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Enredo: 

Um Conto, para Mil e  Noites 

INTRODUÇAÕ: 

 

 

 

 

SINOPSE CAMISA 12 - CARNAVAL 2021 

 
 
 
 

“A VIAGEM DA PANTERA PRA LÁ DE BAGDA” 
 
 
 
 

 
Vem do Oriente um Cedro 

Cujo o tronco nos possibilita 

Arte, conto em Poesia 

Seria, em seu vermelho púrpura? 
 

A seiva de sonhos da vida? 
 

Nesta terra da prometida Canaã 

Veio a florescer civilizações 

Que desbravaram os mares 

Levaram ao mundo, grandezas de conhecimentos 

Comércios e especiarias 

Vem de lá, a inspiração para esta nobre história de amor… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Neste conto, os personagens estão sem nomes, para que qualquer um de nós 
possamos nos refletir como que em um espelho encantado, em suas figuras e em seus 

atos, a o Gênio/Pantera é a simbologia de nossa escola, a princesa a essência das vidas 
e do amor, independente dos gêneros, para novos significados que nestes tempos 

devemos buscar. O carnaval em sua licença poética, o espaço para refletirmos juntos 
sobre a vida! 
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 E ASSIM COMEÇOU… 
 

Naquela noite em um céu estrelado 

Adormece a dançarina 

Cujo ventre se embalam aos sons dos tambores 

Um segundo, desperta em um lindo sonho, 

Era um despertar por detrás dos seus sete véus 

Encontra-se em terra, sobre o alto cume de um grande monte 

De lá, à vista, um grande Mar 
 

E no horizonte uma grande embarcação 

Observando como uma personagem onipresente 

Ver dois homens disputando uma lâmpada mágica 

Bordada em preto e ouro 

Nesta disputa, de uma estrondosa fumaça 

Surge um gênio, Metade homem, metade animal 

Este ser fantástico observará aqueles que o despertaram e pergunta: 

“Quem ousa a despertar o meu sono profundo?” 

Ambos sabendo, que ao despertar o gênio 

Três pedidos seriam atendidos 

Discutiram sem chegar a um acordo 

De quem havia esfregado o objeto primeiro  

O espirito metamorfose, então lançou o desafio: 

Primeiro: “Riquezas e a maior frota de navios do mundo” 

Segundo: “Um tapete e uma terra ainda desconhecida” 

Terceiro: “O amor em flor” 

O rei fenício em sua cobiça acreditava que tudo teria. 
 

Escolheu as riquezas 
 

Já o rapaz de origem do povo, 
 

Ficou com o simples tapete e a terra prometida… 
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Devido esta disputa, 
 

O amor só seria entregue para aquele que encontrasse 

Em algum lugar do mundo a Flor de Canaã 

E ela saber despertar... 
 

Assim se lançaram nesta contenda 
 

O Fenício com sua enorme frota de navios, 

Saiu por todos os continentes a explorar 

Já o jovem um pouco desolado, 

Acreditando que ficou com um velho tapete 

Descobre que o objeto parecia ter vida 

Era um tapete mágico voador! 
 

Passou então a voar de um lado para o outro 
 

E sobre os céus, saiu em busca desta terra prometida… 

Não contará o Gênio/Pantera 

O primeiro que encontrasse a bela flor 
 

Levaria todas as riquezas do oriente para o novo mundo 

Lá, nesta nova terra, o comércio resplandecerá! 

Provendo um novo reino de farturas, para o um nobre povo 

Mas...Não sabiam que teriam que passar, 

por uma provação... 
 

Teriam que ajudar todo um povo, a encontrar curas para doenças 

E compartilhar todas as suas riquezas, com todos! 

Para reviver as formas e modos de viver no mundo 

Só assim, a flor, voltaria a ser uma jovem princesa 

E o consorte conquistaria então 

O coração adormecido da princesa, 

A Pantera negra guardava a princesa 

Ambas viam e sabiam de todos os passos 



4 
 

Acompanhavam tudo, lá do mundo dos sonhos… 

O tempo passou e ambos guerreiros viajantes 

Chegaram num novo continente anil 

 Um povo desolado em dor 

O rei Fenício com sua soberba, 

Renegou a todos e tudo que viu 

Desprezou com orgulho e avareza 

Sem dividir nada, perdeu a disputa. 

O humilde jovem sobre seu tapete, 

Não aguentou a dor dentro de seu coração 

Ao ver as condições das vidas 

E as tristezas daquelas pessoas 

Fez a opção de trocar o seu amor, 

Pelo amor ao próximo 

Assim, uma luz de brilho intenso surgiu, 

iluminando as vidas novamente 

Trazendo farturas, alimentos especiarias de todos os tipos 

A flor desabrocha em uma linda mulher 

Casaram-se, multiplicaram-se! 
 

Todos voltaram a sorrir e festejar a plenitude da vida 

Pois do ventre da Pantera, 

Surge maior festa popular do 

mundo  

O Carnaval em seu palco 

iluminado  

Na passarela do Samba! 

Camisa12 !!!!   

E foi lá, que este lindo conto aconteceu 
 

Da história do resplandecer da vida e de amor 
 

Assim aconteceu! 
 

FIM. 


