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- Revista Galileu: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI130808-17770,00-

BREVE+HISTORIA+DO+CHOCOLATE.html 

-36 Meridianos: https://www.360meridianos.com/especial/historia-do-chocolate 

* Wikipedia: https://pt.wikipedia.org/wiki/Chocolate 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

FICHA TÉCNICA 

Enredo 

https://www.infoescola.com/alimentos/chocolate/
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI130808-17770,00-BREVE+HISTORIA+DO+CHOCOLATE.html
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI130808-17770,00-BREVE+HISTORIA+DO+CHOCOLATE.html
https://www.360meridianos.com/especial/historia-do-chocolate
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chocolate


 

  
Página 5 

 
  

5 Organograma Oficial – Sereno de Cachoeiro 

 

 

 
 

 

 
 

SINOPSE DO ENREDO 
 

“A FANTÁSTICA FÁBULA DO CHOCOLATE.” 
INTRODUÇÃO. 

 Seja qual for a sua idade, abrir um chocolate é como abrir um portal para um 
mundo mágico de sabores, perfumes e texturas. Cada mordida é uma doce explosão de 
desce da boca ao coração, enchendo a alma de alegria, fazendo-nos voltar à infância, 
colorindo nossa mente com os mais puros prazeres. Não é à toa que o chocolate é 
também chamado de Manjar dos Deuses, aliás esta é a tradução do nome científico do 
cacaueiro: Theo (Deus) – broma (Broma alimento).  
 A Sereno de Cachoeiro volta ao carnaval virtual para mostrar a história do 
chocolate, uma história tão fantástica que poderia muito bem ser uma fábula, a 
Fantástica Fábula do Chocolate. 

SINOPSE 
Conta a tradição Olmeca que existia no paraíso uma grande árvore. Da semente 

de seus frutos dourados, os deuses retiravam um néctar que servia de alimento e trazia 
alegria a seus corações. Um dia, a Serpente Emplumada Quetzalcoatl pegou uma 
semente do fruto dourado e levou para a Terra, para dar de presente aos homens. 
Assim, surgia o primeiro cacaueiro, que os nativos chamavam de kakawa. Logo ele se 
espalhou e se tornou um dos pilares daquela civilização. Das sementes torradas e 
moídas, se fazia uma bebida amarga, apimentada, um manjar reservado ao culto divino, 
tomada por reis e sacerdotes.  
 Por séculos, Maias e Astecas cultivaram o fruto. Suas sementes foram usadas 
como moeda, ou seja, um tesouro que brotava do chão e, literalmente, “dava em 
árvores”. Montezuma, o grande imperador asteca, apreciava tanto a bebida, chamada 
xocoatl, que a tomava diversas vezes ao dia, em taças de ouro que eram jogadas fora 
depois de usadas. Quando o conquistador espanhol Hernan Cortez chegou ao reino 
Asteca (atual México) em 1519, ficou impressionado com a bebida oferecida por 
Montezuma. Depois da conquista do México, Cortez levou sementes de cacau para a 
Espanha a apresentou ao Rei Carlos V. 
 Na Europa chocolate quente caiu no gosto da nobreza, e a Espanha passou a ter 
o monopólio do comércio dos grãos de cacau, graças às plantações de Cortez. O que 
era amargo foi adocicado, receita escondida a sete chaves pelos monges espanhóis, 
responsáveis pela manufatura do líquido. Por volta de 1700 surgiram as chocolatarias, 
casas especializadas, onde o chocolate era apreciado por nobres, tanto que a Princesa 
Maria Teresa, de Espanha ficou conhecida como a “princesa chocólatra”.  

