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INTRODUÇÃO 

Enredo do Carnaval 2010, um manifesto cultural, trazendo informação para o público sobre 

diversos tipos de problemas sociais e acontecimentos hediondos que passam por debaixo de 

nosso nariz e preferimos fingir que não estamos vendo, que não é problema nosso, que não 

devemos abraçar esta causa, que a culpa... é do governo, é do sistema, é de “Adão e Eva”, mas 

não é minha! De quem é a Bola? Qual o motivo que leva um pai de família ir para o Alcoolismo? 

É depressão? Falta de emprego? Problemas Financeiros? Rebelião do Filho? Esposa, Mãe, Pai...? 

E a Mãe? Que se entrega ao álcool? Para esquecer os problemas? Ou para trazer mais 

problemas? Será que a família conhece as Ong’s que abraçam estas causas? Preferimos ignorar 

estas causas... A bola não é minha! Eu não tenho nenhum destes problemas no meu convívio 

social... Porque deveria me desesperar e tentar lutar por alguma situação assim? Se for esta a 

mentalidade de quem irá assistir este enredo no Anhembi, a minha intenção é mudá-la e fazer 

as pessoas enxergarem um novo começo, uma nova oportunidade de crescimento, mais 

solidariedade.  

SINOPSE 

O enredo visa conscientizar e propagar o amor e restauração do próximo em busca de um 

mundo ideal.  

Setor 01: Quem segura essa bola?  

O Povo Brasileiro continua a questionar! De quem é essa Bola?  

DE QUEM É A BOLA? 

É de Adão e Eva  

É do Governo  

É do sistema  

É do pai. . . da mãe 

É da Igreja  

É da Escola  

Afinal, de quem é a bola?  

 

 

 

 



Adão e Eva 

No princípio do mundo, Adão e Eva cometeram a primeira falha contra Deus. Os homens 

passaram a atribuir todo o mal do mundo: as doenças, as crises, os sofrimentos à falta cometida 

por Adão e Eva. “A Bola”, o problema, era sempre atribuído ao pecado de Adão e Eva. Acontece 

que as crises foram aumentando, o mundo desenvolvendo, o homem conscientizando-se e 

concluindo que a bola não era de Adão e Eva, jogando a bola para o Governo. A bola passou a 

ser do governo...  

O Governo 

O governo passou a ser responsável por todos os problemas, por todos os males que envolviam 

a humanidade. O povo passava fome por causa do governo. . . 

 A educação não ia bem por causa do governo. . . Professores não eram competentes por causa 

do governo. . .  

Coitado do governo. Coitado do presidente.  

Jogavam a bola para a sua mão, responsabilizando-os dos pequenos aos grandes problemas.  

Acontece que o povo percebeu que a bola não era do governo, mas sim do sistema; e levaram 

a bola para o sistema.  

O Sistema 

Quem é o senhor sistema? O que ele faz? Onde ele fica? Por que as famílias acusam o senhor 

sistema como responsável pelos problemas.  

Responsabilizou pais, educadores, o senhor sistema pelo elevado número de marginais que 

aparecem nas grandes capitais.  

Culpa o senhor sistema de não tê-los educado e não possuírem família.  

Afinal, a bola é do sistema?  

O povo continua a questionar: “De quem é a bola?” e acham como resposta que a bola é do pai 

e da mãe . . . 

O pai e a mãe entram na polêmica. O pai joga a bola para a mãe acusando-a como a responsável 

pela educação dos filhos.  

A mãe por sua vez sentindo-se injustiçada joga a bola para o pai, acusando-o de não estar 

presente no lar, nos momentos difíceis de educar.  

Acontece que os dois em crise resolvem justificar o erro da responsabilidade, jogando a “bola” 

para a escola.  

 

 

 

 

 



A Escola 

A escola recebe reflexo dos problemas familiares e resolve se isentar desta responsabilidade de 

educar e diz que o problema, “A bola” é do pai, da mãe, do sistema, do governo e que só vai 

fazer aquilo que lhe compete. 

Acontece que a bola continua solta. . .  

O mundo em decadência, as crises aumentando e o povo em desespero sofrendo. Cada vez mais 

moradores de rua (mendigos) em baixo de pontes e lugares inadequados, nossas crianças nas 

ruas abandonadas, sem perspectivas sendo destruídas pelas Drogas, Violência e guerras civis.  

E em meio a todos este caos, encontramos mães desesperadas reunidas na praça da Sé que 

deixam tudo para trás e com cartazes nas mãos procuram seus frutos perdidos, que foram 

engolidos pela violência e estupidez humana. É triste ver seres humanos se alimentar de carne 

podre do lixo, como verdadeiros urubus humanos, muitos até chegam a se alimentar de restos 

hospitalares sem saber, é o fim da condição humana.  

E o que fazemos com os retirantes que chegam de todos os lugares em sua maioria do Nordeste, 

em busca de uma vida melhor e se deparam com as dificuldades das grandes cidades, sendo 

obrigados à viver o drama da exclusão, indo parar na sarjeta, morando em lugares inadequados 

como barracos, que foram denominadas “Favelas“ , ficando expostos a doenças sem 

atendimento médico digno, passando fome, comendo o “pão que o diabo amassou”.  

Vivendo assim o drama do Desemprego que por falta de oportunidade e preconceito muitos se 

entregam ao alcoolismo, que vem a ser uma doença, aguçada pelo desespero e fuga, sucumbe 

o ser humano, levando toda a família o luto inconsciente, fundo do poço.  

