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

Libertos nunca fomos 

 

 

Carnavalesco* 

Michel Laczynski 

 
 

Autor(es) do Enredo* 

Michel Laczynski 

 
 

Elaborador(es) do Roteiro do Desfile* 

Michel Laczynski 
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SINOPSE DO ENREDO 
 

 

Assim conta a história 

Que uma princesa “bondosa” 
Em uma divina inspiração 

Assinaria a lei da libertação 

 
Mas em além-mar, pra lá de Portugal 

Impulsionados pela Revolução Industrial 

Um sopro ideológico bretão surgiu: 
“Era preciso consumir o que se produziu” 

 

Logo floresceu o ideal do lado de cá 

Libertar então para “escravizar” 
Não apenas uma raça afinal 

Mas uma escravidão social 

 
Cantam os negros em louvor 

A sonhada liberdade chegou 

Mas o que a história omitiu 

É que a Lei Áurea apenas iludiu 
 

Novas formas, novos contornos 

Mas velhos castigos e transtornos 
A chibata volta a estalar 

Não sentiremos e ainda vamos gostar 

 
Uma nova Casa Grande se institui 

Em bancos, empresas e indústrias se constitui 

Uma nova Senzala nos abrigará 

Em favelas e guetos a se formar 
 

Mudam a forma dos antigos tumbeiros 

Que viram transportes perigosos e cheios 
Escravos do consumo e da ostentação 

Cegos pelo capital, a nova escravidão 

 
E os senhores do poder 

Parecem limites não conhecer 

Sempre prontos e dispostos a conquistar 

Não importando a quantos precisará sangrar 
 

E aos poucos vão roubando nossos direitos 

Transformando nosso suor em dinheiro 
Rasgando as leis e convenções 

Nos acorrentando em seus grilhões 

 

É preciso lutar, manter nosso ideal 
De que uma real Lei Áurea surja afinal 

É preciso enfrentar, resistir 

Ser os novos inconfidentes a surgir 
 

Neste carnaval virtual 
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A Paiol conclama afinal 

É hora de lutar por nossos direitos 

E por mais dignidade e respeito 
 

Sem perder a força, nem a ternura 

Também é hora de acabar com nossa clausura 
Num desfile de resistência e fulgor 

Vem sambar para abrandar a dor 
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Autoria do Samba-Enredo* 

Marcinho do Umarizal e Marco Maciel 

 

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

Que haja Sol 

Pra iluminar a nossa liberdade 

Acende o Paiol 

E bota amor nessa crueldade 

 

Quão bondosa foi nossa princesa 

Eis a Lei Áurea 

Era o fim de toda tristeza 

Uma lágrima rolou 

A sonhada alforria chegou! 

 

Viva Portugal! 

O grande Engenho se tornou industrial! 

 

É Brincadeira… 

Veja bem meu Brasil 

Você agora paga por tudo que produziu! 

 

(E o tempo passou) 

A senzala que no quinhão era só ela 

Hoje no morro virou favela 

E o velho tumbeiro tem hora pra passar 

Feliz daquele que pode descansar… 

 

A chibata estala no peito 

Eu tenho direito de me levantar 

E rezo todo dia 

Para a agonia se acabar 

 

Unidos somos e seremos 

Podemos resistir… 

Já está na hora de assumir! 

 

Vem no nosso embalo 

Sambe, afinal 

A liberdade é nosso ideal 

(E que haja Sol) 
 

Defesa do Samba (se a escola julgar necessário) 

 

FICHA TÉCNICA 

Samba Enredo 
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ROTEIRO DO DESFILE 

 
Número de elementos de desfile (Número de alas; de carros alegóricos; de tripés e quadripés, incluindo 

os utilizados pela comissão de frente, se houver; de casais de mestre-sala e porta-bandeira; de 
destaques de chão e afins, se houver)* 

Alas – 19 

Alegorias – 4 

Tripés e/ou Quadripés – 3 
Mestre Sala e Porta Bandeira – 1 

Destaques de Chão – 1 

 
 

Organização dos elementos de desfile (a setorização é obrigatória; alas obrigatórias devem ser 

devidamente discriminadas)* 

EXEMPLO: 

 

Setor 1 – Abertura: o gênesis da industrialização 

 

Comissão de Frente / Tripé 01 – As engrenagens britânicas moldando o mundo 

Ala 01 – Produção e Consumo 

Destaque de Chão – A solidão do pioneiro: a busca por novos mercados 

 

Setor 2 – O Viés Histórico 

 

Alegoria 01 – Quão bondosa foi nossa Princesa! Eis a Lei Áurea... 

