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Tema-Enredo (Título do enredo e subtítulos se houverem)* 

Axé Carybé, Axé 

 
 

Carnavalesco* 

Cleiton Almeida 

 
 

Autor(es) do Enredo* 

Michel Laczynski e Leandro Ramos 

 
 

Elaborador(es) do Roteiro do Desfile* 

Cleiton Almeida 

 

 

Outras Informações Julgadas Necessárias (fontes de consulta, livros etc)* 

Bibliografia: 

Sites: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/93/93131/tde-08012013-145340/publico/dissertacao.pdf 

https://pontourbe.revues.org/pdf/1267 

https://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.encontro2014.se.anpuh.org/res

ources/anais/37/1424132445_ARQUIVO_NeilaDouradoGoncalvesMaciel.pdf&ved=0ahUKEwjK5b6c5_

TTAhXDvZAKHVVQBwcQFghLMAs&usg=AFQjCNFwA-WcIWVXGeZ9099QQYmbRV6uXA 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Caryb%C3%A9 

Documentários: 

https://www.youtube.com/watch?v=W-W4Af1iIq8 

https://www.youtube.com/watch?v=z1Adwl0ZuhY 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Enredo 
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SINOPSE DO ENREDO 
 
 

Òkê  Aro meu guia! 

Axé meu irmão, 

Neste carnaval  a Imperatriz Ludovicense me chamou, este humilde filho de Oxóssi que a fé nunca 

deixou, 

Guardado pelo Ofá do senhor da floresta, retorno e faço dessa avenida um terreiro em festa, 

Para contar minha missão. 

Em terras argentinas nasci, mas por lá não fiquei; 

Meus pais terrenos de Hector me batizaram; fui singrando e a muitos lugares me levaram. 

As terras Sebastianas cruzaram meu caminho; lá tornei-me Carybé, conheci a arte que marcou meu 

destino. 

Segui até chegar em Salvador e pela mística Bahia me apaixonei. 

Nas benditas ruas segui meu guia, 

Em cantos, danças, capoeiras e festejos de louvor, traduzi em traços e cores a pureza e o amor; 

A beleza dessa negra gente, e logo me vi ser mais um daqueles baianos sorridentes. 

E fui ao terreiro levado por meu pai Cosme em uma noite de alegria. 

Oxóssi meu pai Òkê Aro! 

No Ilê Axê Opô Afonjá por Mãe Senhora fui consagrado, tornei-me Otun Onã Shokun e recebi um 

novo legado. 

Como Ogan servi a casa até o fim da vida, e esse mesmo terreiro também foi palco da minha partida. 

E  sigo ao lado de amigos como eternos Obás de Xangô. 

Deixei na terra um vasto legado; 

Uma arte latina, brasileira, genuinamente da Bahia, retratei o povo em um esplendor de fantasia. 

E hoje a juventude tem inspiração, colocando a cultura negra em exposição; 

Vou conduzindo a coroa Ludovicense e seguindo o meu eterno reinado. 

Salve a Bahia! 

Nesse dia de folia ouço um grito de amor: 

Axê Carybé, Axê. 
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Autoria do Samba-Enredo* 

Igor Antonio 

 

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

Òkê Aro 

Na mata de Oxóssi 
Retorno a esse plano 

Protegido pelo Ofá 

Minha missão nesse xirê 
É o amor em arte negra espalhar 

Nasci em terras argentinas 

Depois tomado pelo axé 

Nas bandas Sebastianas 
 

O meu nome é Carybé 

 
Andei, andei… até Salvador 

Me apaixonei pelo seu calor 

O povo na dança canta de alegria 
Pai Cosme sabia onde me levou 

 

A avenida hoje é… Meu terreiro, minha paz! 

Sou Ogan pra vida inteira 

Sigo ao lado dos Obás 

Eis aqui o meu legado pra cultura brasileira 

Salve a Bahia! Salve a arte negra! 

 

Forma genuína 

Desse povo em esplendor 

Na minha fantasia, futura inspiração! 
Meu traço traz a influência 

E o orgulho de uma negra cor 

E a Imperatriz vem me coroar 
Nesta folia minha obra revelar 

 

Axé Carybé chegou 

Vejam sua arte e a alegria dessa gente 

Faz ecoar o grito de amor 

Ao conduzir o pavilhão Ludovicense 

 
 

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 – 20 

Alegorias – 04 
Tripés e/ou Quadripés – 01 

Mestre Sala e Porta Bandeira – 01  

Guardiões de Casal de MS & PB – 0 
Destaques de Chão – 0 

 
 

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

 

Setor 1 - Retorno a este mundo protegido pelo Ofá. 