E pensar que o mundo foi criado para ser o PARAÍSO?!, Passa a ser um campo de concentração, 

guerras e desamor. 

 “A Bola” está sendo jogada de lá para cá, o problema não chega a uma solução porque todos se 

omitem, fecham seus olhos, tampam o sol com a peneira, tornam-se alheios do amor e da 

responsabilidade.  

Portanto, deixamos com você. “A BOLA” a responsabilidade compete a cada que a possui. “Essa 

bola é de todos nós”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Setor 02 – O Renascimento do Ser Humano (Viva a Cidadania, vamos fazer valer os direitos à 

vida, a liberdade, a propriedade, a igualdade enfim... direitos civis, políticos e sociais)  

Se o homem conseguir entender que tudo que Deus criou foi para todos, que existe na Terra, 

água e comida para toda a humanidade. Deixaria de lado o egoísmo do “ter só para mim”, e 

passará a enxergar com os olhos da solidariedade. Todo mundo se pergunta: O Mundo tem 

jeito? Sim, basta nos unirmos e buscarmos sempre o bem comum, ser solidário, promover união, 

ser digno, dividir seus conhecimentos e procurar perceber quando e como o próximo esta 

precisando de você. Quanto mais solidário você for, mais rico ficará. Porque não prestar atenção 

em quem sofre na rua, no alcoólatra, nos drogados, no menor carente, preferimos fingir que 

não estamos vendo. Pode ser que há alguém ali que não sabe o porque esta neste lugar, não 

sabe que tem uma família, ou que é alguém. É ai que entra o amor e é com este sentimento que 

vamos juntos resgatar e reintegrar seres humanos perdidos no vale do medo, preso na 

escuridão, na solidão, sem asas para voar, sem saber andar... Vale lembrar que até no lodo nasce 

flor! “RENASCENDO PARA A VIDA... A CURA ESTÁ DENTRO DE TI - Fecha os olhos, e voe nas asas 

do teu subconsciente... Visitarás outros mundos, Desvendarás novos percursos... É na 

espontaneidade do teu EU, No acreditar e no confiar, Que encontrarás os ingredientes 

necessários... Os que te permitirão materializar os sonhos! Nesse teu supremo universo, És 

dotado de capacidades ilimitadas: A imaginação flui, o Pensamento constrói, e o sonho Nasce... 

Busca e encontrarás: REENERGIZAÇÃO, conforto e serenidade... A melodia dos anjos entoará 

então na tua alma, A chama da cura iluminará por fim, teu coração!” Enfim, os nossos irmãos, 

nossas crianças estão esperando por anjos, guias do amor. Esses anjos somos nós! Então seja 

um anjo na vida do seu irmão, vamos arregaçar as mangas. Não esperar pelo governo, escola, 

sistema...Mas participar! Juntos, para resgatar o próximo da escuridão. Acredite! É possível! 

Sim! Muita gente quer e espera essa ajuda, esta oportunidade. -Um menino engraxate pode 

virar PHD? Sim! Basta que os anjos lhe dêem a oportunidade, abrindo as portas para o sonho, o 

trabalho e o conhecimento, que tudo mudará. No momento em que este engraxate perceber 

que tem asas ninguém poderá detê-lo, o céu é o limite. (Relato Real) -Será que um “marginal, 

drogado”, pode deixar as drogas, volta a escola, e transformasse em um Bacharel em Direito? -

Sim! Uma vez que os anjos lhe dêem a oportunidade de provar sua mudança, veremos sua 

restauração e conseqüentemente ele vai resgatar sua auto estima dignidade vontade de viver e 

voltar a ser um cidadão de bem (Relato Real) -De moradora de rua a mulher executiva, 

presidente de uma ONG. É possível! Uma mulher forte e determinada, que descobriu seus 

valores e decidiu lutar pela vida! E não só por sua própria vida! Pela vida de muitas pessoas, á 

partir do momento que observou que a sociedade te julga pelo seu peso, e o peso é medido em 

dinheiro na sua conta bancária. Rejeitando esta imposição societária decidiu lutar pelo peso 

moral e civil, pela educação que vem de berço, conseguindo abrir sua própria ONG – Mães do 

Brasil. (Relato Real) Viva a solidariedade! É hora de virar um anjo, abraçar as ONG’s, todas... sem 

exceção, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver desespero que eu leve a 

esperança... É a hora do renascer do ser humano, com a fênix que renascer das cinzas, para isso 

é preciso criar condições para o povo brasileiro. Ter moradia digna, “Pois até o pardal encontrou 

casa, e andorinha ninho para si e sua prole” (salmo 84). Precisamos de planos de saúde pública, 

para que nosso povo possa se cuidar, e não morrer nas filas de espera. Trabalho para todos, pois 

o trabalho constrói o homem, temos que incentivar cada vez mais o trabalho das cooperativas 

que buscam a melhoria de renda familiar. E é sempre bom lembrar que a escola é base para 

formação de um cidadão a educação é o princípio de um mundo melhor. Todo ser humano 

precisa refazer suas energias, esporte, cultura e lazer para todos, no mundo, na cidade, no 

campo, no país. A natureza e o homem no total equilíbrio, de convivência, respeito e 



preservação, onde nossos rios correm e respiram livremente, flores brotam, o verde transborda 

de esperança e o exército da paz protege o Mundo ideal, “uma colméia de esperança” com a 

mais poderosa de todas as armas: o Amor. A Felicidade nos aguarda! 