Com a Revolução Industrial, e a invenção de máquinas especiais, a produção em 
massa aproximou o chocolate dos mais pobres. Na Holanda foi criada a prensa de 
cacau, que separava a manteiga da massa de cacau, base para o chocolate em barra, 
criado na Inglaterra em 1847 pela fábrica Fry and Sons. Mas foi em 1876, na Suíça, que 
foi adicionado leite nesta mistura, surgindo assim o chocolate ao leite como conhecemos 
hoje. 
 E o Brasil? Por aqui o cacau chegou pelo Pará, em terras amazônicas, trazido por 
colonizadores portugueses. Mas foi na Bahia que o cacau se alastrou e criou raízes, 
cultivada por mãos escravizadas ou exploradas, enriquecendo cada vez mais os 
Coronéis. O cultivo do cacau se espalhou pelo sul da Bahia, até chegar em terras 
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capixabas. No Século XIX e nas primeiras décadas do Sec. XX, o Brasil foi o maior 
exportador de cacau do mundo, embora o chocolate não fosse, ainda, produzido por 
aqui: toda a produção de cacau era levada para a Europa e América do Norte. A cor do 
chocolate? Só na pele da morena, cor de pecado. 
 Pecado e tentação… doce desejo materializado em pequenas delícias que 
enfeitiçam o paladar. Bombons que são presentes de amor, sedutores por natureza. 
Quando imigrantes começaram a produzir chocolate por aqui, nossas doceiras criaram 
maravilhas apreciadas por adultos e crianças. Aniversário sem brigadeiro? Nem pensar! 
Ah, e aquele bolo de chocolate da vovó? Ou um sorvete de chocolate com bastante 
cobertura para espantar o calor? Sabor de saudade, sabor de infância. 
 O chocolate ganhou nosso coração, fazendo a imaginação viajar por diversos 
sabores. Bailando a valsa de um sonho, ouvindo doces serenatas, um mundo de cores 
se abre à nossa frente. Como crianças na manhã de Páscoa, nossos olhos brilham de 
felicidade a cada mordida. Fabricantes de felicidade vem nos contar esta fantástica 
fábula. 
 O final dela? Com chocolate sempre é final feliz. 
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Autoria do Samba-Enredo* 

Igor Antônio 

 

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

Na valsa de um sonho a bailar 
Doce serenata eu fiz                                               
Vem meu Sereno se deliciar 
É chocolate, tudo fica mais feliz 
 
Contam que antes, no Paraíso 
Existia grande árvore encantada 
De frutos dourados, suas sementes 
Alimentavam  divindades sagradas 
Um dia a Serpente Emplumada 
Desceu à Terra, deu ao homem alimento 
Brota Kakawa, fortalece a civilização 
Por todo chão a maravilha foi crescendo 
 
Eu quero é mais achocolatar a vida! 
O meu reino tem bebida 
Um manjar de puro amor 
Uma moeda de prazer, conquistaria 
O mundo inteiro e ganharia o coração de quem provou. 
 
Virou doce na boca, que coisa louca 
A nobreza já provou e quer mais uma 
Evoluiu e o povo descobriu 
Chegou no meu Brasil enriquecendo a cultura 
Entre os grilhões deixou o Norte, com braço forte 
Foi na Bahia que fincou e prosperou 
É a cor do pecado, desejo e tentação 
Já ganhou meu coração 

 
 

Defesa do Samba (se a escola julgar necessário) 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

FICHA TÉCNICA 

Samba Enredo 



 

  
Página 8 

 
  

8 Organograma Oficial – Sereno de Cachoeiro 

 

 

 
 

 

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 – 24 

Alegorias –  05 

Tripés e/ou Quadripés – 03 

Mestre Sala e Porta Bandeira – 01 
Guardiões de Casal de MS & PB – 01 

Destaques de Chão –  

 
 

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

devidamente discriminadas)* 

Abertura: 

1 – CF e tripé: Abrindo o livro de fábulas – um convite ao mundo do chocolate 
 

Setor1: Origem ancestral 

2 – 1º casal de MSPB: Theobroma 
3 – Ala 01 – Guerreiros águia 

4 – Ala 02 - Sedução Maia 

5 – Ala 03 – Tesouro que brota do chão 

6 – Alegoria 01 – Abre Alas: Da Árvore Sagrada à taça de Montezuma 
 

Setor 2 – Conquistando a Europa 

7 – Ala 04 – Com destino à Europa 
8 – Ala 05 – Monges espanhóis 

9 – Quadripé – Maria Tereza de Espanha, a princesa chocólatra 

10 – Ala 06 – Bebida da Nobreza 
11 – Ala 07  - Barras inglesas 

12 – Ala 08 – Suíça ao leite 

13 – Alegoria 02 – Doce sabor europeu 

 
Setor 3 – Cacau brasileiro 

14 - Ala 09 – Amazônia, berço do cacau brasileiro 

15 - Ala 10 – Bateria – Colhedores de cacau 
16 - Ala 11 – Mucamas e coronéis – desejo e tentação 

