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PRESIDENTE 

Leandro Kfé 
 

“Nove Meses” 
 

 
 
 

 
CARNAVALESCO 

Leandro Kfé 
 
 
 
 
Tema-Enredo (Título do enredo e subtítulos se houverem)* 
 
Nove Meses 
 
Carnavalesco* 

FICHA TÉCNICA 

Enredo 
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Leandro Kfé 
 
 
Autor(es) do Enredo* 
Biankinha Paixão e Leandro Kfé 
 
 
Elaborador(es) do Roteiro do Desfile* 
Biankinha Paixão e Leandro Kfé 
 
 
Outras Informações Julgadas Necessárias (fontes de consulta, livros etc)* 
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SINOPSE DO ENREDO 
 

Amigos do Samba - Carnaval Virtual 2019 
Nove meses 

 
Autores: Biankinha Paixão e Leandro Kfé 
 
JUSTIFICATIVA 
 
O Ato de gerar uma vida é fascinante. E foi esse fascínio, aliado à busca constante da Amigos do 
Samba em apresentar enredos diferentes mantendo uma linha ousada e desafiadora, que nos 
levou a esse proposta. 
 
Vamos celebrar a maternidade, trilhar pelos caminhos percorridos durante todo o ciclo que 
envolve o período de uma gestação. O enredo da Amigos é uma celebração à vida e uma forma 
de mostrar detalhes tão importantes desse momento que é único, que envolve muito amor. 
 
SINOPSE 
 
ATO 1 
 
Olhares se cruzam, corpos se entrelaçam 
Um verdadeiro baile de emoções 
A paixão que aquece 
Rega o amor que em solo fértil floresce 
Formando uma unidade 
Uma nova célula 
Através de uma grande disputa! 
Uma corrida onde o mais forte sobreviverá! 
Milhões a participar e um só destino 
Um verdadeiro desafio pela frente. 
Quem será o vencedor? O grande campeão 
Mente e corpo entram em ebulição 
Dando início a um grande transformação 
 
 
ATO 2 
 
É o início da mudança 
Surgem os primeiros sintomas 
E tudo começa a ficar diferente 
Ainda não se vê, pouco se sente 
A mente fica confusa 
Hora parece feliz, hora parece perdida 
Não sabendo o que pensar… 
A ansiedade toma conta 
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Será que é verdade?  
Acho melhor testar e comprovar 
É assim que  a Emoção toma conta  
E acelera a batida do coração 
Através do sinal positivo da Fecundação 
 

ATO 3 
 
De fato, eis um feto 
Provocando inúmeras reações 
A montanha russa do humor 
O corpo em constante transformação 
A mente às vezes em dúvida 
Mas o corpo já sente e vibra 
A Vaidade vai ficando de lado 
As curvam mudando de direção 
Um corpo mais cheio não só na forma 
Mas repleto de amor é realmente especial 
 
ATO 4 
 
Um novo mundo se expande  
Durante a vivência de uma gestação 
É preciso aproveitar cada momento 
Mas tantas mudanças provocam reações 
Tudo está tão diferente 
Cólicas, enjoos surgem de repente 
O sorriso virando lágrima 
Mas logo se vê novamente a sorrir 
Alegre pelo pequeno coração  
Que bate dentro de ti e em forma de oração parece dizer: 
 
“Você ainda não me tem inteiro 
Nem me conhece direito, mas já posso te ouvir 
E quando a barriga for crescendo 
Você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver” 
 
Por isso 
É preciso muita assistência e cuidado 
Examinar daqui... Olhar de lá 
E ter um especialista para acompanhar 
Ele, através das ondas de alta frequência  
Vai mostrar você... A formação de um lindo bebê 
 
ATO 5 
 
Uma sina se inicia 
E alimentos que no dia a dia 
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O consumo era tão natural 
O corpo parece rejeitar  
Mas a mente trabalha e imagina e sente 
Faz a vontade tomar conta 
E Dominada pelos Desejos 
Uma iguaria preciosa, complicada de achar, é preciso provar 
Quem será que vai buscar? 
O bebê vai crescendo 
Aos poucos sendo formado 
Eis um grande mistério a ser revelado 
Pela forma do corpo ou por atos 
Muitos já dizem saber 
Exames confirmam e um evento é marcado 
Olhares de Todo o lado 
Aumentam a adrenalina 
Todos ansiosos pela Revelação 
Afinal, me diz ai... 
É menino ou é Menina ? 
 