Ala 02 – Baianas – Negro em louvação: a sonhada alforria chegou 

Ala 03 – República de Bananas! E de cana, café... 

Ala 04 – A Nacionalista Era Vargas: os primórdios do Brasil Industrial 

Ala 05 – 50 anos em 5: JK e o capital internacional 

Tripé 02 – O “grande engenho” se tornou industrial 

 

Setor 3 – As novas faces da escravidão 

 

Mestre-Sala e Porta-Bandeira – Casa Grande e Senzala 

Ala 06 – Bateria – Os “Capitães do Mato” 

Ala 07 – Passistas – Masculino: Tumbeiros sobre rodas / Feminino: Tumbeiro sobre trilhos 

Alegoria 02 – Escravidão Social: “diga-me o quanto consomes... e eu te direi quem és!!!” 

 

Setor 4 – Nosso suor virando dinheiro 

 

Ala 08 – O mercado da saúde 

Ala 09 – O mercado da educação 

Ala 10 – Sujeira a jato 

Ala 11 – O Caos 

Alegoria 03 – A Chibata estala no peito! Os senhores do poder rasgando leis e convenções 

 

Setor 4 – A Nova Inconfidência 
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Ala 12 – Inconfidência Social: dividir é multiplicar 

Ala 13 – Inconfidentes por Direitos e Justiça 

Ala 14 – Inconfidentes por uma ostentação de amor 

 

Setor 5 – A Voz Inconfidente do Samba 

 

Tripé 03 – A Voz Inconfidente do Samba 

Ala 15 - Esses revoltosos, ansiosos pela liberdade, nos arraiais dos Palmares buscavam a 

tranquilidade – Salgueiro 1960 

Ala 16 - Maldito bicho, se me ouviu. Se não gostou do meu samba, vai pra longe do Brasil – 

Unidos da Tijuca 1981 

Ala 17 - Meu ouvido não é penico, meu Sam é de sambar – Caprichosos de Pilares 1986 

Ala 18 - Se essa onda pega, vá pegar em outro lugar – São Clemente 1988 

Ala 19 - Um filho do verde esperança não foge à luta – Império Serrano 1996 

Alegoria 04 – O Batuque Inconfidente da Paiol 
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Criador dos Desenhos 

Michel Laczynski 
Nome do Elemento O que representa 

Comissão de Frente com Tripé 01 – 

As engrenagens britânicas moldando o 

mundo 

A engrenagem é um dos principais símbolos da 

Revolução Industrial. Sendo esta revolução a mola-

mestra do processo de abolição da escravatura em 

diversos países. 

 

País que concebeu a Revolução Industrial, a Grã-

Bretanha molda o mundo em busca de novos mercados e 

expansão deste novo modelo que transformaria o planeta. 

 

Os integrantes de nossa Comissão de Frente realizam um 

balé de engrenagens formando, juntamente ao tripé, um 

mapa-múndi onde cada continente é representado por um 

conjunto de engrenagens com cores diferentes e são 

montados por nossos bailarinos. 

 

Venham acompanhar em nosso desfile os rumos que o 

planeta tomou e o que podemos fazer para mudar nosso 

destino e tornar nossas vidas melhores. 

 

Libertos nunca fomos! É a Unidos do Paiol na avenida 

virtual... 

 

Ala 01 – Produção e Consumo “Assim conta a história 
Que uma princesa ‘bondosa’ 

Em uma divina inspiração 

Assinaria a lei da libertação 
 

Mas em além-mar, pra lá de Portugal 

Impulsionados pela Revolução Industrial 

Um sopro ideológico bretão surgiu: 
‘Era preciso consumir o que se produziu’” 

 

A primeira ala da Unidos do Paiol dá início à história que 

contaremos nesse enredo. Toda a produção que as 

indústrias britânicas produziam precisava ser consumida 

e esta é a noção prima que fez com que os britânicos 

buscassem a expansão de mercados. 