17 - Ala 12 – Força da exportação 

18 – Alegoria 03 – Da lavoura para o mundo 

 
Setor 4 – Delícias 

19 – Ala 13 – Bombons, um presente de amor 

20 – Ala 14 – Delícias geladas 
21 – Ala 15 – Brigadeiro, o rei da festa 

22 – Ala 16 – Bolo de chocolate 

23 – Ala 17 - Baianas – Doceiras 
24 – Alegoria 04 – Delícias em festa 

 

Setor 05 – Chocolate industrializado 

25 – Ala 18 – Negro diamante 
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26 – Ala 19 – A valsa de um sonho 
27 – Ala 20  - Doce serenata 

28 – Ala 21 – Ovos de Páscoa 

29 – Tripé – Que trazes pra mim? 
30 – Ala 22 – Crianças – Oompa Loompas 

31 – Ala 23 – Galeria de Velha Guarda – Chocolateiros 

32 – Alegoria 05 – Fábrica de Chocolate 

 
Encerramento 

33 – Ala 24 – Diretoria – M&Ms (Milton e Miltons) 

34 – Retorno da bateria 
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Criador(es) dos Desenhos* 

Milton dos Santos Batista Junior  
Nome do Elemento O que representa 

1 - Comissão de Frente + tripé:  

Abrindo o livro de fábulas, um convite ao mundo 

do chocolate. 

Iniciamos nossa história abrindo o livro 

para contar a fantástica fábula do 

chocolate. A ideia da encenação é mostrar 

um humilde menino, vestido de baleiro 

antigo, oferecendo os chocolates à venda 

em seu tabuleiro. Entram em cena 12 

elementos vestidos de Willy Wonka, 

personagem do filme “A Fantástica 

Fábrica de Chocolate”, com roupas 

estilizadas na cor azul da Sereno de 

Cachoeiro. Estes elementos, em sua 

coreografia, convidam o menino a 

conhecer a fantástica fábula do chocolate, 

entregando-lhe um “Golden Ticket”, 

bilhete que o permite entrar na fábrica do 

Sr. Wonka. Neste instante, o tripé, que 

representa um livro de fábulas, se abre 

como um livro pop up, exibindo o nome da 

Escola, o enredo e os portões do 

maravilhoso mundo do chocolate. O 

desenho mostra a coreografia dos Srs. 

Wonka abrindo caminho para o menino 

entrar no livro já aberto, deixando de lado 

seu tabuleiro de vendedor e erguendo o 

Golden Ticket 

 
2 – 1º Casal de MSPB 

Theobroma 

O primeiro casal apresenta a fantasia 

“Theobroma”, que significa “Néctar dos 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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Deuses”. Representam a tradição olmeca, 

povo que habitava a América Central, que 

dizia que os deuses se alimentavam do 

fruto de uma árvore sagrada que crescia 

somente no paraíso. A fantasia apresenta 

elementos da arte mesoamericana, 

personificando divindades cultuadas pela 

civilização Olmeca. 

 

 

Guardiões do 1º Casal MS-PB – Sacerdotes  Os Guardiões do 1º Casal de MS e PB 

representam os sacerdotes que guardavam 

os segredos do preparo do Néctar dos 

Deuses para fins litúrgicos.  

