dia Nacional da Rebeldia Cubana. 

Ala 16: O exílio no México. 
Destaque Chão 01 (Rainha da Bateria): Ousadia é rebeldia. 

Ala 17 (Bateria): O exército revolucionário rebelde de Che Guevara. 

Ala 18: Viva Fidel! O amor à pátria livre. 
Ala 19 (Baianas): As bênçãos da Virgem do Cobre. 

Carro alegórico Nº 04: Na santeria nasce o mito: “El Caballo de Oxun”. 

 

SETOR 04: O PREÇO DA REBELDIA. 



 

  Página 
13 

 
  

13 Organograma Oficial – Nome da Escola 

Ala 20: Made in Cuba – A produção dos novos ideais. 

Ala 21: O novo parceiro é comunista. 

Ala 22: Nem tudo eram flores no comportamento suspeito. 
Ala 23: O alvo. 

Segundo Casal MSPB: O bailar atômico da Guerra Fria. 

Ala 24: Na crise dos mísseis. Quero ver Cuba lançar! 
Ala 25: Um duro golpe: a queda do muro de Berlim. 

Carro alegórico Nº 05: O preço da rebeldia ou da liberdade? 

 

SETOR 5: PAIXÃO NACIONAL... O LEGADO DA LIBERDADE! 

Ala 26: “Condena-me não importa! A história me absolverá”! 

Ala 27: A revolução educacional cubana. 

Ala 28: Saúde cubana: um exemplo para o mundo. 
Ala 29 (Crianças): “Nenhuma criança cubana dormirá na rua hoje”. 

Ala 30: Influências na cultura cubana. 

Quadripé Nº 02: O maior dos legados: a paixão nacional! 
 

SETOR 6: E O FUTRO DA ILHA? O AMANHÃ NOS DIRÁ! 

Ala 31: Extra Extra! A renúncia de Fidel. 

Ala 32: O brotar abençoado da reaproximação. 
Ala 33: A visita de Obama. 

Ala 34: Uma banana pro Império! 

Destaque chão 02 (Musa Altaneira): Amar é um ato de rebeldia. 
Ala 35 (Galeria da velha guarda): Ecos da memória do povo cubano 

Ala 36: Compromisso com a paz e a liberdade. 

Carro alegórico Nº 06: Viva Cuba Libre! Ao som dos clarins... O despertar de um novo amanhã! 

 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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Criador(es) dos Desenhos* 

Nome(s) do(s) artista(s)*: Julio Rosolen 
Nome do Elemento O que representa 

Comissão de frente: A liberdade 

dos Aruaques. 

As índias de origem Taíno, mas conhecidas como 

Aruaques realizam o bailar da liberdade e o susto na 

chegada dos descobridores na apresentação da escola ao 

público. Corpos nus cobertos por um longo cabelo preto e  

pintados com simbologias ameríndias representam a 

tradição das índias se pintarem para as apresentações nas 

danças da tribo. A Borboleta é um arquétipo que significa 

liberdade, este é representado nas saias que ao abrir se 

transformam em asas durante a coreografia na 

apresentação. Essas asas são todas bordadas nas cores da 

escola. O sol altaneiro um dos símbolos da escola de 

samba virtual Altaneiros do Samba vem no formato do 

símbolo ameríndio taíno no colar da comissão. (Desenho 

01 de 03) 

 

Comissão de frente: A liberdade 

dos Aruaques. 

As índias de origem Taíno, mas conhecidas como 

Aruaques realizam o bailar da liberdade e o susto na 

chegada dos descobridores na apresentação da escola ao 

público. Corpos nus cobertos por um longo cabelo preto e  

pintados com simbologias ameríndias representam a 

tradição das índias se pintarem para as apresentações nas 

danças da tribo. A Borboleta é um arquétipo que significa 

liberdade, este é representado nas saias que ao abrir se 

transformam em asas durante a coreografia na 

apresentação. Essas asas são todas bordadas nas cores da 

escola. O sol altaneiro um dos símbolos da escola de 

samba virtual Altaneiros do Samba vem no formato do 

símbolo ameríndio taíno no colar da comissão. (Desenho 

02 de 03) 

 

Comissão de frente: A liberdade 

dos Aruaques. 

As índias de origem Taíno, mas conhecidas como 

Aruaques realizam o bailar da liberdade e o susto na 

chegada dos descobridores na apresentação da escola ao 

público. Corpos nus cobertos por um longo cabelo preto e  

pintados com simbologias ameríndias representam a 

tradição das índias se pintarem para as apresentações nas 

danças da tribo. A Borboleta é um arquétipo que significa 

liberdade, este é representado nas saias que ao abrir se 

transformam em asas durante a coreografia na 

apresentação. Essas asas são todas bordadas nas cores da 

escola. O sol altaneiro um dos símbolos da escola de 

samba virtual Altaneiros do Samba vem no formato do 

símbolo ameríndio taíno no colar da comissão. (Desenho 

03 de 03) 

 

Carro alegórico Nº 01 (Abre Alas): 

O “descobrimento” de Juana... A 

Coa Bana das Américas! 

 

Batizada de Cuba, seu nome que vem de origem a terra 

fértil (Coa Bana). Coa Bana abunda a cana de açúcar que 

adoça o paladar da vida.  
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E o tabaco que alimenta o vício da fumaça humana; 

Herói ou exterminador? Terras invadidas num repentino 

descobrimento de Cristovão Colombo. O navegador se 

autointitula como “descobridor” das novas terras! E com 

uma simples reivindicação a rebatiza de “Juana”, 

homenagem ao filho do rei da Espanha. Império que toma 

posse da nova península recém “descoberta”. 

A parte da frente da alegoria representa a surpresa dos 

descobridores ao avistarem a exuberância e toda beleza de 

Coa Bana.Uma caravela central no formato do rosto do 

Rei Juan da Espanha representa o espanto da realeza 

espanhola ao descobrimento de novas terras. Um destaque 

a frente representa Cristovão Colombo. Ao meio da 

caravela duas composições representam os bravos 

navegantes espanhóis. Ao redor da caravela está a 

representação do mar que rodeia a ilha e que é cortado 

pela caravela durante a viagem. Esse mar é representado 

pelas ondas em azul e águas vivas que cobrem toda lateral 

do primeiro chassi da alegoria. Em cima dessas águas 

vivas seis composições representam os seres aquáticos 

dos oceanos. 

