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O enganador caído aos pés do enganado
A história de como Genebra reconquista seu marido Barnabé, após ele ter sido enganado pelo

ardiloso Ambrosinho

Sinopse: Thiago Gonçalves Tartaro

Introdução

Em 2019, a X9 Carioca traz ao folião uma história antiga, mas com traços atuais, inspirada

no Decamerão, obra escrita pelo italiano Giovanni Boccaccio em 1353. O livro em questão traz

cem  contos  narrados  por  dez  personagens-narradores.  Um  desses  contos  mostra  como  a

ardilosidade humana parece bom negócio, mas nunca prospera a longo prazo. Mostra também que
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inteligência e honestidade são caminhos para vencer e, por fim, que o desonesto sempre perecerá.

Vejamos.

1º setor: a aposta firmada em Paris

Paris  medieval.  Em  uma  zona  de  comércio,  mercadores  dos  mais  diversos  produtos

(tecidos, ferramentas, animais, etc.) se reúnem para conversar. O tema da prosa: a honestidade em

seus casamentos. Em geral, os mercadores colocam tanto a própria fidelidade quanto as de suas

esposas em cheque. Barnabé, um honesto genovês, retruca os amigos defendendo não apenas a

fidelidade de sua esposa, mas também a destreza dela no trato doméstico e até mesmo na montaria.

Ambrosinho, comerciante de moral  duvidosa,  retruca dizendo que isso é impossível  e que,  se

quisesse, conseguiria  conquistar a esposa de Barnabé.  Ambos fecham então a seguinte aposta:

Ambrosinho  viajaria  a  Gênova  para  tentar  conquistar  a  esposa  de  Barnabé.  Para  provar  que

conseguira, Ambrosinho traria algum item pessoal dela ao marido traído. A aposta valeria alguns

milhares de florins de ouro. Está dado o início do desenrolar de curiosos e impressionantes atos.

2º setor: a viagem a Gênova

Depois de algum tempo na estrada, Ambrosinho chega à bela Gênova. Inicialmente, ele se

informa sobre a conduta de Genebra, esposa de Barnabé. Ao ouvir dos moradores que realmente a

dama era fiel  e habilidosa,  Ambrosinho se desespera.  Era necessário  fazer  algo para ganhar  a

aposta. Neste momento, ele conhece uma velha trapaceira e com ela bola um plano: ela levaria um

baú à casa de Genebra e pediria para a esposa de Barnabé guardá-lo em segurança no seu quarto,

pois a velha viajaria por três dias e três noites. Nesta caixa estaria escondido Ambrosinho. À noite

ele sairia do baú, pegaria alguns pertences da dama a reconheceria a casa. E assim aconteceu. O

plano fora posto em prática com êxito acima das expectativas, pois além de tudo, Ambrosinho

ainda conseguira constatar que Genebra tinha um sinal de nascença no seio. O trapaceiro retorna a

Paris, diz ter seduzido Genebra e, para provar sua versão, mostra joias que pegara da mulher,

descreve as belas obras de arte da casa de Barnabé e fala da tal marca no seio de Genebra. Barnabé

fica desolado, vai embora de Paris e se isola em uma outra propriedade sua, em um local ermo. Eis

aqui o enganado aos pés do enganador.

3º setor: Genebra mostra sua inteligência
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Após ficar sozinho por um tempo em sua propriedade, Barnabé decide mandar matar sua

esposa. Convoca um seu criado para o serviço. Este vai a Gênova e diz que precisa levar Genebra

até o marido urgentemente. Durante a cavalgada, ao passarem por uma densa floresta, o criado

anuncia que na verdade precisa atender ao seu amo e matar a mulher. Genebra então mostra sua

inteligência e, com astuta retórica, convence o criado a não matá-la. Ainda o persuade a lhe ceder

algumas de suas vestes. Assim, ela foge. Em seu íntimo, leva o desejo de recuperar seu marido

amado e sua honra. A fim de conseguir capital para tal, Genebra muda de identidade e se torna

Sicurano,  um  mercador  de  falcões  e  guerreiro.  A  destreza,  força  e  fidelidade  de  Sicurano

conquistam o rei de Alexandria, a quem ele passa a servir. Assim, a inteligente mulher passa de

vítima a agente de mudança tanto de sua história quanto da história de sua família.