 

Comissão de Frente: Faço da avenida um terreiro em festa 

Ala 01 - Invocação a Oxóssi 

Alegoria 01 - Protegido pelo Ofá do Senhor da floresta 

 

Setor 2 - Andei, andei até Salvador 

 

Ala 02 – Origem argentina 

Ala 03 – Crescimento na Itália 

Ala 04 – A bela arte do Rio de Janeiro 

Ala 05 - O espirito andarilho do pai 

Ala 06 - O mar da Bahia 

Alegoria 02 - Bahia à primeira vista 

 

Setor 3 - O povo na rua 

 

Ala 07 - Registro dessa negra gente 

Ala 08 – Catolicismo nas ruas  

1º Casal de mestre sala e porta bandeira - A mística religiosidade baiana 

Ala 09 – Africanidade popular 

Ala 10 (Bateria) - O “Olodum” do carnaval 

Ala 11 - A capoeira 

Alegoria 03 - O esplendor da cultura baiana 

 

Setor 4 - Imortal no Candomblé 

 

Ala 12 – Meu Pai Cosme 

Ala 13 (Baianas) – Consagração por Mãe Senhora 

Ala 14 - Ogã pra vida inteira 

Ala 15 - Pais e Mães de Santo 

Ala 16 - Os filhos de Oxóssi no Terreiro 

Tripé 01 - Sigo ao lado dos Obás 

 

Setor 5 - O legado cultural de Carybé 
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Ala 17 – Nos livros de “Amado” 

Ala 18 - Os murais históricos 

Ala 19 – Esculturas em exposições 

Ala 20 - Inspiração para as jovens mentes 

Alegoria 04 (com velha guarda) - A coroação de um artista do povo 
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Criador(es) dos Desenhos* 

Nome(s) do(s) artista(s)*:  Cleiton Almeida 
Nome do Elemento O que representa 

Comissão de Frente: Faço da avenida um 

terreiro em festa 

A comissão de frente saúda o público com muita 

energia e axé, fazendo uma grande festa na avenida. 

Os componentes recebem Carybé, que volta a esse 
plano para ser coroado pela Imperatriz Ludovicense. 

Uma grande manifestação entre confetes e 

serpentinas. Okè Aro! 
 

 

 
Ala 01 - Invocação a Oxóssi A primeira ala da escola invoca Oxóssi, pai e guia de 

Carybé. É o orixá da caça, senhor das florestas e dos 
animais que nela habitam. Com seu Ofá (arco e 

flecha) protege as matas. Oxóssi é a divindade da 

cultura, é o responsável em passar os talentos 
artísticos a Carybé.   

 

 

 
Alegoria 01 - Protegido pelo Ofá do Senhor da 

floresta 

Carybé retorna a esse plano protegido pelo Ofá de 

Oxóssi. Na floresta, o orixá está em casa e tem o 
máximo de seus poderes. Ao som dos atabaques, faz 

a recepção de Carybé.  

Composições: Natureza viva! 

 

 

  

 
Ala 02 – Origem argentina Em 7 de fevereiro de 1911, nascia Hector Julio 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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Páride Bernabó, na cidade de Lanús, Argentina. 

Entretanto, sua chegada só foi registrada no dia 09. 

Seus pais, Enea Bernabó e Constantina González de 
Bernabó, tinham um espírito aventureiro e tiveram 

cinco filhos, sendo Hector o mais novo deles. A 

fantasia é inspirada em um traje típico argentino, nas 
cores da bandeira do país. O chapeuzinho de 

aniversário na cabeça marca a comemoração dessas 

datas importantes na vida de Carybé. 

 

Ala 03 – Crescimento na Itália Quando bem pequeno, a família se mudou para a 
Itália. Por lá, aprendeu a ler e a escrever e já 

demonstrava muita inteligência. A fantasia é 

inspirada em um traje típico italiano, com as cores 

da bandeira do país.  

 

 
Ala 04 – A bela arte do Rio de Janeiro Após a primeira guerra mundial, a família se mudou 

para o Rio de Janeiro, onde Hector ganhou o seu 

célebre apelido: Carybé. Estudou na Escola de Belas 

Artes da UFRJ em 1928, onde desenvolveu suas 

habilidades artísticas. Chegou a desenvolver a 
decoração de carnaval para grandes hotéis, incluindo 

o Copacabana Palace. A fantasia é inspirada na 

paisagem e ritmo carioca.  

 

 
Ala 05 - O espirito andarilho do pai Carybé herdou o espírito andarilho de seu pai. Como 

jornalista e desenhista, viajou por diversos países e 
localidades, sempre retratando suas impressões em 

desenhos. Sempre estava de malas prontas para 

desbravar o mundo. 