No meio da alegoria seis esculturas de bravos navegantes 

espanhóis espantados com a nova descoberta. O destaque 

ao centro representa o navegante que do alto da caravela 

avistou as novas terras. 

O símbolo taíno que representa a Terra fértil vem no 

centro do carro todo em dourado representando toda 

ostentação do eldorado côa bano rodeados de símbolos 

taínos que representam a fauna local. Ao redor também 

existem três queijos em formato de diamantes que 

representam a preciosidade e a abundância das plantas de 

tabaco existentes em Coa Bana. O queijo a frente vem a 

destaque principal da alegoria que representa a 

exuberância da liberdade ameríndia. Os queijos nas 

laterais da alegoria carregam as composições que 

representam a abundância das plantas de tabaco. 

O letreiro com o nome da escola no topo da alegoria é 

feito com desenho de letras inspiradas em símbolos taíno. 

O fundo da alegoria é forrado com enormes plantas de 

cana de açúcar que também abundam em Coa Bana. 

Guardiões MSPB: Águas oceânicas 

que cercam Coa Bana. 

Os guardiões do Primeiro Casal de Mestre Sala e Porta 

Bandeira representam as águas oceânicas que banham e 

cercam Coa Bana por toda sua extensão territorial. 

 

Os peixes, as algas e as águas vivas representam uma 

parte da diversidade da fauna marítima. 

 
Primeiro Casal MSPB: Em busca Engalfinhando se terra adentro em busca de riquezas 
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de riquezas... Surge a Ilha 

Capitania Geral de Cuba. 

 

minerais Diego Velásquez descobre que a península é 

banhada por toda sua extensão por águas oceânicas. 

Surge assim a Ilha da Capitania Geral de Cuba. 

 

A fantasia do Mestre Sala representa o desbravador Diego 

Velásquez em sua expedição em Juana atrás de riquezas 

minerais. Até então Juana era pensada como uma 

península e que ao fim da expedição de Velásquez 

descobriu se que Juana era totalmente cercada por águas 

oceânicas. Sendo rebatizada de Ilha Capitania Geral de 

Cuba.(Desenho 01 de 02) 

 
Primeiro Casal MSPB: Em busca 

de riquezas... Surge a Ilha 

Capitania Geral de Cuba. 

Engalfinhando se terra adentro em busca de riquezas 

minerais Diego Velásquez descobre que a península é 

banhada por toda sua extensão por águas oceânicas. 

Surge assim a Ilha da Capitania Geral de Cuba. 

 

A fantasia da Porta Bandeira representa todo o eldorado 

das riquezas minerais da recém-descoberta Ilha. Juana foi 

rebatizada de Ilha Capitania Geral de Cuba pelo 

desbravador Diego Velásquez durante sua expedição. 

Cuba que  (Desenho 02 de 02) 

 
Ala 01: Onde está a liberdade? A 

nada doce vida na cultura da cana 

de açúcar. 

Essa ala representa as índias Aruaques que perderam a sua 

liberdade por causa dos trabalhos pesados e forçados na 

monocultura da cana de açúcar. 

O costeiro e o adereço de mão representam a cultura da 

cana de açúcar.  

A fantasia representa a perda da liberdade ameríndia. Os 

corpos que antes eram livres e nus. Agora são encobertos 

por ordens dos invasores. 

O chapéu possui o símbolo do Sol taino em preto e branco 

que representa a liberdade apagada do povo Aruaque. 

 
Ala 02: A sufocante escravidão do 

tabaco. 

Essa ala representa o trabalho escravo dos índios 

Aruaques na monocultura do tabaco. 

Costeiro representa um enorme pulmão estilizado que se 

movimentarão com os braços dos componentes da ala. 

Gola representa o sufocante vicio da escravidão do 

tabaco. 

Chapéu e saia são formadas por folhas e flores da planta 

do tabaco. 

 
Ala 03: O sequestro de um Com a rebeldia dos povos locais contra a opressão e a 
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continente. obrigação de trabalho forçado, a mão de obra nessas 

monoculturas se viu escasso. Então o Império Espanhol 

começou a “importar” mão de obra de origem africana 

para trabalhar como escravos nas lavouras 

A ala vem com o dorso todo amarrado por corda 

representando o sequestro dos povos africanos pelos 

europeus. 

A saia exibe o continente africano. 

Costeiro representa mascaras africanas entristecidas pela 

escravidão. 

 
Ala 04: Hatuei – Símbolo de luta 

pela liberdade. 

Fantasia representa a árdua luta do índio Hatuei pela sua 

liberdade e por um lugar ao sol. 

No adereço de mão e no colar existe o símbolo Taino que 

representa o sol. 

 

 
Carro alegórico Nº 02: O genocídio 

da ambição. 

A atitude rebelde da ilha é muito mais antiga do que se 

imagina. Teve início em meados 1511, uma geração depois de 
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Cristóvão Colombo aportar. Da selva, o cacique taino Hatuei 

liderou uma guerrilha de resistência aos conquistadores 

espanhóis. Por fim, Hatuei foi traído, capturado e amarrado a 
um poste. Um frade teve cinco minutos para explicar-lhe o 

cristianismo, caso ele se arrependesse. Hatuei perguntou se no 

céu havia cristãos como aqueles e a resposta foi afirmativa. 
“Neste caso”, disse ele, “prefiro ir para o inferno.” Foi 

queimado vivo. O povo indígena do Caribe em sua grande 

parte foi exterminado pelos conquistadores, mas o espírito do 

corajoso Hatuei sobrevive. 

