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SINOPSE DO ENREDO 
 

 

A celebração está prestes a começar. Por todo o céu, estrelas iluminam uma noite 

predestinada a ser guardiã de grandes mistérios. É a hora da festa de cantos que trazem 

sorte e amores. A Ema, mestre e condutora, traz do juremá a magia de rituais 

alucinógenos ancestrais - a única capaz de materializar o desejo.  

Um estridente som chega de longe em ondas saltitantes. Jackson pula extasiado. 

É a Ema! E ela geme! Gemido que se aproxima, se amplifica. É alto, agudo, prazeroso.  

Jackson corre para pegar o pandeiro e chama Sebastiana, que imediatamente 

grita “A, E, I, O, U”.  

A Ema geme cada vez mais intensamente. O gozo se aproxima. O juremá se 

contorce, treme. Tronco viril. 

Vai e vem intenso. 

Jackson bate o pé, preparando a sola do sapato para o que vem a seguir. 

Sebastiana se cala, como se respirasse antes de um berro. 

A Ema dá o tom, para ressoar a narrativa. 

Jackson dá a primeira batida no pandeiro. 

Sebastiana grita “A, E, I, O, U, BORBOLETA!”. 

A Ema jorra: 

É Carnaval! 

... 

Dá-se a ver. Ê menino Zé Filho, broto da “Flora” nordestina, corpo da rua e do 

mato. Nem mesmo a miséria de recursos aniquilou sua riqueza de talento. Filho do ritmo 

do sertão, fruto da incansável vontade de ir além. Quando o vazio parecia ser a única 

coisa palpável, mergulhou de cabeça no oco do coco. Lá encontrou o som - sua 

salvação. E assim percebeu como tem Zé na Paraíba! “É Zé João, Zé Pilão e Zé Maleta, 

Zé Negão, Zé da Cota, Zé Quelé”. Zé Filho, no entanto, metamorfoseia-se em uma 

embolada que bola, rebola, transbola.  

Zé que por antropofagia se torna Jack.  

Jack que por sonoridade se torna Jackson. 

Jackson que por ritmo se torna Jackson do Pandeiro. 

Jackson do Pandeiro é música! A vibração que chega batendo forte como 

zabumba. Arrepia todos os pelos dos corpos que o rodeiam. A pele do corpo em sintonia 

com a pele do tambor. Tum, tum, tum!  O tempo forte da marcação do grave altera a 

percepção espacial. Tal como gemido de Ema, alucina. Tal como toque de tamborim, 
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ativa a vontade de mexer os pés, de entrar na dança. Tacaracatá tá tá! A agitação da 

mente é como o tocar de um ganzá, que pulsa no toque da madeira com os grãos e as 

contas. Chacoalha, chacoalha. Tiqui, tiqui, tiqui! Mas no tocar das platinelas, é aí que o 

bicho pega! Na ponta dos dedos, na palma da mão, o calor do rufar do pandeiro é a 

paixão por onde Jackson se incendeia. Parapapá tsssss! 

Em uma dança de compasso próprio, Sebastiana grita. Mas não é histeria, é 

felicidade. Subversão! É a possibilidade de um novo forró em meio a limoeiros, com 

Mano Zé e Dona Zezé, onde a zoada do samba é o maior tereré. Sem violência, forró de 

resistência. Lugar onde sapo canta, sapo dança. Sapo posa e goza. Grrrrrr, glup. Cra, 

splash! Não é roça, mas a sensação do cair da chuva é similar. O som deixa a gente 

contente. O corpo gruda como chiclete, desliza como banana. Corpo à margem, de 

gingado nordestino. Corpo que não é buraco velho, mas tem cobra dentro. Zum zum 

zum! No vai e vem, no rebolar, leva no rastejar a canção. Samba que balança e não cai. 

É bom! Nesse gingado, diabo não manda secretário, vem ele mesmo dizer que essa folia 

não exclui por diferença. É plural! 