 
3– Ala 01 

Guerreiros Águia 

A ala representa a força e o esplendor do 

Império Asteca, povo que apresentou o 
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cacau para os europeus, sendo um dos seus 

grandes cultivadores. A bebida amarga, 

feita à base de grãos torrados, moídos e 

misturados à água, trazia vigor e força aos 

guerreiros astecas, entre os quais os 

conhecidos guerreiros águia, uma espécie 

de tropa de elite do exército. A fantasia é 

baseada na vestimenta dos guerreiros, em 

tons de dourado, azul e verde. Há uma 

referência implícita à águia, símbolo maior 

da Escola. 

4 – Ala 02 

Sedução Maia 

Não só a bebida dava vigor a quem a 

saboreasse. O fruto também era 

consumido, sendo considerado grande 

afrodisíaco. A ala coreografada mostra 

belas dançarinas do povo Maia executando 

uma dança sensual e intensa, com maneios 

de corpo e batida de pés no chão, 

clamando a fertilidade.  

 
5 – Ala 03 

Tesouro que brota do chão 

As sementes do cacaueiro serviram de 

moeda para Astecas e Maias, ou seja, eram 
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um tesouro que brotava do chão. A 

fantasia apresenta as sementes do 

cacaueiro em cestos adornados de artefatos 

de ouro. 

6 – Alegoria 01 – Abre Alas 

Da árvore Sagrada à taça de Montezuma 

A primeira alegoria faz um resumo da 

origem divina do cacau. Vemos na parte 

superior a escultura de Quetzalcoatl, a 

Serpente Emplumada, com as asas abertas 

sobre a árvore Sagrada. Segundo as lendas 

dos povos pré-colombianos, Quetzalcoltl 

retirou sementes do cacaueiro divino e as 

entregou aos homens. A árvore sagrada, 

em tons de dourado, carrega vários frutos 

do cacaueiro. Ao centro vemos uma 

pirâmide Asteca, encimada pelo destaque 

principal, que representa Montezuma, o 

imperador que apresentou o cacau aos 

espanhóis, sendo ladeado por composições 

que ocupam os degraus da pirâmide, 

representando as concumbinas do 

imperador.  Nas laterais da alegoria, vemos 

seis taças de ouro inclinadas, 

representando as taças com que 

Montezuma bebia o Xocoatl (bebida feita 

das sementes do cacau) e depois as jogava 

fora. Na parte frontal vemos a águia, 

símbolo da Sereno de Cachoeiro feita em 

estilo Asteca, voando sobre um grande 

calendário em tons chocolate e dourado, 

ladeado por duas esculturas de divindades. 

A saia da alegoria é composta por cestos 

contendo frutos de cacau abertos e folhas, 

semelhantes aos usados no chapéu da ala 

anterior. O resplendor ao fundo da alegoria 

representa o sol. 
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7 – Ala 04 

Com destino à Espanha 

Hernán Cortez, conquistador espanhol, foi 

quem levou as primeiras sementes e frutos 

do cacaueiro para a Espanha, 

apresentando-os ao rei Carlos V. Depois 

que o cacau caiu no gosto da nobreza 

espanhola, Cortez fez fortuna cultivando 

em várias colônias da Espanha. A fantasia 

representa Cortez levando os frutos do 

cacaueiro nos galeões espanhóis, 

representados em forma de “burrinhas”. A 

fantasia ainda apresenta a armadura dos 

conquistadores espanhóis, além da 

bandeira da Espanha no costeiro. 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 – Ala 05 

Monges espanhóis 

O sabor amargo do chocolate, a princípio, 

não agradou o paladar espanhol. Para cair 

no gosto da nobreza, monges espanhóis 

adocicaram a bebida, o que lhes trouxe a 

responsabilidade da manufatura da bebida 

a partir de então. A fantasia mostra o 

hábito de uma das ordens monásticas 

encarregadas da fabricação do chocolate, 

com traços barrocos. O costeiro faz uma 

brincadeira, trazendo emoldurada parte do 

quadro do pintor italiano Alessandro Sani, 

famoso aqui no Brasil por estampar a 

embalagem do Chocolate em Pó Gardano, 

mais conhecido como “chocolate dos 

padres”. Hoje a marca pertence à Nestlé. 