 
 

Destaque de Chão – A solidão do 

pioneiro: a busca por novos mercados 

A Solidão do Pioneiro. Primeiro país a se industrializar é 

também o único em um dado momento da história. A 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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Inglaterra agora precisa buscar novos mercados e 

expandir seus negócios e sua dominação. 

 

A fantasia do Destaque de Chão é inspirada na charge de 

1882 – The Devilfish in Egyptian Waters (O polvo em 

águas egípcias) 

 

 
 

Alegoria 01 – Quão bondosa foi nossa 

Princesa! Eis a Lei Áurea... 

“Logo floresceu o ideal do lado de cá 

Libertar então para ‘escravizar’ 
Não apenas uma raça afinal 

Mas uma escravidão social” 
 

Quão bondosa foi nossa princesa! Bondosa? 

 

A alegoria que abre alas para a Unidos do Paiol desfilar 

representa a assinatura da Lei Áurea. 

 

A primeira acoplagem traz a Paço Imperial, local onde a 

Lei Áurea foi assinada. Atrás do Paço, a Rainha Vitória 

da Inglaterra manipula a destaque principal da alegoria, 

“Princesa Isabel” que, como uma marionete, assina a Lei 

Áurea libertando os escravos negros e dando início a um 

projeto ainda maior de escravidão. 

 

Os componentes da parte frontal da alegoria são escravos 

que assistem em frente ao Paço Imperial a assinatura da 

Lei Áurea. Os componentes da parte traseira representam 

a nobreza britânica e seus interesses na expansão do 

mercado. 

 

A segunda acoplagem representa os ideais por trás da 

Abolição da Escravatura no Brasil. Com elementos que 

remetem à indústria como engrenagens, chaminés, molas 

e outros motivos britânicos. Os componentes totalmente 

vestidos de malha na cor preta representam os 

trabalhadores das indústrias. 

 

Ala 02 – Baianas – Negro em 

louvação: a sonhada alforria chegou 

“Cantam os negros em louvor 

A sonhada liberdade chegou 
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Mas o que a história omitiu 

É que a Lei Áurea apenas iludiu” 

 

As baianas da Unidos do Paiol, em trajes tradicionais, 

representam a louvação do povo negro aos seus Orixás 

pela libertação dos escravos. 

Ala 03 – República de Bananas! E de 

cana, café... 

No ano seguinte à assinatura da Lei Áurea, o Brasil 

tornava-se uma República. A ala número 03 representa a 

característica ainda rural de nosso país quando deixara de 

ser Império, entrando assim em uma nova era. 

 

A fantasia é composta por elementos que remetem a 

nossa ruralidade como banana, café, milho, cana e no 

costeiro, o brasão da República. 

 
Ala 04 – A Nacionalista Era Vargas: 

os primórdios do Brasil Industrial 

Durante o Governo de Getúlio Vargas houve o primeiro 

impulso de industrialização no país. O presidente 

privilegiava as indústrias nacionais e criou leis para 

regulamentar o mercado de trabalho, tomou medidas 

protecionistas e investiu na infraestrutura do Brasil. 
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Ala 05 – 50 anos em 5: JK e o capital 

internacional 

Juscelino Kubitschek abriu a economia brasileira para o 

mercado internacional, atraindo empresas multinacionais. 

Seu plano de metas chamado “50 anos em 5” promoveu 

um grande avanço nas infraestrutura brasileira. 

 

A fantasia tem o veículo “Romi-isetta”, primeiro carro 

construído no Brasil, durante o governo de JK. Na placa 

do veículo a alusão ao plano de metas e no costeiro da 

fantasia, um arco similar ao de Brasília em homenagem 

ao presidente. 

 
Tripé 02 – O “grande engenho” se 

tornou industrial 

O elemento alegórico representa a transição do Brasil-

Colônia-Escravocrata-Rural para um país Republicano-

Industrial. As esculturas representam o negro escravo e o 

trabalhador moderno. O tronco e as engrenagens também 

representam os tempos distintos, bem como as 

ampulhetas que representam a passagem de tempo. 

 

Os quadros “Pequena Moenda Portátil” de Debret e 

“Operários” de Tarsila do Amaral, representam estes 

momentos distintos de nossa história. 