 

 
Ala 06 - O mar da Bahia Em uma dessas viagens, Carybé fez sua primeira ida 
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à Bahia. O misterioso mar de Salvador, com suas 

oferendas em forma de barquinhos e flores para 

Yemanjá, encantou o artista. Mar azul, de ondas 
claras e muitas bênçãos.  

 

Alegoria 02 - Bahia à primeira vista A primeira vista de Salvador deixou Carybé 
apaixonado. O colorido do Pelourinho e o elevador 

Lacerda são imagens marcantes da cidade. Lugar de 

belas paisagens, onde baianas e baianos sorridentes 

recebem o povo com grande carinho.  
Composições: Baianas e soteropolitanos.  

 

 
Ala 07 - Registro dessa negra gente Em 1950, Carybé foi para Salvador firmar 

residência. Dedicou seus dias e concentrou sua arte 

nos registros da população negra da Bahia. A cultura 

baiana era o que o motivava.  

 

 
Ala 08 – Catolicismo nas ruas Lar de religiosidades e cidade de grandes eventos, 

Salvador celebra festejos católicos conhecidos no 
Brasil todo. Com a luz do Espírito Santo, milhares 

de pessoas se reúnem para adorar a Deus. As fitinhas 

do Senhor do Bonfim são uma tradição e exemplo de 
fé, além de darem um colorido especial à cidade.  

 

 
1º Casal de mestre sala e porta bandeira - A 

mística religiosidade baiana 

Pelas ruas de Salvador, Carybé viu a fé das pessoas 

se misturarem. A riqueza de tradições encantava o 
artista. Velas brancas do catolicismo, velas coloridas 

da umbanda. Flores, palha, símbolos e amuletos de 

adoração. O lado místico da cidade está presente em 
cada pingo de cor da cidade. O casal carrega esse 

mistério em formas e bailado.  
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Ala 09 – Africanidade popular As religiões de matriz africana são de grande 

relevância na cultura de Salvador. Os festejos afros 

movimentam a cidade e alimentam a esperança de 
todo um povo. Carybé se aventura em registrar toda 

essa vivacidade.  

 

 

 
Ala 10 (Bateria) - O “Olodum” do carnaval O carnaval da Bahia é um dos mais populares do 

Brasil. Carybé, como bom amante da folia, possui 

várias obras que retratam essa manifestação popular. 

Os blocos-afros foram tema da obra de Carybé e 

agitam toda uma multidão anualmente. O Olodum é 
um dos mais tradicionais da festa. 

 

 
Ala 11 - A capoeira A capoeira é uma expressão cultural e um esporte 

muito comum pelas ruas de Salvador, e é possível 
acompanhar a dança/luta que já faz parte da cidade. 

Devido ao seu passado, onde já foi proibida, é 

considerada uma forma de empoderamento da 
cultura negra. 

 

 
Alegoria 03 - O esplendor da cultura baiana A cultura baiana foi, sem dúvidas, o motivo que fez 

Carybé escolher Salvador para firmar raízes. Tanto 
que em 1957 se naturalizou brasileiro. A magia da 

Bahia acolheu o artista e o mesmo devolveu esse 

amor em forma de arte, retratando as manifestações 
negras do estado. O Olodum no carnaval, as peças de 

cerâmica e o acarajé e outros quitutes nas ruas, as 

fitinhas do Bonfim e o corpo em movimento, fazem 

a cultura desse estado ser única no mundo.  
Composições: Vendedoras de quitutes e Fitinhas do 

Bonfim 

 
 

Ala 12 – Meu Pai Cosme Pai Cosme foi quem guiou Carybé a entrar para o 
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Candomblé. Na sua fé inabalável, acendeu velas para 

abençoar sua nova fase. Era agora homem dos 

terreiros, das giras.  

 

Ala 13 (Baianas) – Consagração por Mãe 

Senhora 

Mãe Senhora, também Oxum Muiwà, foi uma das 
iyalorixás mais conhecidas do Brasil e de grande 

importância para a Bahia. Foi a responsável pela 

ampliação do corpo dos Obás de Xangô e quem 

consagrou Carybé como um deles. Em sua fé, 
espalhou a religiosidade afro por Salvador e foi mãe 

de santo de vários outros artistas.  

 

 
Ala 14 - Ogã pra vida inteira Carybé foi consagrado Otun Onã Shokun, como ogã. 

Ogã é um sacerdote escolhido pelo orixá para 

auxiliar durante os trabalhos, sem receber o santo. 
Carybé exerceu essa função até o fim da vida, e 

acredita-se que exerce além dela. A ampulheta do 

tempo marca essa eternidade.  