 
9 – Quadripé 

Maria Teresa de Espanha, a princesa chocólatra 

 

O quadripé representa o palácio real de 

Madrid, com o vermelho e dourado da sala 

do trono e lustres. Vemos à frente, uma 
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mesa barroca com taças de ouro, velas, 

flores e um cacau de ouro,  representando 

o luxo da corte e o vício da princesa. Uma 

escadaria vermelha, com balaustrada 

dourada, é encimada pelo destaque que 

representa a princesa Maria Tereza. 

Pontuando o início e o fim da balaustrada, 

vemos anjos barrocos que elevam frutos de 

cacau dourado. Acima do destaque, 

bordado no fundo de veludo almofadado, 

há um brasão da casa real espanhola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – Ala 06 

Bebida da nobreza 

O gosto pelo chocolate se espalhou entre a 

nobreza, ultrapassando as fronteiras da 

Espanha. Por toda a Europa, o chocolate 

era servido aos nobres como bebida fina. 

A ala coreografada representa um casal de 

nobres. Na fantasia feminina vemos um 

chapéu em formato de xícara de chocolate. 

Os casais dançam o minueto, 

representando a pompa das cortes 

européias dos Sec. XVII e XVIII. 
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11 – Ala 07 

Barras inglesas 

Foi na Inglaterra, em 1947, que a massa de 

cacau se tornou barra de chocolate. A 

Companhia Fry and Sons passou a 

comerciar a nova forma de chocolate, que 

logo ficou famosa. A fantasia apresenta 

motivos da cultura inglesa, como a 

bandeira, o uniforme da guarda real e um 

Big Ben feito de chocolate no costeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 – Ala 08 

Suíça ao leite 

Na Suíça foi misturado leite ao chocolate, 

nascendo assim o chocolate ao leite. A 
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fantasia faz mais uma brincadeira, uma vez 

que imita a vestimenta da “moça” suíça 

que ilustra o rótulo de uma famosa marca 

de leite condensado, levando seu balde de 

leite à cabeça. 

13 – Alegoria 02 

Doce sabor europeu 

 

A Europa se rende ao doce sabor do 

chocolate. Na alegoria, vemos 

representadas casas feitas de chocolate 

branco, com telhados de chocolate ao leite 

e amargo, enfeitados com barras de açúcar. 

Biscoitos de chocolate enfeitam as laterais 

da alegoria. Vemos belas moças com 

roupas típicas belgas entre as fachadas de 

duas chocolatarias. Há um moinho 

holandês feito em barras de chocolate 

branco ao fundo. O destaque principal é a 

Rainha do Chocolate. A alegoria ainda tem 

o efeito de papel picado, imitando a neve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 – Ala 09 

Amazônia, berço do cacau brasileiro 

Nossa fábula nos leva agora para a 

Amazônia, berço da cultura do cacau no 
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Brasil. Levado pelos colonizadores, as 

primeiras lavouras foram cultivadas no 

Pará, mas o excesso de calor e umidade 

não permitiram o desenvolvimento da 

cultura. Mesmo assim, a região Amazônica 

foi a porta de entrada de uma das maiores 

riquezas do Brasil. A fantasia homenageia 

o os povos indígenas do Norte do Brasil e 

à Floresta Amazônica, representada pela 

cor verde. Os frutos de cacau à cintura 

lembram os cacaueiros que cresceram em 

meio à mata 

15 – Ala 10 – Bateria 

Colhedores de cacau 

Rainha da Bateria  

Flor do cacaueiro 

A bateria representa os colhedores de 

cacau, homens antes escravizados pela cor 

e posteriormente pelo sistema econômico, 

levados pela pobreza a árduas jornadas 

para garantir seu sustento e a riqueza dos 

coronéis. A fantasia é inspirada no tipo de 

vestimenta utilizada por colhedores de 

cacau: Chapéu de palha, camisa e calça de 

tecido rústico. Trazem grilhões nos punhos 

e tornozelos e correntes no corpo. A 

estamparia dos instrumentos remete aos 

cestos onde são depositados os frutos 

colhidos. A Rainha da Bateria representa a 

flor do cacaueiro. Sua fantasia é composta 

por flores e folhagens, representando a 

beleza em meio à dura labuta dos 

colhedores de cacau. 
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16 – Ala 11 

Mucamas e coronéis – desejo e tentação 

 

A cor do chocolate só era vista no Brasil 

na pele mulata, cor do pecado. Nesta 

tentação caíram muitos coronéis do cacau 

da Bahia e do Espírito Santo, muitas vezes 

saciando seu desejo usando de seu poder 

econômico e também a força bruta. 