Essa alegoria representa o extermínio dos povos 

ameríndios que não deixavam se escravizar. Uma enorme 

fogueira da inquisição arde em chamas queimando vivos 

vários índios rebeldes à ganância da realeza espanhola. Os 

trinta e dois componentes ao centro da alegoria  

representam os índios rebeldes ao sistema ganancioso 

espanhol, que foram queimados vivos amarrados em 

postes 

O destaque a frente da alegoria representa o frade que 

teve cinco minutos para explicar o cristianismo a Hatuei. 

Seis esculturas representam o Índio Hatuei que foi 

queimado vivo, essas esculturas foram inspiradas em uma 

escultura localizada em Cuba. 

A escultura a cima da alegoria representa a alma do 

corajoso Índio Hatuei que sobrevive na cultura do povo 

indígena do Caribe. 

Os dois destaques a cima da alegoria representam o rei e a 

rainha da Espanha no xeque mate da ambição. 

 

Ala 05: Sobrevivência e liberdade - 

Laços da rebeldia no sangue 

cubano. 

Essa ala representa a miscigenação do povo cubano. 

Unidos pela sobrevivência e liberdade! Surgiram os 

primeiros cubanos rebeldes. Sobreviventes do genocídio 

da ambição espanhola a população da capitania geral 

multiplicou-se numa frenética miscigenação. 

Miscigenação que nasceu da mistura do sangue ameríndio 

com o sangue africano. 

Os homens representam os africanos. Com corpo pintado 

mostrando as veias e o coração que bomba o sangue 

cubano. 

As mulheres representam as ameríndias sobreviventes 

como uma fênix (chapéu). Grávidas, na barriga elas 

carregam um bebê que recebe o sangue cubano da 

miscigenação. 
 

Ala 06: A Insurreição dos 

Vergueiros – Unidos pela 

independência. 

Os primeiros movimentos em favor da independência da 

ilha datam do século XVIII, quando a Espanha exigiu 

monopólio na comercialização do tabaco cubano, em 
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razão da valorização deste no mercado internacional. Essa 

ala representa os produtores de tabaco, conhecidos como 

vergueiros, que se revoltaram e se uniram num 

movimento conhecido como Insurreição dos Vergueiros. 

Costeiro e a saia representam a união dos produtores de 

tabaco. 

Fantasia possui uma capa toda feita de folhas de tabaco. 

Ala 07: O Grito de Yara - 

Armados e valentes não temeram 

os ferozes ibéricos. 

“Armados e valentes não temeram os ferozes ibéricos. Ecoam 
gritos contra os covardes tiranos, estes que não resistiram o 

heroico braço Cubano”! Hino Nacional Cuba 

A luta armada começou de fato em 1868, num movimento 

denominado Grito de Yara. O advogado Carlos Manuel de 
Céspedes organizou essa revolta e que contou com o apoio de 

várias nações americanas e dos Estados Unidos, mas a Espanha 

continuou o seu domínio sobre a ilha. 
Fantasia representa o armado advogado Carlos Manuel em seu 

cavalo passando por cima dos ferozes ibéricos. 

Com um adereço de mão que representa a bandeira de Cuba 
com o lema de Jamais Temer os covardes tiranos. 

 
Quadripé Nº 01: O herói da 

liberdade - José Martí. 

Posteriormente foi organizado outro movimento, liderado por 
Antonio Maceo, Guillermón Moncada, Máximo Gomes e José 

Martí, sendo que esse último é até hoje considerado um dos 

heróis da independência cubana e que é representado nesse 

quadripé por uma escultura que lembra a figura de José Marti e 
sua famosa frase sobre a liberdade. 

 

“A liberdade custa muito caro e temos ou de nos resignarmos 
a viver sem ela ou de nos decidirmos a pagar o seu preço.”  

 

José Martí, morto numa emboscada em 1895, não chegou a ver 

Cuba livre do secular ocupante europeu, mas alertou para a 
possível substituição dos espanhóis pelos norte-americanos. 

 
Ala 08: Um Império caiu... Outro 

mais forte surgiu! 

Essa ala representa a Guerra entre os Estados Unidos da 

America contra o Império Espanhol. 
As lutas se estenderam até a intervenção dos Estados Unidos 

durante a Guerra de Independência Cubana, em 1898, fato 

considerado o estopim da Guerra Hispano-Americana.  

“Espanha morreu e para sempre o império caiu”. Hino 
Nacional Cuba 

Um componente representa o império espanhol, com um 

chapéu de touro e uma fantasia que lembra um toureiro 
espanhol lutando pelo domínio da bandeira cubana. 

Outro componente represente o império norte americano, com 

um chapéu e uma capa que representam a águia símbolo do  
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pais e uma fantasia que lembra o famoso tio Sam. 

Ala 09: Independência! E o tratado 

de Paris. 

Essa ala representa a independência cubana após a Guerra 

Hispano-Americana. 

Com a derrota na guerra, a Espanha teve de reconhecer a 

independência de Cuba, além de ceder Porto Rico aos 

Estados Unidos, através da assinatura do Tratado de Paris. 

Entretanto, os EUA passaram a ter grande influência 

sobre o novo país, que foi governado durante quatro anos 

por uma junta militar que defendia os interesses 

americanos. 

A fantasia da ala representa o Tio Sam. 

O costeiro representa uma torre Eiffel. 

A gola representa a águia símbolo do império norte 

americano. 

Os componentes carregam marionetes um representa 

Cuba e o outro Porto Rico. Mostrando o forte poder de 

influência nessas ilhas pelo império norte americano. 

 

Ala 10: Cuba Libre? A emenda 

Platt. 

Cuba Livre! No dia 20 de maio de 1902, foi proclamada a 

República em Cuba, mas o governo norte-americano, em 

1901, tinha convencido a Assembleia Constituinte cubana 

a incorporar um apêndice à Constituição da República, a 

Emenda Platt, pela qual se concedia, aos Estados Unidos, 

o direito de intervir nos assuntos internos da nova 

república, negando à ilha, bem como à vizinha ilha de 

Porto Rico, a condição jurídica de nação soberana, o que 

limitaria sua soberania e independência por 58 anos. 

Assim sendo, Cuba manteve, mesmo após a 

independência, estrutura econômica similar aquela dos 

tempos coloniais, Essa ala representa o sonho de uma 

“Cuba Libre” que se se resumiu ao drinque inventado 

pelos soldados enviados para expulsar os espanhóis da 

ilha. 