Mas e o Tio Sam? Jackson convida para a orgia, para a troca de fluxos desse 

lugar de desejo. O ritmo de Jackson dissolve fronteiras, transborda movimento, 

passagens, diálogos - faz o Tio Sam tocar tamborim vestido em fantasia de chita. Nessa 

confusão, rumba é que vira samba ao som de frigideiras. Tururururururi bop-bebop-

bebop! Somos brasileiros, mas também somos americanos! Latino-americanos! Sul-

americanos! É nossa identidade, nosso lugar de fala. Nessa levada, chegam as baianas 

- as grandes divas do pop nacional. Nesse musical, nosso prato principal é muito 

arrojado - muito “caju e castanha” para todos os convidados. Na indomável batucada 

virtual, o povo amanhece só na base da chinela! 

Já que é carnaval, o público grita com Sebastiana, geme com a Ema e vibra com 

Jackson. A cultura nacional pulsa, vive! Valoriza-se o que é nosso: a diferença. Somos 

múltiplos, híbridos, não normativos. Somos uma realeza que urge por visibilidade, assim 

como Jackson, de sangue vermelho e espírito cheio de alegria, com uma imensurável 

força de vontade. Somos a percussão da voz negra, eco de uma alma africana e de um 

timbre nordestino. Swing marginalizado, Jackson vive em sujeitos periféricos - que 

resistem, que ocupam. Jackson é do pandeiro, mas é também da massa. É da 

comunidade! Anseia-se que a juventude ouça Jackson, ouça os gemidos de uma Ema 

que não é sinal triste, mas delirante. Sinal de brasilidade. Tal qual, que as Sebastianas 

contemporâneas gritem o abecedário completo, gritem a letra de seus corpos, a poesia 

da sua liberdade. Jackson é fluxo que precisa ser absorvido, transformado, voltar e sair 

em transe. Entra pelo ouvido, arrebata a mente, sai pela boca, volta na pele.   
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Já que é carnaval, cantemos como se não houvesse amanhã. Até porque não há 

nem o próprio hoje. O que há é uma onda sonora, um gemido de Ema que quando 

cessar, levará consigo toda a vida imagética. E sobre as ruínas apoteóticas, estaremos 

nós - os foliões que comemoraram o centenário de Jackson do Pandeiro - e elas - as 

memórias de uma noite arretada! 
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Autoria do Samba-Enredo* 

Claudio Sampaio Assunção 

 

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

QUE CANTO É ESSE… À LUZ DO LUAR 

NA CADÊNCIA QUE ME FAZ FELIZ 

MELHOR NÃO HÁ! 

É O POVO ARRETADO DA IMPERATRIZ 

Ê menino Zé, broto da flora mulher 

No tum, tum da zabumba a tocar 

Sanfona no forró, tem tereré 

Coco e arrasta-pé, xote e baião pra dançar 

Na ponta dos dedos, na palma da mão 

No calor do rufar do pandeiro 

Misturo Chiclete e Banana 

Miami com Copacabana 

É Samba-Rock, meu irmão! Som brasileiro 

A,E,I,O,U, IMPERATRIZ 

GRITAVA SEBASTIANA, COMO TEM ZÉ NO PAÍS! 

A EMA GEMEU, VOU TE ALUCINAR 

LUDOVICENSE NO TRONCO DO JUREMÁ 

Compraste? Comprei! 

Pagaste? Paguei! 

O sapo dança e coaxa na lagoa 

Vestido de chita, lá vem Tio Sam 

Com as baianas, numa embolada boa 

Caju e Castanha pro povo em geral 

NA INDOMÁVEL BATUCADA VIRTUAL 

Já que é Carnaval... 

Entra no ouvido a voz do ritmo negro 

Alma africana, “mente arrebatar” 

O movimento faz a pele arrepiar 

FICHA TÉCNICA 

Samba Enredo 
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Sou folião de um centenário altaneiro 

A realeza da cultura nacional 

Noite agitada ao som do pandeiro 

Jack é Carnaval! 

