
SINOPSE PÉROLA NEGRA 2006 

“DEUS SALVE AS RAINHAS!” 

 

Atualmente, sua Excelência o Rei Momo, decreta instaurada por cinco dias o reinado do 

carnaval. Aproveitando o ensejo desse reinado, a escola de samba Pérola Negra houve por bem, 

através de seu enredo para o carnaval, homenagear a mulher, essa criação divina, e faze-la 

rainha desse enredo fascinante. 

Uma vez instaurado o REINO UNIDO DA PÉROLA NEGRA REAL, esse, através de seus arautos, 

conclama todos seus súditos, para uma viagem aos cantos do mundo, numa homenagem as 

mulheres que se fizeram rainhas, através das histórias de suas vidas, e vão coroar desta forma, 

nosso carnaval. Entretanto, nem só a história universal, o folclore e as artes brasileiras são 

portadores de rainhas ilustres e poderosas. Outros reinos existem, e também, com rainhas de 

igual poder, beleza e sedução. 

Dentre elas, no embalo da noite, uma vez por ano, especificamente no mês de outubro, na festa 

de Halowen, que se faz presente o magnetismo e o poder da RAINHA DAS TREVAS, em meio a 

bruxas, bruxos e tachos de poções milagrosas. Do magnetismo das trevas, passamos para os 

mistérios das cartas do tarô de Marselha, o mais clássico dos tarôs. Com seu 22 arcanos menores 

e 56 arcanos maiores, estes últimos com quatro naipes, cada um deles integrados com a figura 

soberana e majestosa da RAINHA DO TARÔ. Majestade essa, sempre pronta a desvendar os 

mistérios em busca do autoconhecimento, desse jogo que virou oráculo. E autoconhecimento é 

o que não falta a uma pessoa muito especial, que esbanja ao desfilar, muita graça, beleza e 

simpatia, e sempre pede passagem para seus súditos ritmistas e fiéis guardiões. Ela é sua alteza 

a RAINHA DA BATERIA. 

Graça e beleza, também não faltam a jovem Bilqis. Todavia, prevaleceu além de tudo, seu 

talento ao misturar suas essências e transformar seu país no “País das Mil Fragrâncias”, onde 

recebeu merecida e honrosamente, não só o título de RAINHA DE SABA, mas também, o coração 

e o amor do rei Salomão. Amor este que foi incensado por muita mirra, incensos e outros 

bálsamos. De Sabá, partimos par para o reino sem homens das amazonas da Grécia antiga, com 

seus Deuses e mitos, trazendo Hipólita, a RAINHA DAS AMAZONAS, com seu cinto mágico, com 

o qual enfrentava suas batalhas com coragem e tenacidade, até mesmo, quando enfrentou 

Heracles com sua armadura de leão da Neméia. Com a energia das pirâmides, surge Cleópatra, 

a RAINHA DO EGITO, sempre bela, sensual e enigmática com sua cobra naja, pronta para destilar 

seu veneno. Tão mística e sedutora como Cleópatra, dando um banho de romantismo, surge a 

concha de prata que é a lua. Inspiração maior de todos os poetas e dos namorados. A sempre 

lua RAINHA DA NOITE. 

Contudo, este mesmo céu que já teve a lua como par, agora se veste com o manto azul cravejado 

de estrelas, para que rendamos nossa homenagem e nosso axé, a estrela maior de nossos mares: 

a mãe d’agua, Iemanjá, a senhora RAINHA DO MAR. Do mar passamos para a terra firme e 

chegamos ao engenho novo, onde se faz ressaltar ainda mais, nossas raízes africanas, na festa 

de coroação dos reis da nação Moçambique. Pois é nesta festa, que vestindo seu manto 

escarlate recamado de estrelas, que sai coroada na capela da Lampadosa, a soberana RAINHA 

GINGA, da nação Moçambique. Seguindo o mesmo caminho das tradições folclóricas, surge o 

Reisado da festa dos reis magos, onde a RAINHA DO REISADO, juntamente com o Rei, comanda 

através da representação de um teatro ambulante, a simulação de pequenas lutas de espadas 



entre reis e fidalgos. No mesmo passo e compasso do Reisado, aparece o cortejo do Maracatu, 

filho legitimo das procissões em louvor a Nossa Senhora do Rosário dos negros. A RAINHA DO 

MARACATU, é presença marcante e soberana no cortejo. De baixo de seu pálio todo imponente 

e enfeitado ela desfila majestosamente com toda pompa e circunstância. Tal qual o cortejo de 

Maracatu surge um verdadeiro desfile real da idade média, são os componentes do jogo de 

xadrez. 

Dentre eles destaca-se a RAINHA DO XADREZ, sempre apostos, para numa manobra sutil, livrar 

o rei de uma emboscada, e consequentemente, impedi-lo de receber um xeque-mate. Passando 

de um jogo para outro, chegamos ao jogo de basquete feminino. Esporte esse que soube honrar 

suas tradições esportivas, e legar aos brasileiros renomadas conquistas, através de uma das suas 

mais ilustres representantes: Hortência a RAINHA DO BASQUETE. 

Da rede do basquete, nos voltamos para uma rede de abelhas operárias, a construir as colméias 

de favos de mel. E é desse mutirão de operarias na produção de um dos produtos naturais de 

maior vitalidade, que surge a coordenadora maior de toda a colméia: Ela é a ABELHA RAINHA. 

Entretanto, para que a abelha possa produzir o mel, ela necessita da matéria prima que suga do 

pólen das flores. É das flores, portanto, símbolo maior do romantismo. 

Expressão maior do amor eterno transformando em presente, que colhemos a rosa flor. Aquela 

que por reais méritos, se transformou em síntese da poesia, e conquistou o título de rosa 

RAINHA DAS FLORES. Das mesmas flores, que enfeitam os jardins dos sonhos, e se constituem 

no cenário perfeito para o viver das mais lindas fadas. Dessas mesmas fadas tão decantadas em 

prosa e verso, nas mais belas lendas do povo celta, que tem na personagem Mab a verdadeira 

RAINHA DAS FADAS. 

Dos jardins dos sonhos vamos nos transportar para uma outra festa, que já se transformou em 

verdadeiro sonho. È a festa dos bumbas, da Ilha de Tupinambarana, que é Parintins. 

È neste festival folclórico, que atrai gente do mundo inteiro, que anualmente é eleita a RAINHA 

DO FOLCLORE DOS ... 

Rainhas a parte, foi nos idos de 1947, que surgiu um grupo de homens, com roupas coloridas, 

camisas listradas e chapéu de palha. Era o conjunto Bando da Lua. Com eles despontavam nos 

salões do reinado de momo, as marchinhas de carnaval. Eram pierrôs, colombinas e arlequins 

desfilando e cantando garbosamente, ao som da voz, da pequena notável, a exótica Carmem 

Miranda. Aquela que por obra e graça da sua simpatia e talento, seria respeitada no mundo 

inteiro como Carmem Miranda, a verdadeira RAINHA DA FOLIA. 

Vimos, portanto, florescer por todo os cantos do mundo, com todos os matizes, uma monarquia 

exuberante da história, de cultura e de curiosidades. Razão porque, em pleno reinado da folia, 

de sua alteza o Rei Momo, O Reino Unido da Pérola Negra Real, por todos os méritos e respeito 

a todas as, rainhas convoca seus súditos a saldarem em alto e bom som: “ DEUS SALVE AS 

RAINHAS!“ 
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