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“Cantemos por Marielle. Paiol é a voz da 

Maré no Carnaval da Resistência” 
 

 
 

CARNAVALESCA 

Juliana Cavalcanti 
 

 

FICHA TÉCNICA 

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

“Cantemos por Marielle. Paiol é a voz da Maré no Carnaval da Resistência” 

 

 

Carnavalesco* 

Juliana Cavalcanti 

 

 

Autor(es) do Enredo* 

Juliana Cavalcanti 

 

 

Elaborador(es) do Roteiro do Desfile* 

Juliana Cavalcanti 

Michel Laczynski 

 
 

Outras Informações Julgadas Necessárias (fontes de consulta, livros etc)* 
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SINOPSE DO ENREDO 
 

 

Dia 14 de Março de 2018, tentaram silenciar uma voz. 
 

Mas não uma voz qualquer, um grito de socorro, força e ao mesmo tempo ternura. 

 
Uma voz firme, porém materna. 

 

Uma voz que berra, mas que também afaga. 

 
Uma voz que não nasceu em berço de ouro, não teve luxos, não teve mimos. 

 

Teve amor e compaixão por todos que aos olhos dela passava. 
 

Nasceu em Julho de 1979, sob o sol de Leão, em uma Favela Complexo na Maré. Nasceu mulher, nasceu 

negra. Veio sob os auspícios de guerreiras que a abençoaram com os dons da força, da raça, da 

perseverança, da empatia. Dandara dos Palmares, Nhá Chica, Luiza Mahin, Tereza de Benguela, Aqualtune, 
Zeferina, Maria Felipa, Adelina, Acotirene, Raínha Tereza e muitas outras trouxeram ao Brasil aquela que 

dedicaria a vida a lutar para a transformação de sua realidade. 

 
Viveu na Maré, foi mãe ainda muito jovem. Nossa voz cresceu e depois de um tiro que interrompeu a vida 

de sua amiga em um confronto, essa voz se tornou MARIELLE FRANCO. Mulher, Negra, Mãe, Lésbica, 

Militante e guerreira dos movimentos sociais. 
 

A partir daí começa uma vida de batalhas dedicadas ao benefício do próximo. Gritava alto a favor dos 

Direitos Humanos. Era firme quando falava sobre questões raciais e direito dos negros. Defendia com 

unhas e dentes os moradores das favelas denunciando ao mundo a sua realidade e os abusos que sofriam. 
Feminista, pelas mulheres, gays, lésbicas, bissexuais e transexuais, exigia igualdade e respeito. 

 

“Nossa voz, muitas vezes silenciada terá de ser ouvida” 
 

A voz foi ouvida muitas e muitas vezes, e cada vez que era ouvida, multidões de consolo, esperança e força 

a acompanhava. 
 

Nosso carnaval não será só de flores e se nessa história temos a voz do oprimido sendo gritada, também 

temos a voz do opressor que abafa, que cala. 

 
Tentaram silenciar uma voz. Apenas tentaram! 

 

Levaram mais uma guerreira do Complexo da Maré, mas não sabiam que a sua semente já estava plantada, 
crescendo e se multiplicando no coração de cada pessoa que não se deixa abater por preconceito, injustiça e 

desigualdade. 

 

O Carnaval da Unidos do Paiol trará o legado de Marielle Franco, suas lutas e sua história. 
 

Uma homenagem pela vida de trabalhos pela sociedade. 

 
Um alerta por todos os direitos que ainda temos que lutar, para viver um Brasil mais justo para todos nós. 

 

Uma ponta de esperança no progresso social. 
 

Como disse Marielle, “Eu sou porque nós somos”. 
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Autoria do Samba-Enredo* 

Victor Nowosh 

 

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

Eu sou a voz... que ninguém nunca vai calar   

O ardor... por ver esse país se transformar 

O brado... que faz se acovardar o opressor 

O afago... que acolhe o oprimido e cura a dor (eu sou...) 

A força de uma maré crescente e revoltada 

Que não aguenta mais ser represada 

E almeja o seu direito à liberdade 

A chama de um sol que faz a escuridão ceder 

Traz luz aos olhos que não querem ver 

E anuncia o fim da tempestade 

A mãe que quer dar um futuro pra criança 

E anseia por um tempo de mudança 

Lutando a favor de um bem maior 

 

A moça de mãos dadas na ciranda 

"Eu sozinha ando bem 

Mas com você ando melhor" 

 

O brilho no olhar da juventude 

Que exalta o valor da negritude 

Que exige equidade pra mulher 

E quer respeito para amar a quem quiser 

O alerta que expõe tantas mazelas  

O grito na garganta das favelas 

 

Cantemos... 