 

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 alas 

Alegorias – 05 alegorias 

Tripés e/ou Quadripés – 01 tripé 
Mestre-Sala e Porta-Bandeira – 02 casais de mestre-sala e porta-bandeira 

Guardiões de Casal de MS & PB – 0 guardiões 

Destaques de Chão – 0 destaques de chão 

 
 

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

 

Setor 1 – O ritual e o gemido da Ema 

 

Comissão de Frente + Tripé 01 – Ritual do Juremá 

1º Casal de Mestre-sala e Porta-bandeira – Magia ancestral 

Ala 01 – A maternal “Flora” nordestina 

Ala 02 – A melodia a contar... 

Alegoria 01 – Jackson do Pandeiro – O rei do ritmo 

 

Setor 2 – O som da celebração 

 

Ala 03 – A batida da zabumba 

Ala 04 – O toque do tamborim 

Velha-guarda – O som que alucina 

Ala 05 – O chacoalhar do ganzá 

Ala 06 – O rufar do pandeiro 

Alegoria 02 – A música que embala o corpo 

 

Setor 3 – A Folia se intensifica 

 

Ala 07 – Tereré entre limoeiros 

Ala 08 (Drag queens) – As artes do Sapo 

Ala 09 (Bateria) – Chiclete com banana 

Ala 10 – No balançar da cobra dentro 

Ala 11 (Passistas) – O diabo. O próprio! 

Alegoria 03 – Folia da boa 

 

Setor 4 – Uma mistura pra lá de boa 

 

Ala 12 – Tio Sam à brasileira 

Ala 13 – Rumba com frigideiras 

2º Casal de Mestre-sala e Porta-bandeira – As cores do nosso verde e amarelo 

Ala 14 (Baianas) – Senhoras do Pop Nacional 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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Ala 15 – Caju e Castanha! 

Alegoria 04 – Toma lá, dá cá, na base da chinela 

 

 

Setor 5 – Gemamos! 

 

Ala 16 – A realeza popular 

Ala 17 – A luta do corpo negro e nordestino 

Ala 18 – Comunidade-resistência 

Ala 19 – Sebastiana e a poesia da liberdade 

Ala 20 – Jackson é fluxo! 

Alegoria 05 – Já que é Carnaval, gemamos! 

Ala 21 – Os foliões e as memórias 
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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 + Tripé 01- 

Ritual do Juremá 

A comissão de frente da escola apresenta o ritual 

que proporciona os acontecimentos propostos na 

narrativa. No enredo, a celebração do centenário de 

Jackson do Pandeiro inicia-se da invocação de uma magia 

da natureza – a partir dos poderes da jurema, planta de 

efeitos alucinógenos e de uso sagrado, utilizada pelos 

indígenas do norte e do nordeste brasileiro – feita pela 

Ema, personagem que assume o papel de mestre e 

condutora. São 15 componentes, sendo 13 representando 

indígenas ancestrais, 1 representando a Ema e 1 

representando Jackson. Os indígenas vestem trajes 

inspirados nos povos potiguares e tabajaras que habitavam 

a região da Paraíba antes da colonização. O tripé é um 

pandeiro formado por raízes, um simbolismo de que (1) as 

nossas raízes nos constituem e (2) o uso da jurema (ou 

juremá, conforme a música “O canto da Ema”, cantada 

por Jackson) proporciona essa visão que transcende a 

realidade. 

Na coreografia, a Ema assume o papel de 

condutora e encabeça o ritual, abrindo os caminhos para a 

escola. A personagem tem referência em Exú, dono do 

corpo, do ritmo, da língua e do malandreado. Esse ser 

híbrido entre ema e entidade evoca a presença de Jackson. 

Na execução da dança-ritual, Jackson surge no tripé, 

trazendo em suas mãos muitas fitas para adornar a nossa 

folia. Está iniciada a confusão: Jackson do Pandeiro está 

entre nós! 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Página 13 

 
  

13 Organograma Oficial – S.E.S.V. IMPERATRIZ LUDOVICENSE 

  

1º Casal de Mestre-sala e Porta-

bandeira – Magia ancestral 

A proposta do enredo é que a narrativa contada só é 

possível devido ao uso do juremá, iniciado pela Ema. A 

fantasia do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira 

representa esse potencial mágico introduzido a nós pelos 

nossos ancestrais indígenas, que mantém até hoje algumas 

de suas tradições que conseguiram resistir pela via da 

oralidade. No culto da jurema, uma das principais 

entidades na corrente dos mestres é o Zé Pilintra, que 

coroa sua própria linha de Zés. Com isso, nosso mestre-

sala veste uma fantasia híbrida entre o traje de Zé Pilintra 

e o traje indígena, enquanto a porta-bandeira é a própria 

magia da jurema que atravessará nosso desfile.  