4º setor: a revelação

Seis anos se passam. Sicurano é encarregado pelo rei de Alexandria (vale aqui destacar que

a cidade se localiza no atual Egito e é conhecida por seu farol imenso e sua vasta biblioteca), a

coordenar uma feira na cidade. Nesta oportunidade, ele vislumbra a chance de revelar a verdade.

Com o poder de organizar a feira, convoca diversos mercadores a Alexandria, inclusive Barnabé e

Ambrosinho. Vale lembrar que ao longo desses seis anos, Sicurano já havia, por diversos meios,

desvendado toda a verdade sobre Ambrosinho e que agora era tão somente a hora de revelá-la.

Sicurano forja uma amizade com Ambrosinho e consegue persuadi-lo a ceder as joias roubadas de

Genebra, além de revelar toda a história relativa a como as conseguiu. Sicurano diz a Ambrosinho

que tal farsa é tão divertida que o rei se regozijaria em ouvi-la. Assim, Sicurano leva Ambrosinho

ao rei. Trata de levar também Barnabé ao evento. Eis a situação: na suntuosa sala do trono do rei

de Alexandria,  Ambrosinho é levado a contar  toda a  verdade  sobre  seu estelionato.  Após ser

revelada a verdade e Barnabé cair  em prantos por ter sido enganado, Sicurano revela sua real

identidade.  Era ele Genebra disfarçada e para provar isso mostra seu seio com a tal  marca de

nascença. Barnabé, enganado por dois homens: Ambrosinho e seu próprio criado. Ambrosinho

enganado por Genebra. Genebra, acolhida pelo rei, enganara os homens em nome da justiça.

5º setor: o enganador caído aos pés do enganado

O  rei,  ao  testemunhar  a  realidade  desenrolar-se  ante  seus  olhos,  decide:  condenará

Ambrosinho à morte e recompensará o casal genovês com dinheiro por conta da sofrida peripécia.

Eis a sentença de Ambrosinho: o malvado mercador foi amarrado a um poste em praça pública e
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besuntado de mel. Abelhas, vespas, vermes e moscas devoraram sua carne. Antes de partir de volta

a Gênova para desfrutar de um final feliz com sua amada, Barnabé vai ao tal poste e contempla o

corpo do inimigo. Nesta cena, lado a lado, temos por fim, o enganador caído aos pés do enganado.
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Autoria do Samba-Enredo*

Thiago Meiners

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

No céu de Paris
Uma história revelar
Na cidade medieval
Mercadores a negociar
Em prova, a fidelidade
Ambrosinho parte para uma conquista
A feitiçeira lhe ensina a trapacear
E assim, a destruição de um amor 
"Eis aqui o enganado aos pés do enganador"

O AMOR... SERÁ QUE A MORTE VAI RESOLVER?
O SONHAR... O DESEJO DE RETORNAR
E RECONQUISTAR FIDELIDADE E HONRARIA
A SERVIR O REI DE ALEXANDRIA

O tempo passou, a vida mudou
E a feira na cidade há de revelar
Toda a verdade, falsa amizade
Que o destino vai condenar
Somos espelhos das ações da nossa história
E o destino vem trazer um final feliz
Uma missão... Desejo traçado
Sentimento renovado
A justiça tarda mas não falha... 
"Eis o enganador aos pés do enganado"

EU SOU A X9... NESSE SONHO DE AMOR
"RENASCE" TODA A VERDADE 
EU SOU A X9... MEU ORGULHO TRICOLOR
UM CANTO DE FELICIDADE

Defesa do Samba (se a escola julgar necessário)
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ROTEIRO DO DESFILE

Número de elementos de desfile (Número de alas; de carros alegóricos; de tripés e quadripés, incluindo os 
utilizados pela comissão de frente, se houver; de casais de mestre-sala e porta-bandeira; de destaques de 
chão e afins, se houver)*

Alas – 21
Alegorias – 5
Mestre Sala e Porta Bandeira – 1

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

Prelúdio: Comissão de Frente  – Os 10 narradores do Decamerão, Bocaccio e querubins

Setor 1- A aposta firmada em Paris

1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira – Galo e Igreja Católica
Alegoria 01 –  Paris medieval –  a Catedral de Notre Dame
Ala 01 – Mercadores de tecidos
Ala 02 - Mercadores de ferramentas
Ala 03 – Mercadores de verduras, legumes e frutas
Ala 04 - Mercadores de carnes
Ala 05 - Fechamento da aposta – São Cono
Ala 06 - Florins de ouro