ATO 6 
 
Dentro de ti cresce o ser 
Que muda sua forma de agir e viver 
A contagem dos dias fica diferente 
Semana a semana 
Os planos dominam a mente 
É... além de sentir 
É comum já imaginar o futuro 
Assistir vários e vários vídeos 
Sonhar e Sonhar como será essa nova vida 
E esse pequenino 
Vestido com aquela roupinha especial 
Que começou com o primeiro sapatinho 
E foi sendo formado um grande enxoval 
 
 
ATO 7 
 
Durante todo esse tempo 
Com mente e corpo em transformação 
É preciso sempre se cuidar 
Tirar da mente os maus pensamentos 
Dar um corte nos vícios 
Deixar de lado maus hábitos 
Medicamentos… Somente bem controlados 
Tudo deve ser feito 
Visando uma vida saudável 
Evitando perigos e nunca esquecer 
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Que carregas um ser  
Que depende totalmente de você 
 
 
 
ATO 8  
 
Um chutinho sentido na barriga 
Sensação de felicidade 
Uma comunicação de dentro para fora 
Que serve para mostrar 
Ele ainda não nasceu 
Mas já é sim um filho seu 
E a cada dia que passa 
Maior é a alegria,  
Um Sentimento que toma conta 
São Amigos e a Família 
Que animados em reunião 
Vão chegando lencinhos 
Fraldas, roupinhas e muito mais 
Fazendo a alegria dos pais, a ver 
Toda a diversão nesse chá de Bebê  
 
ATO 9 
 
O desconforto já é grande 
Difícil até encontrar um posição 
Em muitos casos, realizar uma locomoção 
A Ansiedade é um relógio que bate 
Mas parece demorar a girar 
E Quando menos se espera 
A cegonha chega para anunciar 
Que está chegando a hora 
O trabalho inicia 
O corpo sente as contrações 
A dor se mistura ao sentimento  
O grande momento chegou 
Em breve, irá conhecer e descobrir  
Que o verdadeiro amor nasce de ti 
Quem entende, entende 
Quem não entende, um dia entenderá 
É o maior dos presentes 
O melhor que pode acontecer 
É algo tão intenso, sem explicação 
Uma situação que precisa ser vivida 
E plenamente sentida 
Deu-se a luz a um milagre chamado Vida 
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Autoria do Samba-Enredo* 
João Vidal, Ronaldo Júnior, Abraão do Vai-Vai e Tiago Vinicius 
 
Letra do Samba-Enredo (repetições devem ser destacadas e em negrito)* 
Fruto de olhares que se cruzam  
Corpos se entrelaçam ao luar  
Rega o amor, a esperança  
Que tudo vai se transformar  
Presença que o coração já sente 
Valente, perdido, feliz 
Será que é verdade?  
A voz da emoção me diz 
Vai girando a roda do humor 
Nas mudanças desse corpo eu vou 
Um novo mundo descobrir 
Sem lágrimas vou sorrir  
 
EU VEJO VOCÊ, AINDA NA TELA 
DE FORMA TÃO BELA QUE ME FAZ SONHAR 
DESEJOS, REJEIÇÕES… SÃO TANTAS AFLIÇÕES  
NA DÚVIDA DO QUE SERÁ? 
 