 

 

 

Ala 01 – A maternal “Flora” 

nordestina 

A origem de Jackson nos leva à região do Brejo da 

Paraíba, em um cenário rural de quase nenhuma regalia. 

Filho da cantora de coco Flora Mourão, ele sempre teve 

um contato muito íntimo com a música e com as 

vegetações. Na fantasia, trazemos essa memória da 

“flora” que gera Jackson em seu ventre, um encantamento 

da natureza. 

 
Ala 02 - A melodia a contar… A música, que esteve presente na vida de Jackson desde a 

infância, foi o caminho que o levou a melhores condições 

sociais. Neste ritual mágico proporcionado pela Ema, é a 

melodia quem embala nosso desfile e permite que a 

homenagem a Jackson se materialize. Somos conduzidos 

pela melodia de um gemido que anuncia uma grande noite 

de comemorações.  

 
Alegoria 01 - Jackson do Pandeiro 

- O rei do ritmo 

A primeira alegoria da escola é a materialização 

de Jackson no ritual. Ele surge para a grande 
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comemoração do seu centenário em seu máximo vigor e 

disposição. O carro é dividido em dois chassis. No 

primeiro, uma grande escultura de Ema acolhe embaixo 

de suas asas os instrumentos musicais que serão 

distribuídos na celebração. A presença de flores e 

vegetações reforça o simbolismo da natureza ser a fonte 

da magia alucinante que nos guia.  No segundo chassi, a 

base é formada por instrumentos envoltos por vegetações. 

Os instrumentos são revestidos por espelhos 

quadriculados, fato que daria uma noção de que o que está 

ao redor constitui aquelas formas. Cada lateral possui uma 

zabumba de onde saem leões, o símbolo da nossa escola. 

Os leões ganham potencial divino por meio de chifres, e 

têm a missão de auxiliar a Ema na condução do ritual. 

Centralizada ao final da alegoria, uma escultura de 

Jackson tocando seu pandeiro em um trono materializado 

por raízes douradas. 

Composições (Alucinação musical): representam o 

potencial da música em nos transcender a outros planos. 

Destaques (Potência ereta): representam, pela 

verticalidade, o vigor com que nossa celebração é 

carnavalizada.  

 

Ala 03 - A batida da zabumba Na noite de comemorações e visões de memória e criação, 

ouvem-se as batidas de uma zabumba – primeiro 

instrumento que Jackson aprendeu a tocar. Madeira, pele 

e cordas constituem o objeto que, ao tocar das baquetas, 

embala a festa. 

 
Ala 04 - O toque do tamborim A festança continua e começa-se a ouvir o toque do 
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tamborim, que chega para animar ainda mais a noite. A 

trajetória do instrumento em seu intenso movimento se 

desenha no ar como uma faísca.  

Velha-guarda - O som que alucina A fantasia da galeria de velha-guarda da nossa escola 

representa a mística aura musical que embala os festejos 

do ritual da Ema. Os tons mais terrosos evocam a natureza 

mais simples da terra, da madeira, do couro; enquanto as 

plumas evocam a presença da Ema. Além disso, as roupas 

possuem estampa de partituras musicais nas cores da 

Imperatriz Ludovicense.  

 
Ala 05 - O chacoalhar do ganzá Os corpos presentes se balançam de um lado para o outro, 

acompanhando o frenético chacoalhar do ganzá. A 

fantasia é constituída por um trançado que remete a um 

ganzá artesanal. Muitos pompons coloridos de tamanhos 

diferentes são pendurados pela fantasia para representar as 

contas e os grãos.  