Setor 2 – A viagem a Gênova

Alegoria 02 e Ala 07 – Gênova rodeada pelo mar
Ala 08 – A velha trapaceira
Ala 09 – Obras de arte no quarto de Genebra
Ala 10 – Baianas - Jóias
Ala 11 - A traição

Setor 3 - Genebra mostra sua inteligência

Alegoria 03 – A densa floresta
Ala 12 - O criado de Ambrosinho e seu punhal
Ala 13 – Métis
Ala 14 - Sicurano, o cavaleiro
Ala 15 - Falcões de Sicurano
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Setor 4 - A revelação

Alegoria 04 - Na sala do trono em Alexandria
Ala 16 - Homens nobres do reino
Ala 17 - A revelação (máscaras quebradas)
Ala 18 – Bateria - a justiça

Setor 5 - O enganador caído aos pés do enganado

Ala 19 – Velha guarda
Ala 20 - A glória (fênix)
Ala 21 - Sentença (insetos)
Alegoria 05 - O enganador caído aos pés do enganado

Criador(es) dos Desenhos*
Nome(s) do(s) artista(s)*: Carlos Souza

Nome do Elemento O que representa
Comissão de Frente e Tripé 1 – Os

10 narradores do Decamerão,
Bocaccio e querubins

A  função  desta  Comissão  de  Frente  é  a  de  mostrar  a

origem da estória contada. A narrativa ora carnavalizada é

a  9ª  estória  do  2º  capítulo  do  Decamerão.  Para  uma

apresentação  adequada,  nada  melhor  do  que  reunir  não

apenas  o  escritor  da  obra,  como  os  narradores  por  ele

criados. Com sua linguagem visual, uma segunda função

da Comissão de Frente é fazer com que o espectador tenha

uma primeira imersão na proposta estética do enredo, uma

vez que as indumentárias remetem à Idade Média, período

do lançamento do Decamerão.

Página 10



Página 11



Página 12



Página 13



1º Casal de Mestre-Sala e Porta-
Bandeira – Galo e Igreja Católica  O início deste 1º setor ambienta o cenário da aposta. Uma

ambientação depende de espaço e tempo. Como a estória

acontece  no  tempo de  Idade  Média  e  em Paris,  logo  o

casal  representa  estes dois  eixos.  A Porta  Bandeira  é o

tempo. A Idade Média foi marcada pela administração e

forte  influência  da  Igreja  Católica  nos  rumos  da

sociedade. O Mestre Sala representa Paris, logo, o espaço

onde começa a estória. À época narrada, o povo francês

era também conhecido como gaulês, ou, “povo do galo”.

Por  alguma  razão,  desde  tempos  pós  romanos,  o  galo

simboliza o povo da região hoje conhecida como França.

Tanto  é  assim,  que  até  hoje  o  galo  está  presente  em

brasões  oficiais,  detalhes  de  palácios  e  é,  inclusive,  o

mascote da seleção francesa de futebol.

 

Alegoria 01 –  Paris medieval –  a
Catedral de Notre Dame

O carro abre alas reforça a ambientação espacial do conto,
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como aliás  é  o  papel  das  quatro primeiras  alegorias.  O

primeiro momento do conto, o fechamento da aposta de

Barnabé e Ambrosinho, se passa em Paris. Como à época,

a  cidade  tinha como seu maior  símbolo arquitetônico  a

recém  inaugurada  de  Catedral  de  Notre  Dame  (cuja

construção foi concluída em 1345), nada melhor do que

retratá-la.  Os  gárgulas  espalhados  em  esculturas  pela

alegoria  representam  esse  personagem  tão  comum  nas

edificações de Idade Média. A própria Catedral de Notre

Dame conta com muitos deles. À época, acreditava-se que

os gárgulas ajudavam a espantar os maus espíritos e, com

isso, ajudavam a manter a casa de Deus protegida. 

Ala 01 – Mercadores de tecidos As quatro primeiras alas servem para compor o cenário da

aposta.  Como  essa  cena  se  dá  numa  reunião  de

mercadores  dos  mais  diversos  produtos,  eles  são

necessários.  Para  se  dar  uma  noção  da  variedade  de

mercadorias, iniciamos com os tecidos.

Ala 02 - Mercadores de
ferramentas

Na  continuação  da  montagem  do  cenário  da  aposta,
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seguem  os  mercadores  de  ferramentas,  também  bem

populares à época da estória narrada. 