 

O destaque único do tripé representa a força de trabalho 

advinda dos imigrantes. 

  

 

Mestre-Sala e Porta-Bandeira – Casa 

Grande e Senzala 

“Novas formas, novos contornos 

Mas velhos castigos e transtornos 

A chibata volta a estalar 

Não sentiremos e ainda vamos gostar 

 

Uma nova Casa Grande se institui 

Em bancos, empresas e indústrias se constitui 

Uma nova Senzala nos abrigará 

Em favelas e guetos a se formar” 

 

O casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira da Unidos do 

Paiol representa a Casa Grande e Senzala! 

 

O Mestre-Sala vem com a fantasia Casa Grande, que 

representa os bancos, indústrias e grandes empresas que 

detêm dinheiro e poder. 

 

Senzala é a fantasia da Porta-Bandeira e representa as 

favelas, as novas formas de Senzala dessa nova 

escravidão. 

 

Ala 06 – Bateria – Os “Capitães do 

Mato” 

A bateria representa a Polícia. Os novos “Capitães do 

Mato” que atiram primeiro e perguntam depois, matam 
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inocentes, castigam trabalhadores, em nome da 

manutenção do sistema. 

Ala 07 – Passistas – Masculino: 

Tumbeiros sobre rodas / Feminino: 

Tumbeiro sobre trilhos 

“Mudam a forma dos antigos tumbeiros 

Que viram transportes perigosos e cheios” 

 

Os passistas da Unidos do Paiol representam os novos 

formatos dos tumbeiros, que são os transportes perigosos 

e cheios que transportam trabalhadores diariamente de 

casa para o trabalho e do trabalho para casa. 

 
Alegoria 02 – Escravidão Social: 

“diga-me o quanto consomes... e eu te 

direi quem és!!!” 

“Escravos do consumo e da ostentação 

Cegos pelo capital, a nova escravidão” 
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A segunda alegoria da Unidos do Paiol representa o 

consumo e a ostentação. 

 

Ornamentada com moedas de ouro, dinheiro e diamantes, 

a alegoria traz elementos que remetem a “coisas” que 

podem ser compradas e consumidas pelas pessoas. 

 

Na parte frontal, a escultura de um homem hipnotizado 

pelo dinheiro, buscando consumir de forma desenfreada. 

 

Quatro esculturas no formato de cabeça representando 

todo o lixo gerado pelo consumo e outras quatros 

esculturas com cabeças abertas, representando todo o 

pensamento consumista das pessoas na atualidade. 

 

Na parte traseira da alegoria são apresentados três 

espirais com objetos e pessoas que podem ser 

“consumidos”. 

 

As composições da alegoria são as “Mulheres 

Ostentação” 

Ala 08 – O mercado da saúde A oitava ala da Unidos do Paiol representa a saúde, 

direito garantido pela Constituição Brasileira, e que é 

transformada em mercadoria. São roubos, desvios e o 

povo sofrendo cada vez mais nas filas dos hospitais! 

 
Ala 09 – O mercado da educação Também garantida pela Constituição, a educação também 

entra na lógica do mercado, prostituindo o conhecimento 

e enriquecendo as corporações que usam o ensino como 

ferramenta para criar massa de manobra e não 

promovendo uma educação libertadora. 

 
Ala 10 – Sujeira a jato A ala de número 10 da Unidos do Paiol representa toda a 
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sujeira que os políticos tem feito em nosso país. A 

fantasia é formada por um grande vaso sanitário e canos 

por onde jorra dinheiro. 

 

Na ombreira estão a Câmara dos Deputados e o Senado 

federais, com ratos representando nossos governantes. 

Ala 11 – O Caos A última ala do setor representa o caos. Todo o descaso e 

o desmando que assola nosso país e o mundo inteiro 

causando um caos generalizado. Caos social, ambiental, 

econômico. 

 
Alegoria 03 – A Chibata estala no 

peito! Os senhores do poder rasgando 

leis e convenções 

“E os senhores do poder 

Parecem limites não conhecer 
Sempre prontos e dispostos a conquistar 

Não importando a quantos precisará sangrar 

 

E aos poucos vão roubando nossos direitos 

Transformando nosso suor em dinheiro 

Rasgando as leis e convenções 

Nos acorrentando em seus grilhões” 

 

A alegoria 03 representa toda a ganância dos políticos. 