 

 
Ala 06 - O rufar do pandeiro No toque das platinelas, o samba embola, o coco samba e 
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o povo incendeia o espaço com o fogo da vida. Jackson 

toca e canta! O rufar do pandeiro é capaz de consumir o 

corpo e transformá-lo em um fogo que queima de 

felicidade.  

 

Alegoria 02 - A música que embala 

o corpo 
A música era a principal atração da celebração, e de certa 

maneira o motivo desta. A segunda alegoria une a 

materialidade de uma natureza mais rústica, com madeira 

e couro, a uma potencia incendiária do corpo que vibra ao 

som da música. O instrumento, representado pelos 

padrões listrados coloridos, se expande de maneira 

abstrata, na intenção de alcançar novos ouvintes. Ao final 

da alegoria. Uma grande escultura que tenta capturar o 

alucinado movimento de um corpo que se permitiu ser 

consumido por nossa celebração. O sujeito se desfaz e se 

refaz no fogo da folia, em um inacabamento constitutivo.  

Composições (Espírito da felicidade): representam o 

sentimento abstrato que é a felicidade, imaginada aqui 

como um incêndio.  

Destaque frontal (O esplendor da simplicidade): 

representa, por suas formas mais geométricas, o potencial 

de beleza que a simplicidade contém.  

Destaque traseiro (O poder da música): representa a 

capacidade da música em contagiar as pessoas, em 

transformá-las enquanto sujeitos.  

 

Ala 07 - Tereré entre limoeiros Limoeiro é uma cidade pernambucana, mas também é a 

árvore que enfeita a paisagem da celebração e perfuma 

com suas flores e frutos um novo forró com os foliões da 

nossa escola. Tereré, que significa confusão, conflito, 

ganha aqui um sentido positivo. Nossa confusão é festiva 

e embalada ao som da sanfona.   

Ala com referência na música “Forró em Limoeiro”.  

 
Ala 08 (Drag queens) - As artes do O sapo tem um forte simbolismo de fertilidade, 
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Sapo abundância e de um poder místico. Quando o sapo entra 

em nossa festa, traz consigo cantos e danças da noite – 

além das gorjetas que conseguiu em seus espetáculos, 

para ajudar com os gastos da folia. Nossa ala de drag 

queens traz essa outra possibilidade de ser sapo e cantar 

contente na lagoa.  

Ala com referência na música “Cantiga do sapo”. 

 
Ala 09 (Bateria) - Chiclete com 

banana 

Com o passar do tempo, notou-se que o comportamento 

dos corpos tinha um movimento geral. Eram danças de 

puro gingado, em que os corpos se encostavam com 

toques longos, de atrito, de percepção. Tal como chiclete 

com banana, grudavam, mas deslizavam. Um caloroso e 

delicioso paradoxo. 

Ala com referência na música “Chiclete com banana”. 

 
Ala 10 - No balançar da cobra 

dentro 

No vai e vem dos corpos, as cobras ficam ouriçadas e 

entram nos buracos. E são bem-vindas na nossa 

comemoração, sem dúvida! São elas que trazem a 

renovação, a vida e a sensualidade. A fantasia traz uma 

cobra que sai do berimbau do capoeirista, toda empolgada 

para comemorar o centenário de Jackson com o público 

da LIESV. 

Ala com referência na música “Capoeira mata um” 

 
Ala 11 (Passistas) - O diabo. O 

próprio! 

Ao observar que as comemorações de canto e dança 

estavam em um agito a todo vapor, o diabo resolveu 

comparecer para abençoar a cerimônia profana que se 

tornara sagrada. Vestiu-se com seu melhor traje 

carnavalesco e entrou na roda. Para contribuir com a 

musicalidade, trouxe sua pequena – mas potente - viola. 

Ala com referência na música “Secretário do diabo” 

 
Alegoria 03 - Folia da boa A essa altura da noite, a celebração já havia se 
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transformado em uma festa carnavalesca misturada a 

festança nordestina, um forró com aparência de festa 

junina, já que Jackson viveu parte de sua vida em 

Campina Grande, conhecida por seu tradicional São João. 