 
Ala 03 – Mercadores de verduras,

legumes e frutas
Na  ala  de  mercadores  de  vegetais,  um  dado  cultural

interessante a ser mostrado é o fato de se terem presentes

os  vegetais  mais  consumidos  à  época.  Segundo  nossas

pesquisas, maçãs, alface, cenouras, figos e tâmaras eram

alguns dos vegetais mais populares.

 
Ala 04 - Mercadores de carnes Para  fechar  a  ambientação  da  aposta,  representamos  os
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mercadores  de  carne.  Embora  a  alimentação  na  Idade

Média  fosse  composta  basicamente  de  fontes  de

carboidratos e alguns vegetais como os da ala anterior, a

proteína  animal  estava  também  presente  em  alguns

momentos.  As  classes  mais  baixas  consumiam

predominantemente de frango e porco e as classes mais

abastadas, carne de boi.

 

Ala 05 - Fechamento da aposta –
São Cono

São Cono é o  santo católico padroeiro  dos jogos  e das

apostas.  Além  disso,  ele  viveu  na  Itália  justamente  na

época em que se passa a história de Barnabé. Por essas

razões,  ele  foi  a  imagem  escolhida  para  simbolizar  de

forma  carnavalesca  a  aposta  do  protagonista  com

Ambrosinho, muito embora o santo não seja diretamente

citado no conto.

 
Ala 06 - Florins de ouro A aposta entre o protagonista e o antagonista é fechada e
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vale  florins  de  ouro,  moeda  corrente.  Essas  moedas,

objeto  da  aposta,  vem  representadas  e  em  pleno

movimento no corpo das passistas da X9.

Alegoria 02 e Ala 07 – Gênova
rodeada pelo mar

A segunda parte da estória narra a ida de Ambrosinho a

Gênova para seduzir a esposa de Barnabé. Como a cidade

do inocente mercador é Gênova, a alegoria representa uma

das  partes  mais  icônicas  da  cidade  italiana:  sua  parte

costeira,  com belas  casinhas.  A  partir  deste  cenário,  se

desenrolam os fatos da segunda parte da nossa narrativa.
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Ala 08 – A velha trapaceira Uma das  primeiras  medidas  Ambrosinho  ao  chegar  em

Gênova é se informar sobre a conduta de Genebra. Como

ele descobre que a mulher realmente é fiel, o enganador

combina com a velha um plano para vencer a aposta. A

ala em voga representa a velha.

Ala 09 – Obras de arte no quarto
de Genebra

O próximo passo da narrativa é a execução do plano de
Ambrosinho  e  da  velha.  Ao  se  infiltrar  no  quarto  de
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Genebra, o enganador tem a ideia de memorizar as obras
de arte do quarto e assim provar que esteve na casa de
Barnabé.  Essa  ala  conta  com  os  componentes
representando as molduras desses quadros.

Ala 10 – Baianas - Jóias O momento alto e mais importante da cena descrita na ala

anterior é o furto das joias, uma vez que, de acordo com a

aposta  anteriormente  firmada,  elas  atestariam  que

Ambrosinho realmente teve um momento de amor com a

esposa de Barnabé. Como as baianas estão entre as figuras

mais importantes de uma escola, nada melhor que juntar

ambas as coisas, ainda mais se se leva em consideração o

apreço das baianas por joias e outros penduricalhos.

Ala 11 - A traição Essa  ala  representa  a  consumação  da  traição  de
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Ambrosinho.  Ele  diz  a  Barnabé  que  fez  o  que  se

combinara  na  aposta,  mas  tudo  não  passava  de  uma

grande mentira. Como tanto na mitologia católica quanto

no imaginário  popular,  a  cobra  simboliza  a  traição  e  a

perspicácia usada para o mal, ela foi a imagem escolhida

para simbolizar este momento.

Alegoria 03 – A densa floresta A alegoria segue a proposta de elementos alegóricos dos

quatro primeiros setores, qual seja, a ambientação espacial

dos  fatos  ocorridos.  Nesse  terceiro  setor,  acontece  uma

grande virada: Genebra se torna Sicurano para, com isso,

correr  atrás  de  provar  sua  inocência  e  salvar  seu

casamento.  Como essa virada se dá na floresta,  ela  é  o

melhor a ser representado na alegoria.