 

 
Ala 15 - Pais e Mães de Santo Os pais e as mães de santo são as autoridades 

máximas dentro de um terreiro. São os responsáveis 

por manter vivas as religiões afrodescendentes e 
merecem o máximo de respeito e admiração.  

 

 
Ala 16 - Os filhos de Oxóssi no Terreiro Os filhos de Oxóssi fazem uma homenagem à 
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partida de Carybé ao plano espiritual. Benzem a 

avenida, desejando muito axé a Carybé. Esse é um 

acontecimento fictício dentro do enredo.  

 

Tripé 01 - Sigo ao lado dos Obás Carybé faleceu no Terreiro do Ilê Axé Opô Afonjá, 
lugar que sempre frequentou e teve grande apreço. 

Acredita-se que sua presença sempre estará ali, 

juntamente com os outros Obás de Xangô que já 

partiram. É um lugar de forte energia. 
Destaque: Obá de Xangô. 

 

 
Ala 17 – Nos livros de “Amado” Carybé sempre foi muito amigo do escritor Jorge 

Amado. Ilustrou diversos livros do mesmo, com suas 
aquarelas e traços únicos. Cada página ilustrada por 

Carybé carrega uma infinidade de riqueza cultural. 

 

 
Ala 18 - Os murais históricos Carybé também foi um exímio muralista. Um dos 

seus murais mais conhecidos é o da Assembleia 
Legislativa do Estado da Bahia, que foi criado em 

1973. Sempre com a temática negra e popular, o 

artista emociona os visitantes com sua dedicação a 

Salvador.  

 

 
Ala 19 – Esculturas em exposições Além dos espaços populares, Carybé também 
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alcançou o circuito da arte de galeria, expondo seus 

quadros e esculturas em lugares privados. Suas peças 

carregam uma identidade própria, fazendo com que 
tenham uma unidade visual.  

 

Ala 20 - Inspiração para as jovens mentes Hoje, Carybé é inspiração para crianças e 
adolescentes que sonham em se tornar artistas ou em 

desenvolver trabalhos sobre a cultura negra. Ele 

mostrou que é possível fazer temas cotidianos 

virarem grandes obras.  

 

 
Alegoria 04 - A coroação de um artista do 

povo 

A Imperatriz Ludovicense, acompanhada do povo 
baiano, faz a coroação de Carybé, um artista que 

levou a cultura negra de Salvador para o mundo, se 

dedicou em espalhar a alegria e o encanto da cultura 

baiana. A obra de Carybé traz visibilidade a essa 
gente que sempre mereceu igualdade social, mas até 

hoje sofre com a discriminação. Os pincéis e os lápis 

de Carybé foram instrumentos de empoderamento. A 
arte de Carybé é viva! A velha guarda da Imperatriz 

diz: Axé Carybé, axé! 

Velha guarda: Carybé, axé! 

Composições: Povo baiano e Cores vivas.                         
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Nome Completo da Escola* 

S.E.S.V. Imperatriz Ludovicense 
Presidente Administrativo da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

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

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

Leandro Kfé 
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* 

Igor Antonio 
Data de Fundação da Escola* 

01/01/2014 
Cores da Escola* 

Azul, vermelho e ouro 
Símbolo da Escola* 

Coroa e leões 
Texto de Apresentação da Escola (máximo de 05 linhas)* 

A Imperatriz Ludovicense estreia no grupo especial da LIESV em 2017 após a 

inédita conquista do título do grupo de acesso em 2016. Em seu primeiro ano na 

elite virtual, a Nação Ludovicense busca surpreender os foliões apostando em uma 

nova proposta e uma equipe remodelada com experiência no carnaval. 

Axé Carybé, Axé 

Michel Laczynski e Leandro Ramos 

Para 2017, a Imperatriz Ludovicense apresenta o enredo "Axé Carybé, Axé". A 

intenção do enredo não é ser totalmente bibliográfico, mas utilizar acontecimentos 

importantes na vida do artista para homenageá-lo na avenida. Com obras 

importantes para a cultura popular brasileira, Carybé eternizou seu nome na 

história da arte. 

 

 

 

*Tudo que estiver em asterisco É OBRIGATÓRIO. Seu não preenchimento 

acarretará na perda de 0,1 pontos de acordo com o Regulamento Oficial LIESV 

2017. 

Título do Enredo* 

Autor do Enredo* 

Breve Resumo do Enredo (máximo de 10 linhas)* 

FICHA TÉCNICA 

Resumo da Escola 