O tempo não passa, eu só vejo o futuro  
Planejo que tudo seja especial  
Num belo enxoval, a “revelação”  
É o “chá” da emoção  
Preservar a saúde e a alma  
Buscando a calma  
Chegou a hora os anjos vêm anunciar  
Não tenho palavras, para agradecer! 
Eu te prometo...Meu filho 
 
AMAR E CUIDAR DE VOCÊ 
 
E A VIDA... VAI COMEÇAR EM NOSSOS BRAÇOS! 
FELICIDADE É QUE EU TRAGO 
SEMEANDO O AMOR 
DA NOSSA AMIGOS, UM SAMBA 
À DÁDIVA DO CRIADOR 
 
 
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 – 23 
Alegorias – 06 
Mestre Sala e Porta Bandeira – 01  
 
 
 
Organização dos elementos de desfile (a setorização é obrigatória; alas obrigatórias devem ser 
devidamente discriminadas)* 
 
Item Nome do Item 
  
  
Comissão de Frente e Casal de Mestre Sala e Porta bandeira - O Fogo ardente do Amor e o 
bailar dos embriões da Vida 
  
Alegoria 01 - Abre alas A Fecundação 
  
Ala 01 Xii... Atrasou! 
Ala 02 Turbilhão Hormonal 
Ala 03 Aversões ao que tanto gosta 
Ala 04 Bateu aquele soninho 
Ala 05 Comendo Por dois 
  
Alegoria 02 - Deu Positivo 
  
Ala 06 Enjoos 
Ala 07 O desabrochar de diversas emoções 
Ala 08 Os cuidados de um Pré Natal 
Ala 09 A transformação Mental 
Ala 10 A dança das medidas na transformação física 
  
Alegoria 03 - Eu vejo você ainda na tela 
  
Ala 11 A Grande Explosão Hormonal 
Ala 12 Desejos de Grávida 
Ala 13 Bate um coração dentro de Mim 
Ala 14 - Será que é menino? ou erá que é menina? 
  
Alegoria 04 - É hora da Revelação 
  
Ala 15 Conselhos de todos os lados 
Ala 16 Todo mundo quer tocar 
Ala 17 O Medo do Futuro 
Ala 18 Meu nome é 
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Alegoria 05 - Chá de Bebê 
   
Ala 19 A bolsa estourou 
Ala 20 As dores do Parto 
Ala 21 Nossa Senhora do Bom Parto 
Ala 22 O anjos anunciam a chegada 
Ala 23 A luz 
  
Alegoria 06 - A vida em nossos braços 
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Criador(es) dos Desenhos* 
Nome(s) do(s) artista(s)*: Leandro Kfé 

Nome do Elemento O que representa 
Comissão de Frente + Casal  – O 
Fogo ardente do Amore o bailar 

que traz a vida 

A Comissão de Frente representa a chama e o fogo 
ardente da paixão entre um casal. 
Corpos e olhares que se cruzam nesse ritual de amor que 
tem a capacidade de gerar frutos. 
Este casal representa os embriões que dão origem a vida 
 

 
Alegoria 01 – A Fecundação Está alegoria traz a representação interna do momento do 

surgimento de uma nova vida. O gameta masculino 
percorre seu longo caminho em busca de seu destino, a 
fecundação. 

 
Ala 01 – Xii...Atrasou! Após a puberdade, goste ou não, a mulher passa a 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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conviver sobre o controle do “monstro hormonal” que 
responsável pelo ciclo menstrual. E é quando o relógio 
biológico sai da linha, os ponteiros perdem a direção e a 
menstruação não ocorre na época esperada surgem as 
dúvidas do que pode ser. Isso ocorre, pois o estrogênio e a 
progesterona possuem a função de preparar o corpo 
feminino para possível fertilização e quando as taxas 
desses hormônios não diminuem, significa existe uma 
gravidez. Esse é um medo que assusta muita gente! 

Ala 02 - Turbilhão Hormonal Esta ala representa o turbilhão hormonal que ocorre 
dentro da mulher após a fecundação ter sido realizada. 
Ainda sem saber de fato o que ocorre, a mulher já começa 
a sentir mudanças contínuas de sentimentos, variações de 
humor e animo, um verdadeiro turbilhão de emoções. 