A terceira alegoria retrata esse momento da festa. A saia é 

feita por bandeirinhas e pompons, enquanto os “queijos” 

das composições são os tradicionais balões de São João. 

À frente, saindo de uma grande fogueira, a escultura de 

um diabo, vestido a caráter, todo empolgado com a folia. 

No fundo da alegoria, o cenário da festa – a tradicional 

diocese de Campina Grande.  

Composições (Ovelhinhas): representam o animal 

comumente associado a São João. Em nossa folia, as 

ovelhas estão consumidas pelo espírito folião. 

Destaque (São João Carnavalesco): uma representação 

carnavalizada da figura de São João, que abençoa o nosso 

desfile. 

Ala 12 - Tio Sam à brasileira Se não bastasse o próprio Diabo comparecer à celebração, 

quem também resolve entrar na folia é o Tio Sam! 

Jackson, plural por natureza, aceita sua presença, desde 

que absorva nossos costumes. É troca! Ele vem, mas tem 

que se misturar com o que aqui já está. Assim, o Tio Sam 

veste seu traje tradicional, mas nas cores do nosso país e 

remendado com pedaços de chita. Como adereço de mão, 

um sabiá – ao invés da tradicional imagem da águia.  
 

Ala 13 - Rumba com frigideiras O convidado chegou achando que nosso samba era rumba, 

mas não estava tão enganado. Afinal, nossa folia é aberta 

ao elemento lúdico e fantástico. A fantasia apresenta um 

traje de rumba abrasileirado, com o tocar de frigideiras ao 

invés de chocalhos. É tudo válido! 

 
02º Casal de Mestre-sala e Porta-

bandeira – As cores do nosso verde 

e amarelo 

O verde e o amarelo são as cores mais associadas ao 

nosso país. Contudo, sabemos que somos muito mais 

coloridos do que isso. Somos uma nação de nações, 
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constituída por uma imensa diversidade. O segundo casal 

de mestre-sala e porta-bandeira veste uma fantasia nas 

cores do Brasil, mas com as bandeiras dos 26 estados 

mais o Distrito Federal pela saia (da porta-bandeira) e 

pela capa (do mestre-sala), para criar a massa heterogênea 

e colorida que representa o nosso país.  

 

Ala 14 (Baianas) – Senhoras do 

Pop Nacional 

Aclamadíssimas pelo povo presente, chegam as baianas – 

figuras tradicionais no desfile das escolas de samba. São 

elas as senhoras que carregam toda a ancestralidade do 

samba e da resistência. Nessa celebração, são 

reconhecidas como as grandes divas populares – e nessa 

mistura de culturas históricas e contemporâneas, misturam 

ao seu traje tradicional elementos da cultura pop. A 

fantasia possui padrões indígenas – na barra dos babados 

da roupa e no turbante – e padrões com linguagem da Pop 

Art – a estampa de pandeiros coloridos. No pano da costa, 

bandeiras do Brasil remendadas com retalhos representam 

esse caráter artesanal do nosso país. Na parte superior da 

roupa, um biquíni preto traz uma atmosfera mais jovem, 

ousada e atual à figura das baianas.  

 

Ala 15 – Caju e Castanha! Em meio a tanto canto e dança, o povo precisa se 

alimentar. É servido, então, um grande banquete de caju e 

castanha, que na verdade é um trocadilho com os nomes 

artísticos da dupla Caju e Castanha, os maiores nomes da 

embolada na atualidade. A dupla mantém viva a tradição 

da embolada no cenário nacional e não poderia ficar de 

fora dessa grande celebração. 

 
Alegoria 04 - Toma lá, dá cá, na 

base da chinela 

Nesse ponto da festa, tudo já havia virado uma grande 

confusão – no melhor sentido da palavra! Ninguém mais 
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sabia se era só, se era mais, se era qualquer coisa que 

existe. Era tudo fusões, coisas inéditas. Entretanto, tudo 

isso na maior simplicidade, na base da chinela mesmo. A 

parte frontal da alegoria é um chinelo de dedo de modelo 

simples, estampado com padrões de chita e padrões 

africanos. A saia é o calçadão de Copacabana, afinal 

Jackson passou parte de sua carreira pelo Rio de Janeiro. 