Num mar de “patinhos amarelos da FIESP”, o 

representante maior do Estado rasga a Constituição 

Brasileira em nome dos projetos de poder. 

 

As composições da alegoria representam a população 

brasileira, fantasiadas de patos amarelos. 
 

Ala 12 – Inconfidência Social: dividir 

é multiplicar 

“É preciso lutar, manter nosso ideal 
De que uma real Lei Áurea surja afinal 
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É preciso enfrentar, resistir 

Ser os novos inconfidentes a surgir” 

 

A Unidos do Paiol conclama para que lutemos por um 

país melhor. Precisamos ser os novos inconfidentes! 

 

O termo inconfidência significa “Falta de fé ou de 

fidelidade para com alguém, especialmente para com o 

Estado ou o soberano”.  

 

Não é possível mais ser fiel ao sistema em que vivemos e 

a mudança precisa partir de baixo para cima, ou seja, 

precisa vir do povo. Precisamos mudar nossas atitudes se 

quisermos uma sociedade melhor e mais justa. 

 

Em três alas, convidamos a todos para sermos os novos 

inconfidentes. A décima segunda ala de nosso desfile 

representa o pensar social. Dividir é multiplicar! 

Precisamos pensar menos em nós mesmos e pensar o 

outro como igual, é preciso dividir o pão, é preciso 

dividir atenção, é preciso multiplicar o bem! 

Ala 13 – Inconfidentes por Direitos e 

Justiça 

É preciso lutar para que a justiça seja cumprida e os 

direitos sejam respeitados. Nenhum direito a menos! 

Sejamos inconfidentes por direitos e por justiça! 

 
Ala 14 – Inconfidentes por uma 

ostentação de amor 

Encerramos esse setor de nosso desfile convidando a 

todos para a maior das ostentações que devemos ter: a 

ostentação de amor!!! 

 

Só o amor deve ser ostentado! Ostentado sem limites... 

 
Tripé 03 – A Voz Inconfidente do 

Samba 

Encerrando nosso desfile, o quinto e último setor traz a 

importância do samba e do carnaval para uma sociedade 
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melhor. 

 

O tripé que abre o setor é um portal para que desfilemos 

com alguns sambas que marcaram a história com enredos 

de cunho social. 

 

Seria possível desfilar novamente com tantas opções, mas 

escolhemos cinco sambas com temáticas distintas para 

lembrar que o carnaval também tem sua voz inconfidente 

e que esta voz não pode morrer jamais! 

Ala 15 - Esses revoltosos, ansiosos 

pela liberdade, nos arraiais dos 

Palmares buscavam a tranquilidade – 

Salgueiro 1960 

1960 – Acadêmicos do Salgueiro. O enredo “Quilombo 

dos Palmares” foi um marco histórico, sendo o primeiro 

enredo crítico e marcando a volta dos temos africanos aos 

desfiles das escolas de samba. 

 

Neste histórico desfile, a Academia do Samba trouxe a 

resistência dos negros e seu símbolo maior desta luta: 

Zumbi dos Palmares. 

 

Letra do samba: 

 
“No tempo em que o Brasil ainda era 

Um simples país colonial, 
Pernambuco foi palco da história 

Que apresentamos neste carnaval. 

Com a invasão dos holandeses 
Os escravos fugiram da opressão 

E do julgo dos portugueses. 

Esses revoltosos 

Ansiosos pela liberdade 
Nos arraiais dos Palmares 

Buscavam a tranqüilidade. 

 
Ô-ô-ô-ô-ô-ô 

Ô-ô, ô-ô, ô-ô. 

 
Surgiu nessa história um protetor. 

Zumbi, o divino imperador, 

Resistiu com seus guerreiros em sua tróia, 

Muitos anos, ao furor dos opressores, 
Ao qual os negros refugiados 

Rendiam respeito e louvor. 

Quarenta e oito anos depois 
 

De luta e glória, 

Terminou o conflito dos Palmares, 

E lá no alto da serra, 
Contemplando a sua terra, 

Viu em chamas a sua tróia, 

E num lance impressionante 
Zumbi no seu orgulho se precipitou 

Lá do alto da Serra do Gigante. 