 
Ala 03 - Aversões ao que tanto gosta É estranho, confuso perceber que tudo está ficando 

diferente. Parecendo sem sentido. Vontades que antes 
existiam não ocorrem mais, surgem alguns tipos de 
aversão as coisas que eram normais no dia a dia. 

 
Ala 04 - Bateu aquele soninho Eis que do nada, um bocejo e cinco minutos de uma boa 
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cochilada. De onde vem tanto sono? Acabar de acordar e 
já querer dormir... 

Ala 05 – Comendo por dois Eis que do nada, um bocejo e cinco minutos de uma boa 
cochilada. De onde vem tanto sono? Acabar de acordar e 
já querer dormir... 

 
Alegoria 02 - Deu Positivo Com tantas mudanças acontecendo é preciso buscar saber 

o que é. O teste é realizado e as reações são as mais 
diversas possíveis. Expressão de alegria, de tristeza, de 
surpresa, de espanto. É um momento carregado de 
emoção saber que existe um novo ser dentro de ti, ver que 
naquele momento o seu teste deu Positivo para uma nova 
vida.  

 
Ala 06 - Enjoos Um novo ser precisa de seu espaço para desenvolver e, 
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com isso o corpo humano trabalha para harmonizar tudo. 
Aliado a isso e a produção do hormônio progesterona as 
sensações de enjoo passam a ser frequentes.  

Ala 07 - O desabrochar de diversas 
emoções 

Após a descoberta da gravidez o coração parece um 
jardim. Desabrocham vários sentimentos maternais que 
vão florescendo pouco a pouco acompanhando o ciclo da 
gestação. 

 
Ala 08 - Os cuidados de um Pré 

Natal 
A ajuda profissional é muito importante para auxiliar no 
desenvolvimento deste novo ser. Para isso existe o Pré 
Natal, onde a mulher realiza todo o acompanhamento da 
gestação. Temperatura, batimentos, evolução sendo 
acompanhados bem de perto. 

 
Ala 09 - A transformação Mental A mente recebe o sinal verde para a mudança e tudo que 
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se pensa já é visando uma nova vida que está por vir. Uma 
transformação mental vai ocorrendo gradativamente e 
entre dúvidas, rejeições, aceitações e certo que vai 
nascendo a certeza que é preciso estar preparado para a 
responsabilidade de cuidar. 

Ala 10 - A dança das medidas na 
transformação física 

Fita métrica, balança marcam as mudanças que o corpo 
sofre na gestação. Enquanto a barriga vai crescendo, o 
corpo também vai ganhando curvas que se adaptam ao ser 
que carrega. 

 
Alegoria 03 - Eu vejo você ainda na 

tela 
Ao realizar os exames é a hora da emoção, quando pela 
primeira vez é possível ver na tela o formato do bebê e 
escutar os primeiros batimentos cardíacos. 

 
Ala 11 - A Grande Explosão 

Hormonal 
O processo de gravidez feminino é uma grande explosão 
hormonal desde seu início. São vários hormônios que 
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sofrem alteração no corpo: Progesterona, beta-HCG, 
Prolactina: hormônio do leite a caminho tudo isso 
provocando alterações metabólicas e sentimentais. 

Ala 12 - Desejos de Grávida 3:45 da manhã e surge a frase: “Amor! Traz um chocolate 
para mim...” Essa ala representa os desejos e vontades 
repentinas que surgem durante a gravidez.  

 
Ala 13 - Bate um coração dentro de 

Mim 
Nossa bateria, coração da escola, vem representando a 
sensação incrível que é escutar a batida do coração de um 
novo ser. Ouvir cada pulsar em um ritmo harmônico 
próprio ainda dentro do útero e algo que emociona 
qualquer um. 

 
Ala 14 - Será que é menino? ou será 

que é menina? 
A pergunta que não quer calar, será que é menino ou 
menina. E combinação de cromossomos que irá definir 
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onde a combinação XX determina que o bebê será menina 
e XY que será um menino. 