Os componentes que representam os soldados norte 

americanos carregam um copo de Cuba Libre e são 

ligados aos componentes que representam a Cuba Libre 

por uma bandeira norte americana agarrada ao pescoço de 

ambos. Essa bandeira representa a emenda Platt. 

A componente Cuba Livre desfila vendada e amarrada 

enfatizando a submissão ao norte americanos através da 

emenda. 

 

Ala 11: Delicias de um paraíso 

fiscal! 

De 1934 a 1959, Fulgêncio Batista foi o dirigente de fato 

de Cuba. Com Batista no poder, Cuba era um quintal 

norte americano. Um paraíso fiscal e um bordel de luxo. 

À época a corrupção governamental e a violência eram 

enormes. 

A ala representa a gastança de dólares que os norte 

americanos faziam na ilha de Cuba. 

A fantasia e a gola foi inspirada nos modelos de roupas e 

câmeras que gringos utilizam em suas viagens turísticas 

em terras tropicais. 

O chapéu e a cauda representa o rato da corrupção que 

assolava o país na época. 

Os componentes carregam uma mala cheia de dólares que 
 



 

  Página 
21 

 
  

21 Organograma Oficial – Nome da Escola 

são jogados ao público durante o desfile. 

Ala 12: Roda a roleta da jogatina. A ala representa o glamour dos cassinos e da jogatina que 

existiam em Cuba na época do período da esbórnia do 

pais. 

O costeiro representa a roleta do cassino. 

A fantasia representa o coringa com os naipes dos jogos 

de cartas. 

 
Ala 13 (Passista Feminina): Las 

diosas de carne. 

Ala das passistas femininas representam as show girls 

conhecidas como Las Diosas de Carne. 

As duas fantasias relembram os trajes usados nos show 

com a exuberância das cores tropicais e do corpo com 

toda sensualidade das dançarinas do Cabaret Tropicana. 

 
Carro alegórico Nº 03: Welcome to 

Cuba! A tropicana ilha dos 

prazeres. 

Os cubanos entravam com o rum, os charutos, a música, as 

mulheres e a jogatina de cassinos. Os norte-americanos com os 

investimentos, a Coca Cola e todo o excedente da produção 
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industrial “Made in USA”. 

 Cuba se transformou numa espécie de "ilha dos 

prazeres" dos turistas americanos. Aproveitando o agradável 
clima tropical e a beleza das paisagens naturais, foi construída 

toda uma infraestrutura voltada para os visitantes estrangeiros. 

 Welcome to Cuba! A ilha dos prazeres! Um dos mais 
famosos centros de entretenimento local era o Cabaret 

Tropicana. Esse exuberante cenário era um mix do uso de 

drogas e incentivo à prostituição com o carnaval dos shows 

apresentados pelos bailarinos e renomados artistas como a 
famosa Carmem Miranda. Consta que o próprio presidente 

Kennedy andou por lá participando de uma orgia com três 

shows girls. Conhecidas como “Las Diosas de Carne”, a 
convite de um mafioso traficante! 

A frente da alegoria representa a orgia regada a muita bebida 

que o presidente Kennedy participou com as três dançarinas do 
cabaret a convite de um famoso traficante. 

O destaque a frente representa o presidente Kennedy. 

Ao redor da escultura da Carmem Miranda, onze composições 

representam os dançarinos que faziam um carnaval nas 
apresentações da famosa artista. 

Ala 14: O Golpe militar – 

Fulgêncio Batista no poder. 

Por causa dos interesses norte-americanos Fulgêncio 

Batista foi eleito presidente “democraticamente” pela 

primeira vez em Cuba, mas a sua presidência foi marcada 

por corrupção e violência. E para os Estados Unidos 

continuar a explorar a ilha. Batista tem o poder de volta 

através de um golpe militar em 1952. 

Essa ala representa todo o interesse dos norte americanos 

em manter Fulgêncio Batista no poder para continuar 

usurpando as riquezas do país. 

 
Ala 15: Dia Nacional da Rebeldia 

Cubana. 

Essa ala representa a data de 26 de Julho de 1953, em que 

Fidel Castro e outros 160 homens (números incertos) 
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tentaram o Assalto ao Quartel Moncada. Na tentativa de 

tomar as bases dos quartéis, armar a população e de 

derrubar o governo corrupto de Fulgêncio Batista, 

falharam, e Fidel Castro foi condenado a cerca de 20 anos 

de prisão. Esse movimento ficou conhecido como o dia 

Nacional da Rebeldia Cubana. 

Costeiro representa o Quartel Moncada tomado por Fidel. 

Rodeado por bandeiras de Cuba. 

O adereço de mão é um fuzil; 

A fantasia representa um dos soldados que participaram 

do Assalto. 

A capa da fantasia representa a bandeira do futuro 

movimento que Fidel iria liderar o M 26 7. Em 

homenagem a data da rebeldia cubana. 

Ala 16: O exílio no México. Em 1954, Batista foi reeleito como presidente e, 

posteriormente, em um ato de reconciliação, Fidel Castro 

foi libertado. Fidel foi “viver um tempo” no México. 

A fantasia representa Fidel preso tocando seus chocalhos 

sendo carregado por um enorme mariachi mexicano. 

 

 
Destaque Chão 01 (Rainha da 

Bateria): Ousadia é rebeldia. 

A rainha da bateria representa a ousadia cubana. 

Semi Nua , armada e encapuzada a rainha mostra que 

ousar é um ato de rebeldia.  

 
Ala 17 (Bateria): O exército 

revolucionário rebelde de Che 

Guevara. 

Em novembro de 1956, Fidel arma um plano revolucionário e 

forma o "Exército Rebelde". 
 