Ala 12 - O criado de Ambrosinho e
seu punhal

O criado personifica a ordem dada para que Genebra seja
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assassinada.  Para  quebrar  um  pouco  uma  eventual

repetição de temas de Idade Média cristãos,  opta-se por

colocar este criado como um mouro. No conto ele não é

descrito, porém, é sabido que mouros povoavam parte da

Europa no período em que se  passa a estória.  Por  isso,

permitimo-nos colocar um representante da cultura médio

oriental aqui também.  

Ala 13 – Métis Genebra consegue se salvar do criado graças à sua astúcia

e força de persuasão. Para retratar essas qualidades, optou-

se pela deusa grega Métis, que na mitologia é justamente a

protetora da astúcia e inteligência.

Ala 14 - Sicurano, o cavaleiro Nesta parte, nasce Sicurano o cavaleiro. No conto, a nova
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identidade é assumida de forma um pouco apressada, com

vistas à fuga de Genebra. Na fantasia, contudo, esperamos

que seja interpretado um pequeno salto temporal, que já

que a fantasia mostra Sicurano em sua plena identidade e

atividades de cavaleiro e mercador de falcões.

Ala 15 - Falcões de Sicurano A  ala  ajuda  a  lembrar  que  Sicurano,  o  personagem

inventado por Genebra, ganha a vida e sua fama com os

serviços  de  criado  fiel  e  mercador  de  falcões.  É  desta

forma  que  ele  vai  parar  em  Alexandria,  o  próximo

momento do desfile.

Alegoria 04 - Na sala do trono em
Alexandria

O quarto setor representa a revelação de toda a verdade. O
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ambiente de tal revelação é o palácio de Alexandria, onde

Sicurano trabalhou por anos e, secretamente, arquitetou o

plano de sua salvação, bom como a de Barnabé.

Ala 16 - Homens nobres do reino A ala de homens da corte  ajuda a  compor a  cênica  da

revelação do segredo. À época era comum que as cortes

fossem numerosas. Para não poluir a alegoria com muitos

destaques e deixar as curvas e a torre chamarem mais a

atenção  naquele  momento,  optamos  por  colocar  os

homens da corte depois da alegoria.

Ala 17 - A revelação (máscaras
quebradas)

Essa  ala  representa  a  revelação  de  todos  os  segredos.
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Sicurano  era  na  verdade  uma  mulher  disfarçada  e

Ambrosinho enganara Barnabé por anos. Como o conceito

de “revelação” é abstrato demais, optamos por representa-

lo através de máscaras quebradas, partindo da expressão

popular  “as  mascaras  caíram”,  geralmente  usada  para

denotar  um  segredo  revelado  ou  uma  má  conduta

descoberta.

Ala 18 – Bateria - a justiça A  justiça  é  simbolizada  pela  espada  e  pela  balança.

Ambos elementos  foram juntados no adereço de cabeça

dos componentes da bateria. 

Ala 19 – Velha guarda Note-se a intenção de inserir a velha guarda neste setor,
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que trata da justiça e da recuperação da honra. Não é a toa.

A  velha  guarda  da  X9  Carioca  compartilha  da  ética

buscada por Genebra.

Ala 20 - A glória (fênix) O símbolo do renascimento é o símbolo de nossa escola.
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Por isso, nada melhor do que usá-lo para o momento de

glória de Ambrosinho. E o que é a glória de ambrosinho

senão  justamente  o  renascimento  de  sua  honra,  de  seu

amor, de seu casamento e, por que não, de si mesmo? A

fênix  é  a  imagem  ideal  para  este  momento  de  nossa

narrativa.

Ala 21 - Sentença (insetos) Essa  última  ala  compõe  cenário  com  a  alegoria  e

representa a cena final, quando o corpo de Ambrosinho é

coberto de mel e comido por vermes e insetos.

Alegoria 05 - O enganador caído
aos pés do enganado

Essa  alegoria  se  difere  das  outras,  pois  não  dá  um
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ambiente  em si,  mas,  de  fato,  uma cena.  A cena  final,

quando  Ambrosinho  morre  e  tem  seu  corpo  visto  por

Barnabé  e  sua  esposa.  Para  dar  sentido  apoteótico  ao

enredo, eis aqui o enganador caido aos pés do enganado.
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Nome Completo da Escola*

Presidente Administrativo da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)*

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

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

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

Autores do Samba-Enredo da Escola*
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Data de Fundação da Escola*

Cores da Escola*

Símbolo da Escola*

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

Título do Enredo*
Autor do Enredo*
Breve Resumo do Enredo (máximo de 10 linhas)*

*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.
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