Alegoria 04 - É hora da Revelação A divulgação do sexo do bebê tornou-se um evento. De 
mais variadas formas os país realizam festividades ente 
amigos e famílias para revelar se o futuro ser é um 
menino ou uma menina. 

 
Ala 15 - Conselhos de todos os lados Quando se está gravida o que mais aparecem são 

conselhos, dicas e desejos. É preciso sempre levar e 
guardar no coração o que é positivo. 

 
Ala 16 - Todo mundo quer tocar Que linda... Nossa como essa barriga cresceu... Essas 
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falas já são acompanhadas de toques. Sempre surge uma 
mão do nada querendo tocar a barriga de uma gestante. 

Ala 17 - O Medo do Futuro A ala simboliza as sensações de os medos, rejeições, 
dúvidas, expectativas são os fantasmas que assombram a 
mente e o coração de uma gestante. 

 
Ala 18 - Meu nome é Entre Enzos e Valentinas, Pietros e Helenas, e tantas 

outras possibilidades surge o momento de escolher o 
nome que o bebê será registrado. Na sopa de letras, na 
consulta do significado, com um lindo nome o bebê será 
coroado. 

 
Alegoria 05 – Chá de bebê  
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Ala 19 – Trabalho de Parto Essa ala representa o Caminho para o nascimento que 

vai sendo aberto, através do toque o médico detecta a 
dilatação do colo do útero para a passagem do bebê, 
pelo canal de parto.  

 
Ala 20 - As dores do Parto Essa ala vem sinalizando que o trabalho de parto já está 

ocorrendo. Com o início das contrações uterinas 
regulares, o processo de dilatação prova a dor que aos 
poucos vai se tornando mais forte e durando mais tempo. 

 
Ala 21 - Nossa Senhora do Bom 

Parto 
Nossa senhora do bom parto, vem para derramar suas 
benção ao momento mais importante da vida de uma 
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mulher e prover um parto abençoado. 

Ala 22 - O anjos anunciam a chegada Os anjinhos trazem a luz para abençoar o nascimento que 
está prestes a ocorrer. 

 
Ala 23 - A luz Esta ala representa a luz da vida que clareia e ilumina a 

chegada de um novo ser no mundo. 

 
Alegoria 06 – A vida em nossos 

braços 
Nasceu... A vida está presente e agora poderá ser  
acolhida nos braços de seus pais para dias de muito 
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cuidado e carinho. 
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Nome Completo da Escola* 

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

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

Leandro Kfé 
Intérprete(s) da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Pingo Sargento 
Demais Membros Internos da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual e respectivo cargo 
na escola, se houver)* 

Vice Presidente e Diretor Musical - Júnior Santana 
Autores do Samba-Enredo da Escola* 

João Vidal, Ronaldo Júnior, Abraão do Vai-Vai e Tiago Vinicius 
Data de Fundação da Escola* 

25/08/2005 
Cores da Escola* 

Azul, Amarelo e Branco 
Símbolo da Escola* 

Pandeiro e Três Sambistas 
Texto de Apresentação da Escola (máximo de 05 linhas)* 

A Amigos do Samba é uma escola fundada em 2005 que sempre busca realizar 
enredo leves, irreverentes e ousados na avenida. Buscamos sempre trazer uma visão 

diferente para nossos espectadores. 
Título do Enredo* 

Nove Meses 
Autor do Enredo* 

Biankinha Paixão e Leandro kfé 
Breve Resumo do Enredo (máximo de 10 linhas)* 
Sempre com a proposta de fazer diferente e ser ousada o enredo de 2019 da Amigos 
do samba apresenta as fases de uma gestação. Entramos na avenida celebrando a 
vida e mostrando desde o início da fecundação até o nascimento de um ser. Tudo 
que uma mulher passa durante esse período de transformação em sua vida. 
 
Autor do Enredo* 

Leandro kfé 
 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 

Resumo da Escola 
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*Tudo que estiver em asterisco É OBRIGATÓRIO. Seu não preenchimento 
acarretará na perda de 0,1 pontos de acordo com o Regulamento Oficial LIESV 
2019. 