A Revolução Cubana foi um movimento armado e guerrilheiro 

que culminou com a destituição do ditador Fulgêncio Batista de 
Cuba no dia 1 de janeiro de 1959 pelo Movimento 26 de Julho, 

liderado pelo então revolucionário Fidel Castro. Um de seus 

comandantes era um médico argentino, Ernesto "Che" 
Guevara. Guevara foi um dos ideólogos que levou a um novo 

regime político em Cuba. Ele participou desde então, até 1965, 

da reorganização do Estado cubano, desempenhando vários 

altos cargos da sua administração e de seu governo, 
principalmente na área econômica, como presidente do Banco 

Nacional e como Ministro da Indústria, e também na área 

diplomática, encarregado de várias missões internacionais. 
“Nossa revolução está colocando em risco todas as possessões 

americanas na América Latina. Estamos contando com esses 

 



 

  Página 
24 

 
  

24 Organograma Oficial – Nome da Escola 

países para fazer sua própria revolução.” Che Guevara. 

O costeiro e a gola da ala representa o cisne altaneiro símbolo 

da escola Altaneiros do Samba abraçando Che Guevara e 
fumando um charuto símbolo cubano. 

Fantasia dos componentes representa Che Guevara com seu 

uniforme militar. 

Ala 18: Viva Fidel! O amor à 

pátria livre. 

Os guerrilheiros foram gradualmente se tornando populares, 
Fidel Castro de volta a Cuba, tinha apoio suficiente da 

população. Fidel era muito popular e rapidamente se tornou 

primeiro-ministro, que iniciou um processo revolucionário 
mais pessoal e em seguida, começou a empurrar para frente às 

reformas políticas, sociais e econômicas. 

“Ideias não precisam de armas, se elas podem convencer as 
grandes massas.” Fidel Castro. 

A ala representa todo o amor e apoio que Fidel Castro recebeu 

dos moradores de Cuba. 

 
Ala 19 (Baianas): As bênçãos da 

Virgem do Cobre. 

A ala das baianas representa a Virgem do Cobre. La 

Virgen de la Caridad del Cobre é a padroeira dos católicos 

de Cuba e um símbolo da cultura cubana.  

A saia da fantasia é toda bordada em dourado e prata com 

girassóis. 

O costeiro relembra um enorme girassol dourado. 

 

 
Carro alegórico Nº 04: Na santeria 

nasce o mito: “El Caballo de 

Oxun”. 

Na santería, A Virgem do Cobre foi sincretizada com o 

orixá Oxum. Fidel ao finalizar seu primeiro discurso para 

o povo de Havana (muitas horas), logo depois de tomar a 
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cidade, uma revoada de pombos circulou sobre sua cabeça 

e um deles pousou sobre seu ombro e aí ficou muito 

tempo. O pombo é símbolo de Oxum em Cuba e quando 

um deles pousou sobre Fidel o povão começou a gritar – 

El Caballo de Oxun, El Caballo de Oxun! Ou seja, cavalo 

no sentido do candomblé e da umbanda: a pessoa que 

recebe o santo. 

A frente da alegoria duas esculturas representam o cavalo 

de Oxum. Orixa que está representada na escultura ao 

fundo da alegoria segurando um charuto. 

Ao centro da alegoria uma fotografia rodeada por pombos 

representa o momento do discurso de Fidel. 

A destaque central e outras cinco composições do carro 

também representam a orixá Oxum. 

Ala 20: Made in Cuba – A 

produção dos novos ideais. 

Em 1959 começaram as primeiras reformas, 

especialmente em matéria de reformas industriais e a 

nacionalização dos bancos. 

Essa ala representa o inicio dos novos ideais do povo 

cubano em sua indústria, comércio e economia. 

Costeiro representa as indústrias. 

A gola representa a nacionalização do produtos com o 

carimbo Made in Cuba. 

A saia representa a nova moeda corrente no pais. O Peso 

Cubano. 

 
Ala 21: O novo parceiro é 

comunista. 

Castro foi aos Estados Unidos, mais tarde, para explicar a sua 

revolução. Ele disse: 



 

  Página 
26 

 
  

26 Organograma Oficial – Nome da Escola 

 

“Eu sei que o mundo pensa de nós, somos comunistas, e, claro, 

eu tenho dito muito claramente que não somos comunistas, 

muito claramente.” 
A ala representa o apoio soviético depois do movimento 

armado que enfatizou seu caráter anticapitalista e também 

antiamericano para posteriormente alinhar o país com o 
chamado bloco socialista. Todavia, essas características 

ficaram claras apenas depois da revolução, não sendo o seu 

foco inicial, segundo alguns historiadores, que alegam que o 

rumo comunista foi tomado após a oposição dos Estados 
Unidos a revolução de Fidel Castro. Após este triunfo, as 

políticas econômicas de Cuba deixaram tão alarmados os 

Estados Unidos que estes romperam relações diplomáticas com 
o país. Cuba, então, estabelece relações abertas com a União 

Soviética. 

A fantasia da ala representa Cristo o primeiro comunista. 
“Ele (Cristo) foi o primeiro comunista. Repartiu o pão, 

repartiu os peixes e transformou a água em vinho!” Fidel 

Castro. 

 

Ala 22: Nem tudo eram flores no 

comportamento suspeito. 

Pouco depois de assumir o poder, Castro também criou 

uma frente revolucionária para expandir sua base de poder 

entre os ex-rebeldes e a população de suporte. Castro 

também deu início a CDR “Comités de Defensa de la 

Revolución” –(Comitês para a Defesa da Revolução). 

Informantes se tornaram exaltados no seio da população. 

As CDR foram incumbidas de manter "vigilância contra a 

atividade contrarrevolucionária". As CDR locais também 

foram incumbidas de manter um registro detalhado dos 

hábitos de cada morador do bairro da despesa ao nível de 

contato com estrangeiros, do seu trabalho e história da 

educação, e qualquer comportamento "suspeito". Um dos 

grupos mais punidos pelo rigor e pela violência era o dos 

homossexuais, especialmente os homens homossexuais. 

O costeiro representa o símbolo das CDRs. 

A fantasia representa uma drag Queen banhada em sangue 

por causa da violência das CDRs contra o comportamento 

suspeito. 

A gola carrega as letras que representam os movimentos 

LGBTs presentes na ilha. 