 
Meu maracatu 

É da coroa imperial. 

 



 

  Página 
19 

 
  

19 Organograma Oficial – Unidos do Paiol 

É de Pernambuco, 

Ele é da casa real.” 

Ala 16 - Maldito bicho, se me ouviu. 

Se não gostou do meu samba, vai pra 

longe do Brasil – Unidos da Tijuca 

1981 

Em 1981, a Unidos da Tijuca trouxe o enredo 

“Macobeba, o que dá pra rir, dá pra chorar”. A crítica 

ao governo era bastante notória e Renato Lage, 

carnavalesco da escola tijucana neste ano, é considerado 

um dos precursores dos enredos críticos. Na fantasia 

elementos como o gafanhoto feroz e a fome estão 

representadas. 

 

Letra do samba: 

 
“É tão sublime exaltar 
Neste dia de folia 

E cantar a odisséia de um valente brasileiro 

Contra um monstro estrangeiro 
Que com todo o seu dinheiro 

Quer calar a nossa voz (e o nosso herói) 

E o nosso herói 

Sai no rastro da maldade 
Pelos campos e cidades 

Atrás do gafanhoto feroz 

 
Tetaci, Tetaci 

Agasalha com seu manto 

Nosso herói Mitavaí 
 

Mitavaí, bom lavrador e vaqueiro 

Deixa o sertão brasileiro 

Vai combater 
Macobeba maldito, que devora o mato e o mito 

Rádio, jornal e TV 

Lança e com certeiro bote 
Fere o monstro no cangote, pra valer 

E ferido assim de morte 

Bicho ruim não quer morrer 

E o caboclo injuriado 
Toma o caminho do mar 

Jurando que um dia vai voltar 

Tira daqui, leva pra lá 
O que hoje dá pra rir 

Amanhã dá pra chorar 

 
Maldito bicho, se me ouviu 

Se não gostou do meu samba 

Vai pra longe do Brasil” 

 

Ala 17 - Meu ouvido não é penico, 

meu Sam é de sambar – Caprichosos 

de Pilares 1986 

Em 1986, primeiro carnaval após a ditadura militar, 

destacamos o desfile da Caprichosos de Pilares, com o 

enredo “Brazil Com Z, Não Seremos Jamais, Ou 
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Seremos?”. O desfile critica as influências 

estadunidenses e o processo de “desculturalização” de 

nosso país. 

 

Elementos como o canariquito e a águia (símbolo dos 

Estados Unidos) estão representados na fantasia. 

 

Letra do samba: 

 
“Tudo bem 
Nova mente popular 

Um novo sol a brilhar 

É isso aí vou caprichar, vou caprichar 
Brasil, meu Brasil 

Com "S" fica bem mais forte 

No Sul, no Centro, no Norte 

Na voz do nosso povo 
Ninguém vai me enganar de novo 

Num sorriso de criança 

A fé, a esperança a conquistar 
O que é da nossa terra 

Sem essa de americanizar 

 

Não enfie o pau 
Noutra bandeira 

Mas tira, tira 

E bota a nossa brasileira 
 

Sou canariquito, carioca, a cantar 

Águia não cala meu bico 
Meu ouvido não é penico 

Meu Sam é de sambar 

Unido aos heroís brasileiros 

Nos pagodes, nos terreiros 
Contra o que vem de lá 

Canto a liberdade 

Meu hino, minha verdade 
A feijoada e o vatapá 

 

Quem comeu, comeu 
Quem não comeu, não come mais 

Brasil com "Z" jamais” 

Ala 18 - Se essa onda pega, vá pegar 

em outro lugar – São Clemente 1988 

Em 1988, a São Clemente criticou a Rede Globo e sua 

influência na vida das pessoas. O jingle “Se essa onda 
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pega”, usada pela emissora em 1987, foi utilizado 

ironicamente na letra do samba. 