Por quem sofreu a crueldade atroz 

Por quem se impôs nesse mundo feroz 

Em que se mata pela cor da pele 

 

Cantemos nós... 

O nosso canto vai ser porta-voz 

Nós não ficamos nessa Terra a sós 

Pois hoje e sempre vive Marielle 

 
 

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 – 28 
Alegorias – 7 

Tripés e/ou Quadripés – 3 

Mestre Sala e Porta Bandeira –  1 
Rainha de Bateria – 1  

 
 

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

 

Setor 1 – Uma “Maré” de todas as favelas 

 

Comissão de Frente + Tripé 1 – Todo dia nasce uma Marielle 

Ala 1 – As Mágicas Luzes da Favela 

Carro 1 – Maré 

Ala 2 – O direito de ir e vir 

Ala 3 (Crianças) – Construindo um Futuro 

Ala 4 – Com a boca no trombone 

Tripé 2 – Direitos Humanos 

Ala 5 – Livros não lidos 

 

Setor 2 – O Movimento Negro 

 

Velha Guarda – Tributo aos que já se foram 

Carro 2 – Tributo aos que já se foram 

Ala 6 – Zumbi dos Palmares 

Ala 7 – Dandara dos Palmares 

Ala 8 (Grupo Teatral) – A luta ancestral 

Carro 3 – Movimento Negro. Punho fechado, olhos abertos 

Ala 9 – Negros Acadêmicos 

Ala 10 – Panteras Negras 

Ala 11 – Cabeludos 

 

Setor 3 – O Brasil à Brasileira – a atual conjuntura sócio-política 

 

Ala 12 – Soldados da “Paz” 

Ala 13 – Malandro Federal 

Carro 4 – Chefe da Matilha 

Ala 14 – Desordem e Regresso 

Ala 15 – Dinheiro Sujo 

 

Setor 4 – O Feminismo 

 

Ala 16 – Guerreiras da Atualidade 

Carro 5 – Ciranda 

Ala 17 – O Sagrado 
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Ala 18 (Baianas) – Buquê de Respeito 

Ala 19 – Mulher-macho 

Ala 20 – “Yes, We can do it” 

 

Setor 5 – Movimento LGBT 

 

Carro 6 – Toda e qualquer forma de amor 

Rainha de Bateria – Arco-íris 

Ala 21 (Bateria) – Arco-íris 

Ala 22 – Amor 

Ala 23 – Novas famílias 

Ala 24 – Drag Queens 

 

Setor 6 – Marielle, eterna 

 

Tripé 3 – Portal: Marielle, eterna! 

Ala 25 – Além do Horizonte 

Ala 26 – Liberdade de Ser 

Ala 27 – A justiça que não é cega 

Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira – Anjos do Amanhã 

Carro 7 – Marielle, para sempre! 

Ala 28 –  #MariellePresente 
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Criadora dos Desenhos* 

Juliana Cavalcanti  
Nome do Elemento O que representa 

Comissão de Frente + Tripé 1: 

Todo dia nasce uma Marielle 

A Comissão de frente faz referência ao nascimento 

simbólico de Marielle dentro do complexo da Maré, e 

também a todas as mulheres negras que todos os dias 

tiram forças para suas batalhas do cotidiano. A 

Comissão é formada por 12 bailarinos, sendo eles 10 

mulheres que representam ancestrais negras que 

abençoam o nascimento da menina e os outros dois, o 

pai e a mãe de Marielle. 

 
Ala 1: 

As Mágicas Luzes da Favela 

Lâmpadas que iluminam as alegrias e as dores da 

comunidade. Essa ela é coreografada e dança com 

lâmpadas de Led que aumentam e diminuem a 

intensidade sincronizadas com as lâmpadas do 

presépio da comissão de frente e com o carro abre 

alas. 

 
Carro 1: 

Maré 

O carro abre-alas da Unidos do Paiol é uma favela 

figurativa que representa a maré, lugar onde Marielle 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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nasceu, cresceu e iniciou suas atividades políticas. 

Ala 2: 

O direito de ir e vir 

Ala representa os retirantes, fundadores e habitantes 

das primeiras favelas e também aos refugiados, 

retirantes universais. Pessoas que carregam nas costas 

suas vitórias e seus problemas e migram para outro 

lugar em busca de uma vida melhor. Significa o 

direito de ir e vir. 

 
Ala 3 (Crianças): 

Construindo um Futuro 

As crianças da Unidos do Paiol representam o sonho 

de todas as crianças que vivem nas favelas e 

comunidades. Jogar bola, dançar balé ou qualquer 

outro sonho que possa ser sonhado. 