 

Ala 23: O alvo. Essa ala representa as muitas tentativas que tinham sido 

feitas pelos Estados Unidos para assassinar Fidel Castro e 

derrubar o governo revolucionário cubano. Uma das mais 

notórias foi a Invasão da Baía dos Porcos, de 1961, que 

não obteve êxito. Posteriormente o ex-secretário de 

Estado estadunidense assumiu que o Fidel era muito 

popular e que devia se tentar maneiras de fazer o povo 

ficar insatisfeito. 

A capa da fantasia representa o lema de Fidel. Pátria ou 

morte. 

A gola e o costeiro representa as miras de alvo das 

inúmeras tentativas de assassinato que Fidel sofreu. 
 

Segundo Casal MSPB: O bailar 

atômico da Guerra Fria. 

Em resposta aos atos dos norte americanos, Cuba recebe o 

apoio comercial soviético. 
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O mestre sala fantasiado de Tio Sam carrega em seu 

costeiro os mísseis atômicos. E em sua capa a cidade de 

Nova Iorque bordada. 

A fantasia da Porta Bandeira relembra um traje típico 

russo. A barra da saia carrega as Marioskas , bonecas 

símbolo russa, carregando armas prontas pra atacar. A 

saia é toda bordada com desenho que relembram a cidade 

de Moscou banhada com a neve e com a possível  

radiação nuclear de uma Guerra prestes a explodir na 

época.  

Ala 24: Na crise dos mísseis. Quero 

ver Cuba lançar! 

Em 1962, espiões estadunidenses descobriram a presença 

de mísseis nucleares soviéticos em território cubano. Este 

é o princípio da crise dos mísseis. Em seguida, os Estados 

Unidos bloquearam a costa cubana. Após 13 dias à beira 

de um apocalipse de uma guerra nuclear, o problema fora 

resolvido, mas os Estados Unidos decidem bloquear 

totalmente a ilha. Um ano depois que os Estados Unidos 

impuseram um embargo ao comércio com Cuba. Este 

embargo proibiu outros países que mantêm relações com 

os Estados Unidos de estabelecerem relações comerciais 

com Cuba. Fidel Castro torna-se inimigo numero um dos 

Estados Unidos e ganha à reputação de esquerdista, 

especialmente nos países latino-americanos. Ao longo do 

tempo, a economia cubana tornou-se dependente da União 

Soviética e outros países comunistas. 

A fantasia da ala representa o apocalipse nuclear que o 

mundo quase sofreu com esse fato. 

Bombas atômicas no costeiro. 

Chapéu um mundo apocalíptico. 

Gola e capa com os mísseis. 

E a roupa representando o globo terrestre.Com o Tio Sam 

observando os movimentos da ilha cubana. 

 

Ala 25: Um duro golpe: a queda do 

muro de Berlim. 

A queda do Muro de Berlim representou um duro golpe 

para a economia cubana. Porque toda a ajuda comercial e 

financeira recebida por outros países comunistas 

desapareceu. 

A fantasia representa o muro de Berlim durante a sua 

derrubada. 

O martelo e a foice símbolos do socialismo se separam. 

O coração sangra com o duro golpe recebido da foice com 

o fim do comunismo. E o martelo derruba os tijolos do 

muro que separavam a cidade de Berlim. 

A palavra liberdade em alemão mais os símbolos 

pichados na saia da fantasia representam os sentimentos 

que muitos alemães desejavam na época. 

Arame farpado na saia, no punho e no costeiro detalham a 

fantasia. 

 

Carro alegórico Nº 05: O preço da 

rebeldia ou da liberdade? 

Os Estados Unidos, por sua vez, respondeu bloqueando 

todos os bens cubanos nos Estados Unidos, cortando os 
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laços diplomáticos, e apertou o embargo sobre Cuba, que 

continua em vigor depois de cinco décadas. Uma época 

difícil para o povo cubano. O preço da rebeldia resume se 

a somatização das vitimas do embargo total ao país. 

Milhares de vidas perdidas nas travessias dos refugiados. 

Covardes os dissidentes? Não! Vitimas iludidas pela falsa 

promessa de sucesso e liberdade nas terras do capitalismo 

voraz do Tio Sam. A ONU afirmou em um relatório que o 

embargo custou a sociedade daquele país o equivalente a 

sete vezes mais a riqueza do mesmo. 

A frente da alegoria um enorme bote com quatorze 

refugiados é atacado pelos vorazes tubarões que devoram 

mais dois componentes. Ao fundo da alegoria o monstro 

do capitalismo agarra os oito refugiados em seus 

tentáculos. Representando toda a opressão contra as 

pessoas que tentam fugir de Cuba iludidas pela falsa 

promessa de liberdade no país capitalista. 

O destaque a frente representa Netuno e suas águas que 

encobrem os refugiados. 

O destaque ao fundo representa o Bloqueio Total do Tio 

Sam. 

Ala 26: “Condena-me não 

importa! A história me absolverá”! 

“Condena-me, não importa, a história me absolverá!” Fidel 

Castro. 
 Fidel Castro foi um líder, um revolucionário, um herói 

em busca da liberdade! O sonho de Fidel por uma Cuba 

soberana e independente se tornou realidade. Transformando o 

seu legado um bem eterno a sua população. O termo Revolução 
Cubana é genericamente utilizado como sinônimo do 

castrismo, governo autoritário, mas que em sua origem 

notabilizou-se pela implantação de uma série de programas 
assistencialistas sociais e econômicos, notadamente 

alfabetização e acesso à saúde universal. Não faltam alienados, 

dissidentes ou críticos de Fidel Castro apontando para sua 
suposta falácia da educação e saúde na ilha. O embargo 

econômico atrapalha claro, mas é curioso notar como a falta de 

investimentos não prejudica o atendimento a população. Com 

cinco décadas de domínio de Fidel e Cuba amarrada dos pés à 
cabeça por um embargo, de um lado, e o fim da União 

Soviética que lhe dava dinheiro e apoio, de outro, ficou fácil 

para as gerações seguintes apontar o dedo em riste contra os 
castristas – ou simplesmente mitificar negativamente a 

revolução cubana. 