Pela alegoria, canas-de-açúcar fazem referência às 

bebidas alcoólicas – também muito presentes em nossa 

festa. As cigarras nas laterais representam a “sina” de 

Jackson de fazer farra e cantar por onde chega. Os 

“queijos” das composições são garrafinhas de bebida. Ao 

fundo, Jackson – metamorfoseado em cigarra – abraça a 

folia, a cana e a LIESV, e toca uma zabumba.  

Composições (Delírio alcoólico): representam o potencial 

da bebida alcoólica em nos transcender.  

Destaque (Fusões) – representa, por meio das cores, a 

constante mudança de estado das coisas nesta folia.  

Ala 16 - A realeza popular Jackson é símbolo da consagração do sujeito popular, de 

uma pessoa que nasceu longe de um status de poder e foi 

intitulado rei. Entretanto, não perdeu a humildade. 

Mostrou que um membro da realeza deve ter orgulho e 

propagar as suas origens.  O traje é uma mistura de trajes 

populares, como os de festa junina e de bumba-meu-boi 

(ou Cavalo Marinho, como também ocorre na Paraíba), 

com os trajes pomposos da realeza que habitam nosso 

imaginário.   

 

Ala 17 - A luta do corpo negro e 

nordestino 

Conseguir fazer sucesso nacional sendo negro, pobre e 

nordestino em um país racista, em um período em que 

movimentos sociais por igualdade de direitos ainda não 

eram tão presentes, faz de Jackson um ponto fora da 

curva. Mesmo sendo consagrado como rei do ritmo, o 

cantor não é tão conhecido como outros nomes de sua 

geração. Reviver Jackson, celebrar seu legado e invocar 

sua luta e sua presença é propagar uma voz marginalizada 
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que mesmo tendo qualidades ímpares ainda encontra 

dificuldades para se fazer ouvida. A grande arma de 

Jackson nessa luta é sua voz - assim como a de tantos 

jovens e artistas negros contemporâneos que utilizam sua 

arte como instrumento de combate. A fantasia remete a 

Exu, orixá da comunicação e dono do corpo.  

Ala 18 - Comunidade-resistência Os componentes que participam dessa celebração por 

amor ao carnaval fazem parte de uma comunidade que 

existe em suas características diariamente como forma de 

resistência. Nossa escola se junta à Ema nesse ritual por 

se identificar com a figura de Jackson pelo fato de lutar 

com vida, voz e talento. Somos o samba, a voz do povo 

que não se cala diante da opressão. A massa que canta no 

seu próprio ritmo, no seu próprio compasso, e por essa 

ousadia de criar uma nova métrica, torna-se especial - 

única. A fantasia é assimétrica para ressaltar esse caráter 

de desalinho, de harmonia própria. 

 

Ala 19 - Sebastiana e a poesia da 

liberdade 

Nessa celebração, Sebastiana é símbolo da força feminina 

que habita em nossos corpos. É a energia da criação, da 

transmutação, da sensibilidade e da sabedoria. Mesmo que 

Sebastiana possa ser incompreendida em seus gritos e 

gestos, é essencial que ela tenha plena liberdade para se 

expressar e materializar a energia do corpo e da alma 

feminina. Sem Sebastiana, Jackson não seria Jackson e a 

Ema não faria ritual. Ela é urgente e necessária! A 

fantasia é inspirada nos trajes típicos femininos de festas 

juninas. 

 

Ala 20 - Jackson é fluxo! Ao final do ritual, depois de muito canto, dança, 

celebração, respeito e identificação, percebe-se que a 

existência de Jackson enquanto legado é um fluxo 

constante de arte como posicionamento. Permitir ser 

atravessado por esse fluxo é se contaminar por essa 

energia de ritmo popular, de soberania das massas. Cada 

onda sonora da música de Jackson carrega seu contexto, 

sua vida, sua trajetória de conquistas. Quando absorvemos 
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esse som, sentimos que uma parte dessa história também 

nos constitui. A fantasia representa esse legado por meio 

de CDs, uma maneira de simbolizar a história musical a 

ser conhecida.  