 
Ala 4: 

Com a boca no trombone 

Representa a liberdade/direito de falar, gritar os 

problemas e expor os abusos sofridos pelos moradores 
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das favelas, e todos os grupos considerados 

“minorias” na sociedade. 

Tripé 2: 

Direitos Humanos 

Sátira do que são os direitos humanos com a forma 

que é executada na política atual. A Tinta dourada 

sobre a alegoria (que é o símbolo dos direitos 

humanos) significa a perfeição e o respeito e a 

execução desses direitos. A tinta escorre revelando um 

mundo caótico e repleto de problemas. 

 
Ala 5: 

Livros não lidos 

Esta ala traz uma sátira com o sucateamento da 

educação pública carioca, e também a falta de 

conhecimento histórico e cultural das crianças e 

jovens que dependem do ensino público. 

 
Velha Guarda: 

Tributo aos que já se foram 

A galeria de Velha Guarda da Unidos do Paiol presta 

sua homenagem às vítimas da violência nas favelas. 
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Carro 2: 

Tributo aos que já se foram 

A segunda alegoria da Unidos do Paiol representa um 

tributo às recentes vitimas de violência nas favelas do 

rio de janeiro. Componentes mais antigos da Velha 

Guarda fazem parte da alegoria. As esculturas 

representam Amarildo, Cláudia Silva Ferreira, Ana 

Beatriz, Marcus Vinicius e DG. 

 
Ala 6: 

Zumbi dos Palmares 

Homenagem à Zumbi dos Palmares, mártir da 

resistência contra a escravidão. 
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Ala 7: 

Dandara dos Palmares 

Homenagem à Grande guerreira negra do período 

colonial brasileiro. 
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Ala 8 (Grupo Teatral): 

A Luta Ancestral 

O grupo teatral representa uma pirâmide que significa 

a luta ancestral do povo negro pelos seus direitos e ao 

primordial dele, a educação. 

 
Carro 3: 

Movimento Negro. Punho fechado, 

olhos abertos 

Alegoria inspirada no punho cerrado, símbolo 

histórico de resistência. Nesta alegoria, as fantasias 

das alas deste setor compõe o elemento alegórico. 
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Ala 8: 

Negros Acadêmicos 

A ala faz referência ao número de negros na 

universidade de 13%. Representa a importância do 

acesso à educação da população negra como essencial 

pra a igualdade e ascensão social e também dos atuais 

grupos de do movimento negro que existem em 

ambientes universitários como Denegrir, Coletivo 

Nuvem Negra e etc. 

 
Ala 9: 

Panteras Negras 

Ala inspirada no Partido Panteras Negras que teve 

inicio na década de 70 nos Estados Unidos. 

 
Ala 10: 

Cabeludos 

A ala ressalta o orgulho aos cabelos crespos. 

Identidade da raça! 
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Ala 11: 

Soldados da “Paz” 

A ala representa satiricamente as tropas de choque da 

Polícia Militar 

 
Ala 12: 

Malandro Federal 

Ala em referência a música “Homenagem ao 

Malandro” de Chico Buarque. 

 
Carro 4: 

Chefe da Matilha 

A alegoria faz crítica à política, seus reais interesses e 

sua relação com a segurança pública. 
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Ala 13: 

Desordem e Regresso 

A ala remete aos protestos e manifestações ocorridas 

atualmente no cenário nacional. 

 
Ala 14: 

Dinheiro Sujo 

Ala em referencia literal a “lavagem de dinheiro”. 

 
Ala 15: 

Guerreiras da Atualidade 

A ala faz homenagem ao feminismo negro e a figura 

de Iansã, entidade da mulher negra guerreira nas 
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religiões de matrizes africanas. 

Carro 5: 

A Ciranda 

A alegoria faz referência à mulher atual e sua 

solidariedade com as outras na sociedade. As 

composições representam as mulheres dançando a 

ciranda. 

 
Ala 16: 

O Sagrado 

A ala representa a celebração do útero como órgão 

mágico gerador de força e de vida. 
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Ala 17 (Baianas): 

Buquê de Respeito 

As baianas da Unidos do Paiol fazem referência ao ato 

das flores, dadas às mulheres como sinal de 

homenagem, porém a ressalva é que mais importante 

que as flores são o respeito, a igualdade salarial, o fim 

da violência contra a mulher etc. 

 
Ala 18: 

Mulher-macho 

Ala que referencia a música "Paraíba Mulher Macho" 

de Luiz Gonzaga e mostra a mulher atual forte e capaz 

de desenvolver a função que quiser, inclusive as 

consideradas "masculinas". 