Essa ala representa um típico exemplo de Castrismo. Os 
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alienados batedores de panelas que  protestaram nas 

manifestações de 1964 e 2015 aqui no Brasil,onde 

reivindicavam que o país  não merecia ser comparado com 
Cuba. 

Ala 27: A revolução educacional 

cubana. 

A fantasia representa a revolução que Fidel fez na 

educação cubana. Os números não mentem: Cuba tem 

sistema invejáveis de educação e saúde, com índices de 

eficiência dignos de país desenvolvido. Quase não há 

analfabetos na ilha. Cuba é o país com o maior índice de 

alfabetização do continente. O ensino é gratuito até o 

nível superior. A escola é obrigatória por nove anos, mas 

os cubanos passam muito mais que isso estudando. Eles 

tiram notas bem mais altas em exames internacionais que 

os estudantes de outros países latino americanos  

 
Ala 28: Saúde cubana: um 

exemplo para o mundo. 

A fantasia representa o exemplo que a saúde cubana é para o 
mundo. A excelente prestação de serviços relacionados à saúde 

é totalmente gratuito para residentes da ilha, o que se espelha 

em seus indicadores padrão. 
O costeiro representa toda a vaidade sobre a saúde cubana com 

símbolo da Escola Latino Americana de Medicina. 

A capa e a gola representa os instrumentos que os médicos 

utilizam para analisar os batimentos cardíacos dos pacientes. 

 
Ala 29 (Crianças): “Nenhuma 

criança cubana dormirá na rua 

hoje”. 

“Esta noite milhões de crianças dormirão na rua, mas 

nenhuma delas é cubana!” Fidel Castro. 

Em Cuba 85% das famílias são donas de suas próprias casas. 
Portanto não pagam aluguel, e os 15% restante pagam aluguel 

de um ou dois dólares mensais, computado em forma de 

amortização, pois ao final do pagamento do custo de moradia 
se converte em seu proprietário. 

Essa ala representa as crianças que dormem em casa com seus 

travesseiros, abraçadas ao seus bonecos que imitam o líder 

Fidel. 

 
Ala 30: Influências na cultura 

cubana. 

Essa ala representa todo colorido da cultura cubana que é 

influenciada principalmente pela Espanha e África. Essa 



 

  Página 
30 

 
  

30 Organograma Oficial – Nome da Escola 

 

influência é fortemente encontrada nas músicas, danças, 

artes, arquitetura, vestimentas e costumes do povo 

cubano. 

O costeiro carrega as artes nas pinturas e arquitetura. 

A capa representa a arquitetura com forte influência 

espanhola. 

A gola representa os tambores africanos que 

influenciaram a música cubana. 

Quadripé Nº 02: O maior dos 

legados: a paixão nacional! 

O esporte é uma paixão nacional dos cubanos. Devido aos 

grandes investimentos do governo na área e também as 

associações históricas com os Estados Unidos, muitos 

cubanos participam de esportes que são populares na 

América do Norte, ao invés de esportes tradicionalmente 

promovidos em outras nações de língua espanhola. O 

basebol é de longe o mais popular. Cuba é uma força 

dominante no boxe amador e em outros esportes como o 

basquete, voleibol, críquete e o atletismo. De forma 

consistente organiza e registra medalhas em grandes 

competições internacionais. 

 

Ao centro do quadripé que representa um pódio. Vem o  

destaque que representa a mascote dos Jogos Pan-

americanos de Havana em 1991. 

Nos estandartes os nomes dos maiores atletas cubanos que 

se destacaram em diversas modalidades em toda história 

da ilha. 

E uma escultura central relembra a paixão que Fidel e o 

povo cubano tinham pelo Basebol. 

 

Ala 31: Extra Extra! A renúncia 

de Fidel. 

A fantasia da ala representa todo o alarde da noticia sobre 

a renúncia de Fidel Castro a presidência de Cuba em 

2008. 

A ala representa os jornais que estamparam as noticias da 

renuncia do líder que correram o mundo naquele ano. 

 
Ala 32: O brotar abençoado da 

reaproximação. 

O acordo de reaproximação de Cuba com os Estados Unidos 

foi anunciado após 18 meses de conversações secretas entre os 
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dois governos, com a mediação de sua Santidade o Papa 

Francisco. 

A fantasia representa o Papa Francisco abençoando o brotar da 
reaproximação dos dois países. 

Ala 33: A visita de Obama. “Já é hora de esquecermos o passado, olhemos para o 

futuro, um futuro de esperança. Não será fácil, haverá 

desafios, e a eles vamos dar um tempo; mas minha estadia 

aqui me dá esperanças do que fazer juntos, como amigos, 

como família, como vizinhos.” Barack Obama. Em 

dezembro de 2014 o presidente dos Estados Unidos 

Barack Obama e o presidente de Cuba Raúl Castro, irmão 

e sucessor de Fidel após sua renuncia em 2008, 

anunciaram o restabelecimento total das relações 

diplomáticas entre os dois países, assim como a reabertura 

da embaixada norte-americana em Havana e uma 

considerável diminuição no embargo econômico feito à 

ilha, assim como uma maior facilidade para viagens de 

negócios e transações econômicas, comerciais e 

financeiras entre cidadãos e empresas dos dois países. 

Fantasia representa Obama sendo recebido por Raul 

Castro com o acordo de paz e um charuto na boca. 

(Desenho 01 de 02) 

 

Ala 33: A visita de Obama. “Já é hora de esquecermos o passado, olhemos para o 

futuro, um futuro de esperança. Não será fácil, haverá 

desafios, e a eles vamos dar um tempo; mas minha estadia 

aqui me dá esperanças do que fazer juntos, como amigos, 

como família, como vizinhos.” Barack Obama. Em 

dezembro de 2014 o presidente dos Estados Unidos 

Barack Obama e o presidente de Cuba Raúl Castro, irmão 

e sucessor de Fidel após sua renuncia em 2008, 

anunciaram o restabelecimento total das relações 

diplomáticas entre os dois países, assim como a reabertura 

da embaixada norte-americana em Havana e uma 

considerável diminuição no embargo econômico feito à 

ilha, assim como uma maior facilidade para viagens de 

negócios e transações econômicas, comerciais e 

financeiras entre cidadãos e empresas dos dois países. 