Alegoria 05 - Já que é carnaval, 

gemamos! 

Já que é carnaval e o ritual se encerra, façamos que o 

nosso desejo se concretize em pelo menos alguma 

dimensão. Ganhar o carnaval falando sobre Jackson do 

Pandeiro, sua trajetória e seu legado, é o nosso maior 

desejo hoje. E a Ema nos abençoa com essa dádiva - pelo 

menos em nosso ritual alucinado. Somos campeões! A 

alegoria que encerra o desfile representa esse momento do 

gozo carnavalesco. O encerramento é um gemido 

coletivo, uma vitória ficcional, virtual, tecnológica e 

brasileira. É um momento psicodélico onde o único 

sentido possível é a multiplicidade de sentidos. As 

esculturas de cabeças de guaribas à frente anunciam esse 

gemido. No conjunto escultórico na parte traseira, Jackson 

ergue o troféu virtual com uma personagem representando 

a LIESV ao seu lado esquerdo e uma companhia para a 

comemoração ao seu lado direito. Jackson não é de ferro e 

merece um bom encerramento de noite para soltar o gozo 

carnavalesco. 

Composições (Vitória cibernética): representam a folia 

virtual da LIESV e a ficção da vitória da nossa escola. 

Destaque (O último gemido orgasmático): representa essa 

última fagulha da nossa comemoração. 

 

Ala 21 - Os foliões e as memórias Nas ruínas da celebração, os foliões permanecem com as 

memórias vivas de uma festa memorável. A fantasia é 

uma roupa de pierrô desgastada e com rasgos e fitas. 

Garrafas são penduradas pela roupa para compor o 

cenário de final de festa. Na mão, um balão de pandeiro 

colorido – a única lembrança de Jackson após seu retorno 

ao mundo espiritual.   
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Nome Completo da Escola* 

Sociedade Escola de Samba Virtual Imperatriz Ludovicense 
Presidente Administrativo da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Marcelo Ferreira - Marcelo Jakaré 
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)* 

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

na escola, se houver)* 

Leandro Kfé – diretor musical 
Autores do Samba-Enredo da Escola* 

Claudio Sampaio Assunção 
Data de Fundação da Escola* 

01-01-2014 
Cores da Escola* 

Vermelho, azul e ouro 
Símbolo da Escola* 

Coroa ladeada por dois leões 
Texto de Apresentação da Escola (máximo de 05 linhas)* 

Sociedade Escola de Samba Virtual Imperatriz Ludovicense fundada em 01-01-2014 na 

época com sede em São Luís-MA, atualmente em Curitiba- PR, nasceu da reunião de 

amigos que resolveram criar uma agremiação virtual para disputar o carnaval virtual. Em 

2016, Marcelo Ferreira assume a presidência da escola e a consagra campeã do grupo de 

acesso. Desde 2017, Cleiton e Kfé compõe a equipe da escola no grupo especial. 

 

“Jack” é Carnaval 

Cleiton Almeida 

O enredo é uma homenagem ao plural artista, músico e ritmista Jackson do 

Pandeiro, considerado o “rei do ritmo” brasileiro. Em 2019, se estivesse vivo, o 

cantor completaria 100 anos de idade, data que não pode deixar de ser lembrada 

devido à importância de Jackson para a música do nosso país.  Nordestino, negro 

de origem pobre, fez da música seu instrumento de batalha. Sua trajetória apresenta 

um Nordeste urbano, moderno, evidencia a importância da valorização popular e 

propõe um diálogo de trocas mútuas entre culturas. “Já que” é carnaval, nossa 

Título do Enredo* 

Autor do Enredo* 

Breve Resumo do Enredo (máximo de 10 linhas)* 

FICHA TÉCNICA 

Resumo da Escola 
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narrativa deixa a Ema gemer na boa e conduzir uma grande comemoração 

realizada a partir do uso ancestral da jurema. O desfile é uma visão alucinógena e 

se materializa dessa maneira. É uma propagação de múltiplos sentidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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. 