A ala retrata o jogo de sedução entre 

mucamas e coronéis.  
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17 -Ala 12 

Força da exportação 

No Século XIX e nas primeiras décadas do 

Sec. XX, o Brasil foi o maior exportador 

de cacau do mundo, embora o chocolate 

não fosse, ainda, produzido por aqui: toda 

a produção de cacau era levada para a 

Europa e América do Norte. 

A fantasia mostra sacas de cacau 

destinadas à exportação no costeiro e nos 

ombros. Ainda no costeiro vemos as 

bandeiras do Brasil Império e da 

República, representando os dois regimes 

que a cultura do cacau atravessou na 

história. Cifrões encimam as bandeiras e 

enfeitam a faixa verde e amarela diagonal 

que atravessa o peitoral da fantasia. O 

chapéu possui a forma de um casco de 

navio. 

 
18 – Alegoria 03 

Da lavoura para o mundo 

A alegoria faz uma alusão ao caminho do 

cacau da lavoura até os portos, de onde 

eram exportadas para a Europa e América 

do Norte.  

No primeiro chassi vemos um navio 

carregado com sacas de cacau enfrentando 

os mares. O destaque representa um rico 

comerciante de cacau, mostrando moedas e 

notas no costeiro. 

O segundo chassi mostra uma escultura de 

um negro estivador carregando um saco de 

grãos de cacau saídos de uma lavoura. 

Numa licença poética, ele é rodeado de 

cacaueiros cujos troncos tem formas 

femininas. As composições representam 

colhedores de cacau. Ao fundo temos uma 

casa-grande representando o poder 

econômico dos coronéis, encimada pelo 

destaque principal representando a 

“riqueza do Brasil”. Na parte traseira há 

grandes bandeiras verde-amarelas. 
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19 – Ala 13 

Bombons, um presente de amor 

Do cacau se fez chocolate! De chocolate 

fizeram bombons! E de bombons se fez o 

presente clássico entre os namorados.  

Presentear a pessoa amada  com uma caixa 

de bombons em formato de coração é um 

costume que vem de muito tempo. 

A fantasia apresenta bombons e corações. 

Na saia, uma caixa de bombons em 

formato de coração com algumas delícias 

artesanais, que são um charme a mais em 

qualquer presente. 

 
20 – Ala 14 

Delícias geladas 

 

As delícias geladas, tão apreciadas em 

nosso país tropical, são o tema da ala. 

A fantasia representa um uniforme de 

sorveteiro, tendo o avental a textura de 

uma casquinha de sorvete e a calda 

levemente escorrida. O costeiro é formado 

por picolés cobertos por chocolate branco 

e ao leite, em meio a plumas brancas e fios 

de acetato prata. No chapéu, uma 

casquinha com uma bola de sorvete de 

chocolate. 
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21 – Ala 15  

Brigadeiro, o rei da festa 

Convenhamos: festa sem brigadeiro não 

dá, não é mesmo? Ele chega em nossa 

festa como rei. Este doce tipicamente 

brasileiro é uma marca registrada da nossa 

gastronomia popular e está marcado na 

nossa memória afetiva. 

A ala apresenta uma fantasia de rei 

estilizado, onde as mangas, saia e coroa 

são formadas por brigadeiros em 

forminhas douradas. Há ainda um cetro 

com o doce na ponta. Raspas de chocolates 

enfeitam a saia. Um manto vermelho e o 

costeiro com plumas brancas completam a 

fantasia. 