 

Letra do samba: 

 
“Desponta na avenida "nova mente" 
Mais uma vez vou cantar com altivez 

Ora, tenha a santa paciência 

Por que tanta violência 
Nosso mundo está sofrendo 

A fauna e a flora em extinção 

Ainda temos esperança 

De encontrar a solução 
Nosso índio perde e terra 

E é massacrado 

 
Negro sofreu com a escravidão 

Sonhava chegar o dia da libertação 

 

(Oh, mulher...) 
Mulher, lute pelos seus direitos 

O tabu da virgindade 

Já foi desfeito 
Crianças encantadas com "He-Man" 

Desconhecem as maldades 

Que em nossa terra tem 
O Nordeste tão sofrido e sem amparo 

Cidade grande, a polícia e o ladrão 

Se defendem contra o monstro da inflação 

(Liberdade...) 
Liberdade 

Quero mudar o meu canal pra outro mundo 

Onde não existe guerra 
Nem tampouco marajás 

E a paz se faz reinar 

 
Se essa onda pega 

Vá pegar em outro lugar 

"Quem avisa amigo é" 

São Clemente vai passar” 

Ala 19 - Um filho do verde esperança 

não foge à luta – Império Serrano 

1996 

“E verás que um filho teu não foge à luta”, enredo do 

Império Serrano em 1996, foi um marco da crítica social 

nos anos 90. A escola da Serrinha homenageou Betinho, 

em um momento que o país passava por grandes ataques 

aos direitos da população. 

 

A fantasia vem inspirada no inseto “esperança”, em 

alusão a letra do samba e tem as cores da bandeira 

brasileira para encerrar em alto astral o desfile da Unidos 

do Paiol. 

 

Letra do samba: 

 
“O povo diz amém 

É porque tem 
Um ser de luz a iluminar 

O moderno Dom Quixote  
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Com mente forte vem nos guiar 

Um filho do verde esperança 

Não foge à luta, vem lutar 
Então verás um dia 

O cidadão e a real cidadania  

 
Quero ter a minha terra, ô ô ô 

Meu pedacinho de chão, meu quinhão 

Isso nunca foi segredo  

Quem é pobre tá com fome 
Quem é rico tá com medo 

 

Vou dizer 
Quem tem muito, quer ter mais 

Tanto faz se estragar 

Joga no lixo, tem bugica p'ra catar 
Senhor, despertai a consciência 

É preciso igualdade 

O ser humano tem que ter dignidade 

Morte em vida, triste sina 
Pra gente chega de viver a Severina 

Junte um sorriso meu, um abraço teu 

Vamos temperar 
Uma porção de fé, sei que vai dar pé 

Não vai desandar 

Amasse o que é ruim, e a massa enfim 
Vai se libertar 

Sirva um prato cheio de amor 

Pro Brasil se alimentar 

 
Eu me embalei p'ra te embalar 

No balancê, balancear 

Vem na folia  
Chegou a hora de mudar 

O meu Império vem cobrar democracia” 

Alegoria 04 – O Batuque Inconfidente 

da Paiol 

“Neste carnaval virtual 

A Paiol conclama afinal 

É hora de lutar por nossos direitos 

E por mais dignidade e respeito 

 

Sem perder a força, nem a ternura 

Também é hora de acabar com nossa clausura 

Num desfile de resistência e fulgor 
Vem sambar para abrandar a dor” 

 

Encerrando nosso desfile, a alegoria convida para nosso 

batuque inconfidente! A Unidos do Paiol tem um 

compromisso em apresentar enredos de cunho social e 

cultural. Desde seu primeiro desfile onde mostrou a 

importância da educação e em seu retorno à LIESV onde 

trouxe uma importante lenda ligada à cultura afro-

brasileira e, no último ano, um enredo criticando o legado 

olímpico. 

 

Venham batucar conosco e brincar o carnaval. Malandros 

e cabrochas, além de nossa Velha Guarda, são as 

composições de nossa alegoria. As esculturas também 

representam os malandros e as cabrochas! 
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Na frente da alegoria, a pomba branca, símbolo de nossa 

escola, gira seu pandeiro com seu chapéu Panamá e 

chama todos para a folia. 

 

Na parte traseira, a baiana, mãe do samba, abençoa nosso 

desfile e a todos os sambistas reais e virtuais, segurando o 

símbolo da Paiol em sua mão. 

 

Libertos nunca fomos! Mas que tal começarmos a buscar 

essa real liberdade? Essa é a mensagem da Unidos do 

Paiol neste Carnaval Virtual. 

 

Muito obrigado! 
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