Fantasia representa Raul Castro sendo recebido por 

Obama ganhando uma orelhinha do Mickey. (Desenho 02 

de 02) 

 

Ala 34: Uma banana pro Império! “Não necessitamos que o império nos dê nada de presente.” 
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Fidel Castro. 

Uma das ultimas frases polêmicas de Fidel reforça a quem vê 

os dólares dos EUA como algo muito bem vindo, mas um 
presente a ser recebido com cautela. 

A fantasia representa Fidel renegando os dólares norte 

americanos e mandando uma banana pro Império invasor de 
Obama. 

 

Destaque chão 02 (Musa 

Altaneira): Amar é um ato de 

rebeldia. 

Amar é um ato de rebeldia. E é esse amor que servirá de 

caminho para a liberdade! E que ninguém tenha a ilusão 

de que esse feliz povo, deste nobre, rebelde e abnegado 

país renunciará a glória e aos direitos conquistados com a 

revolução. 

A destaque representa o amor rebelde revolucionário que 

liberta o coração para a felicidade. 

 
Ala 35 (Galeria da velha guarda): 

Ecos da memória do povo cubano. 

As lembranças da esbórnia pré-revolução se tornam tão 

fortes para alguns quantos os ideais revolucionários de 

uma ilha de liberdade. Os ideais podem ter ficado no 

plano dos ideais, tolhidos pelo embargo e pelos equívocos 

de percurso. Mas os ecos do tempo em que a ilha era o 

quintal, o bordel de luxo e o paraíso fiscal dos Estados 

Unidos são bem reais na memória do povo cubano mais 

experiente. 

A galeria da velha guarda representam os cubanos idosos 

testemunhas oculares da história opressora contra seu 

povo. 

Ambos vestem roupa típica cubana. 

 
 

Ala 36: Compromisso com a paz e 

a liberdade. 

Os esforços para manter a liberdade do povo cubano serão 

legais e pacíficos, tendo o compromisso com a paz e a 

fraternidade universal. 

A fantasia representam pombos brancos da paz em sua 

gola e costeiro que carregam um coração aliado ao 

símbolo universal da paz. 

 
Carro alegórico Nº 06: Viva Cuba 

Libre! Ao som dos clarins... O 

despertar de um novo amanhã! 

Do clarim escutai o som... Viva Cuba Libre! 

O despertar de um novo amanhã dirá! 
A alegoria representa os anjos cubanos assustados e de cabelos 
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em pé com o futuro da ilha com despertar de um novo e incerto 

amanhã. Um novo amanhã que é representado pela escultura ao 

fundo da alegoria com um galo gigante que caricatura e 
representa o atual presidente Norte Americano Donald Trump, 

este que em seu primeiro discurso após a sua posse já deixou 

bem claro o que importa em seu mandato é a América em 
primeiro lugar. Neste caso a América resume se apenas ao 

estado Norte Americano. 

A frente da alegoria representa a cidade de Havana com seus 

carros antigos e coloridos, outdoors espalhados pela cidade 
com a frase (Viva Cuba Libre) e sua arquitetura bem 

característica ao centro. 

O destaque a frente da alegoria representa a latinidade cubana. 
O destaque principal ao fundo da alegoria representa o sangue 

valente cubano no novo amanhã. 

E as duas composições laterais representam o som do clarim ao 
amor à pátria livre. 
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Nome Completo da Escola* 

Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual “Altaneiros do Samba” 
Presidente Administrativo da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Cecel Altaneiros 
Carnavalesco(a)/Comissão Carnavalesca da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Júlio Rosolen 
Intérprete(s) da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Evandro Malandro 
Demais Membros Internos da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual e respectivo cargo 

na escola, se houver)* 

------------------------ 
Autores do Samba-Enredo da Escola* 

Leandro Kfé, Wilson Bizzar e Rafael Collaço 
Data de Fundação da Escola* 

15-02-2005 
Cores da Escola* 

Amarelo, Laranja, Azul e Branco. 
Símbolo da Escola* 

Cisne Coroado e o Sol Altaneiro 
Texto de Apresentação da Escola (máximo de 05 linhas)* 

Fundada no dia 15 de fevereiro de 2005, o G. R. E. S. V. Altaneiros do Samba 

nasceu da reunião de amigos que participam do fórum de discussões do site 

Esquentando os Tamborins. Amantes do carnaval brasileiro, os integrantes da 

agremiação se interessaram pelo projeto da LIESV, vendo no Carnaval Virtual um 

excelente veículo de divulgação de trabalhos das diversas regiões do Brasil. 

A Rebelde Ilha da Liberdade 

Júlio Rosolen 

Apresentação 

 

“Do clarim escutai o som”... 

O som de origem insular de um “descoberto” povo ameríndio. 

Povo que habita uma terra fértil. Quase exterminado pela invasora ambição. 

Os sobreviventes unidos em sua rebeldia foram lutar pela liberdade. 

Liberdade com alto custo. 

Preço que seu povo assumiu e jamais se redimiu.  

“Ao combate que a pátria vos contempla orgulhosa”...  

JAMAIS TEMER uma morte gloriosa na revolução da vida. 

Título do Enredo* 

Autor do Enredo* 

Breve Resumo do Enredo (máximo de 10 linhas)* 

FICHA TÉCNICA 

Resumo da Escola 



 

  Página 
35 

 
  

35 Organograma Oficial – Nome da Escola 

“Que morrer pela pátria é viver”! 

Os olhos da ganância vivem a espreita causando embargos de sofrimento e dor. 

Na revolução contra o ódio, seu povo se arma com o amor. 

E o legado é a o resultado dessa luta pela vida!  

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual “Altaneiros do Samba” socializa o 

sonho de um povo revolucionário e seus heróis em busca de uma terra soberana. 

Uma terra que respeita o próximo! 

E que valoriza o seu Amor à liberdade!  

 

 

 

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

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

2017. 