 
22 – Ala 16 

Bolo de chocolate 

Para completar a festa, chega o bolo de 

chocolate, outro clássico, presente desde 

aniversários até os singelos lanches e cafés 

da manhã do dia a dia. 

A fantasia representa um bolo de 

aniversário em camadas, com velas 

morangos.  
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23 – Ala 17 – Baianas 

Doceiras 

 

Elas podem ser nossas mães, avós, tias... 

aquelas que nos encantaram o paladar com 

suas doces receitas. 

As baianas homenageiam as doceiras, que 

criam maravilhas tendo o chocolate como 

matéria prima.  

A fantasia mostra uma clássica 

representação de doceira. A saia, as 

mangas e o costeiro são trabalhados em 

tecido similar ao que é usado para fazer 

toalhas de mesa no interior e rendas. O 

avental apresenta a textura de uma barra de 

chocolate, tendo um coração, 

representando o amor com o que fazem 

cada receita. O chapéu mostra uma panela 

acomodada em um turbante dourado, com 

laço dourado na parte de trás. Elas ainda 

levam uma colher de pau na mão.  
24 – Alegoria 04 

Delícias em festa 

 

A alegoria é uma grande mesa de festa de 

aniversário. Nela vemos várias delícias 

feitas de chocolate: doces, trufas, 

cupcakes, sundaes, um bolo de chocolate... 

Vemos 03 fontes de chocolate (branco, ao 

leite e meio amargo) são encimados por 3 

destaques com a fantasia “Delícias”.  

Ao fundo, temos um painel de festa com 

balões dourados e brancos para fechar a 

alegoria. 
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25 – Ala 18 

Negro Diamante 

 

Seguindo a nossa fábula, chegou a hora de 

lembrar nossos chocolates tradicionais, 

feito pela nossa indústria.  

A ala homenageia um famoso chocolate, 

que desde 1939 faz sucesso entre os 

brasileiros, sendo um dos mais antigos em 

produção no Brasil. 

A fantasia traz um diamante negro no 

chapéu e a saia faz alusão à embalagem do 

chocolate. 

 
26 – Ala 19 

A Valsa de um Sonho 

A ala homenageia um famoso bombom, 

lançado em 1938 e que ainda hoje é o mais 

consumido do Brasil. 

A fantasia faz referência à embalagem do 

referido bombom, que mostra um casal 

dançando uma valsa.  A ala vem 

coreografada, com as damas usando 

vestidos com as cores clássicas da 

embalagem. Os cavalheiros vestem 

casacas e cartolas. 
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27 – Ala 20 

Doce Serenata 

Outro bombom famoso, lançado em 1949 

e consumido até hoje, é homenageado. 

A fantasia representa um seresteiro 

tropical tocando violão, tendo a lua em seu 

chapéu. O costeiro, em conjunto com a lua 

do chapéu, forma a ilustração da 

embalagem do bombom. Os babados da 

calça e das mangas, além de uma das 

pernas da calça, trazem estampas que 

também remetem à embalagem do 

bombom. 

 
28 – Ala 21 

Ovos de Páscoa 

Tradicionais também são os ovos de 

chocolate, objetos de desejo de todas as 

crianças na Páscoa.  

A ala literalmente veste a embalagem de 

um ovo de Páscoa, de diferentes cores 

(azul, vermelho acobreado e dourado), 

enfeitada com laços rosa e brancos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 – Tripé 

Que trazes pra mim? 

“Coelhinho da Páscoa, que trazes pra 

mim? Um ovo, dois ovos, três ovos 
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assim”. 

Este versinho infantil embala a esperança 

da criançada de encontrar, na manhã do 

Domingo de Páscoa, o tão sonhado ovo de 

chocolate. 

O tripé apresenta o coelhinho da Páscoa, 

personagem tão presente no imaginário 

infantil. Ele vem dentro de uma cesta com 

três ovos decorados. 

30 – Ala 22 – Crianças  

Oompa Loompas 

As crianças da Sereno de Cachoeiro 

representam os Oompa Loompas, 

personagens do famoso filme “A 

Fantástica Fábrica de Chocolate”. A 

fantasia é uma réplica da roupa usada no 

filme original, de 1971, e é igual para 

meninos e meninas. 