 
Ala 19: 

“Yes, We can do it” 

A ala faz referência às cartas de J. Howld Miller de 

1993 e representa Rosie the Riverter, icônico 
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personagem representativo das trabalhadoras 

envolvidas no esforço da guerra. Hoje em dia, 

utilizado para ilustrar a força e o poder feminino. 

Carro 6: 

Toda e qualquer forma de amor 

A alegoria trás a imagem de um casal transexual se 

beijando. Mostra a complexidade da sexualidade do 

ser humano em contraponto com a simplicidade que é 

o amor. As composições utilizam a fantasia amor. 

 
Rainha de Bateria – Arco-íris As cores da bandeira LGBT. 

 
Ala 20 (Bateria): 

Arco-íris 

Os ritmistas da Unidos do Paiol também representam 

as cores da bandeira LGBT. 
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Ala 21: 

Amor 

Fantasia de corações com os símbolos de masculino e 

feminino e simboliza o amor nas suas mais diversas 

formas. 

 
Ala 22: 

Novas famílias 

A ala representa os filhos do coração, a capacidade de 

amar e criar de um casal LGBT e defende o direito à 

adoção. 

 
Ala 23: 

Drag Queens 

A ala que encerra o setor representa os icônicos 

personagens do universo LGBT. 
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Tripé 3: 

Portal – Marielle, eterna! 

Após cantar a luta e os legados de Marielle Franco, a 

Unidos do Paiol abre os portais de sua festa e presta 

sua homenagem à vereadora carioca que teve sua vida 

ceifada em 2018. Queremos justiça! Marielle... 

presente! 

 
Ala 24: 

Além do Horizonte 

Ala representa a esperança existente em cada militante 

em viver um país melhor. 

 
Ala 25: 

Liberdade de Ser 

A ala representa o sonho da liberdade de viver sem 

exposição a maldades ou preconceitos. 

 
Ala 26: A ala traz uma referência inversa ao símbolo da 
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A justiça que não é cega justiça, que é a deusa Têmis vendada segurando uma 

espada e uma balança significando a imparcialidade 

do que é justo. Nossa fantasia denuncia a notória 

paridade que existe na justiça brasileira. Ao invés da 

venda, temos Têmis de óculos, pois aqui ela enxerga 

como quer. 

 
Mestre-Sala e Porta-Bandeira: 

Anjos do Amanhã 

Representam um casal de anjos que abençoam, 

protegem e guiam as almas em suas trajetórias. 

 
Carro 6: 

Marielle, para sempre! 

Nossa última alegoria mostra anjos e entidades 

antepassadas, levando o espírito de Marielle ao céu, 

mas mantendo conosco seu legado. 

 
Ala 27: 

 #MarielleVive 

Nossa última ala mostra que sua luta não foi em vão. 

Seus valores estarão sempre entre nós. 
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Nome Completo da Escola* 

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

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

Carnavalesca: Juliana Cavalcanti 

Comissão de Carnaval: Michel Laczynski e Charlton Junior 
Intérprete(s) da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Marcinho do Umarizal 
Demais Membros Internos da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual e respectivo cargo 

na escola, se houver)* 

Diretor de Harmonia Musical: Marcinho do Umarizal 
Autores do Samba-Enredo da Escola* 

Victor Nowosh 
Data de Fundação da Escola* 

20/03/1991 
Cores da Escola* 

Azul, Verde e Branco 
Símbolo da Escola* 

Pomba Branca 
Texto de Apresentação da Escola (máximo de 05 linhas)* 

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual Unidos do Paiol foi fundada em 

Nilópolis em 20 de março de 1991. Suas cores azul, verde e branco são homenagens 

às suas madrinhas Beija-Flor de Nilópolis e União de Jacarepaguá. Com enredos 

de cunho social e cultural, a escola é um dos pilares da LIESV, onde retornou em 

2015 e realizará este ano sua estreia no Grupo Especial. 

Cantemos por Marielle. Paiol é a voz da Maré no Carnaval da Resistência 

Juliana Cavalcanti 

“Cantemos por Marielle. Paiol é a voz da Maré no Carnaval da Resistência”. A 

Unidos do Paiol não deixará que a voz de Marielle seja calada. Cantaremos a sua 

luta, os seus ideais, a sua força. Nosso enredo sintetizará um pouco de toda a luta 

da vereadora Marielle Franco, trará o seu legado, suas lutas e sua história. Uma 

homenagem pela vida de trabalhos pela sociedade. Um alerta por todos os direitos 

que ainda temos que lutar, para viver um Brasil mais justo para todos nós. Uma 

ponta de esperança no progresso social. 

 

Título do Enredo* 

Autor do Enredo* 

Breve Resumo do Enredo (máximo de 10 linhas)* 

FICHA TÉCNICA 

Resumo da Escola 