 

 
31 – Ala 23 – Galeria de Velha Guarda 

Chocolateiros 
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Os baluartes da Sereno de Cachoeiro 

representam os grandes mestres 

chocolateiros.  

Chocolateiro é aquele que fabrica o 

“chocolate” com todos os conhecimentos e 

cuidados indispensáveis à sua preparação, 

fazendo da atividade uma arte. Assim 

como eles, a Velha Guarda é detentora de 

talento, sabedoria e experiência. 

A vestimenta é um uniforme de 

chocolateiro, com uma echarpe em forma 

de barras de chocolate presa ao ombro por 

um broche. 

 
32 – Alegoria 05 

Fábrica de Chocolate 

Encerramos a nossa fábula mostrando a 

grande fábrica de chocolate. Vemos à 
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frente, uma linha de produção, com uma 

esteira que leva barras de chocolate que 

passam à frente dos chocolateiros. Acima, 

no mezanino da alegoria, composições 

vestidas de operários estilizados circundam 

um busto do personagem Willy Wonka, na 

versão do filme “A fantástica Fábrica de 

Chocolate” de 2005.  

Atrás, sobre a fachada da fábrica, o 

destaque principal vem caracterizado como 

Willy Wonka, mas desta vez na versão de 

1971, acompanhado do menino baleiro que 

participou da comissão de frente, 

representando o passado e o futuro da 

indústria do chocolate. 

A saia da alegoria é feita por engrenagens, 

tendo tubos transparentes cheios de 

pequenas pastilhas de chocolate, cobertas 

de açúcar colorido. Na parte traseira 

vemos grandes engrenagens e chaminés 

que lançam fumaça com cheiro de 

chocolate. 

 

33 – Ala 24 - Diretoria 

M&M’s (Miltons e Miltons) 

A ala da diretoria faz uma brincadeira com 

o fato da Sereno de Cachoeiro ser uma 
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“Escola de um homem só”, no caso, o 

Presidente-Carnavalesco- Intérprete Milton 

dos Santos Batista Junior, associando o 

fato ao chocolate M & M’s.  

A vestimenta é uma calça branca com 

camisas nas cores azul, vermelho, amarelo, 

verde e laranja (cores do chocolate) e 

boinas na mesma cor, além de adereços de 

mão no formato dos disquetes de 

chocolate. A intenção é que o colorido do 

conjunto da ala lembre um bocado de 

M&M’s juntos. 

34 – Retorno da Bateria 

 

A Bateria retorna para encerrar o desfile 

com chave de ouro. 
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Nome Completo da Escola* 

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

Milton dos Santos Batista Junior 
Carnavalesco(a)/Comissão Carnavalesca da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

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

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

na escola, se houver)* 

Não há mais membros 
Autores do Samba-Enredo da Escola* 

Igor Antônio 
Data de Fundação da Escola* 

23/05/2007 
Cores da Escola* 

Azul e branco 
Símbolo da Escola* 

Águia 
Texto de Apresentação da Escola (máximo de 05 linhas)* 

De Cachoeiro de Itapemirim, ES, vem a Sereno de Cachoeiro, escola formada a 

partir da antiga União da Vila, uma escola em miniatura feita na infância do 

fundador Milton dos Santos. Estreou vencendo o CAESV em 2007. Em 2016 foi a 3ª 

colocada no Grupo Especial da LIESV. 

 

“A Fantástica Fábula de Chocolate”. 

Milton dos Santos Batista Junior 

 

O Enredo conta a história do chocolate, desde a origem divina do cacau, segundo 

os povos mesoamericanos, A chegada à Europa, a cultura no Brasil, até a 

industrialização e a presença do chocolate em nossas vidas. 

 

 

*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. 

Título do Enredo* 

Autor do Enredo* 

Breve Resumo do Enredo (máximo de 10 linhas)* 

FICHA TÉCNICA 

Resumo da Escola 


