
 

  
Página 1 

 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

ORGANOGRAMA OFICIAL 

CARNAVAL VIRTUAL 2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liga Independente das Escolas de Samba Virtuais - LIESV 
 

Presidente: Ewerton Fintelman 
Vice Presidente Administrativo: Murilo Sousa 

Vice Presidente Artístico: João Salles 
 



 

  
Página 2 

 
  

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

 

 

 

 

 

S.E.S.V. 

IMPERATRIZ 

LUDOVICENSE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 

MARCELO FERREIRA “ Marcelo jakaré” 
 



 

  
Página 3 

 
  

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

“É para todos e para todas sempre 
será! – O Paraíso da Diversidade” 

 

 
CARNAVALESCO 

CLEITON ALMEIDA 



 

  
Página 4 

 
  

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

 

 

 
 

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

“É para todos e para todas sempre será! – O Paraíso da Diversidade” 

 
 

Carnavalesco* 

Cleiton Almeida 

 
 

Autor(es) do Enredo* 

Cleiton Almeida 

 
 

Elaborador(es) do Roteiro do Desfile* 

Cleiton Almeida 

 

 

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

 
TREVISAN, João Silvério. Devassos no Paraíso. Editora Max Limonad. 1986. 
 
Sites: 
https://www.vix.com/pt/bbr/ciencia/5811/indios-americanos-ja-reconheciam-5-tipos-de-
generos-sexuais-antes-da-colonizacao 
https://www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/imprensa/pesquisa-revela-que-indio-foi-
primeira-vitima-de-crime-homofobico-no-brasil-45413/ 
http://www.socialistamorena.com.br/como-a-igreja-arruinou-a-vida-sexual/ 
https://br.blastingnews.com/brasil/2016/08/operacao-tarantula-a-caca-as-travestis-no-
brasil-durante-os-anos-1970-e-80-001082057.html 
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SINOPSE DO ENREDO 
 

Apresentação 

 

  Para o carnaval de 2018, a S.E.S.V. Imperatriz Ludovicense apresenta o enredo “É para 

todos e para todas sempre será! - O Paraíso da Diversidade”, uma maneira lúdica e delirante de 

contar sobre como a diversidade sexual brasileira foi arruinada com a fé colonizadora. Utilizando-

se de uma linguagem e estrutura fabulística, nossa escola cria uma narrativa com personagens 

fictícios, baseada na própria história do Brasil, a partir de recortes de fatos e estudos sobre como 

era a vida dos habitantes do nosso país antes e depois da chegada dos colonizadores. Analisa-se os 

impactos dessas mudanças na sociedade contemporânea e a relação delas com a censura e o 

preconceito contra grupos LGBT+.  

Contudo, embora a maioria das informações tenham fontes seguras, essa é uma parte da 

história ainda pouco estudada. A maior fonte de referência para a criação do enredo é o livro 

“Devassos no Paraíso”, de João Silvério Trevisan. Durante a construção do enredo, teve-se a 

liberdade de pegar dados de tribos diferentes e uni-los em um só “Paraíso”, onde os habitantes 

celebram a sua própria natureza e têm a Diversidade como maior divindade.  

 

Sinopse 

 

Imersão em conhecimento 

 

 Em terras tropicais, existe um Paraíso de estonteante beleza. Ele, que já foi um lugar plural, 

de exuberante natureza e riqueza de cores, é propriedade de um ser tão vibrante quanto o próprio: a 

Diversidade. Ela o criou para ser a morada das mais variadas criaturas - os Paraiseiros - que 

conviviam em plena harmonia, com respeito mútuo. Porém, o Paraíso da Diversidade já não é mais 

o mesmo. Ele se transformou em um lugar cinzento e frio, onde a repressão se estabeleceu e a 

liberdade se encontra ameaçada.  

Inconformada com a atual situação de seu Paraíso e com o intuito de revertê-la, a 

Diversidade viaja rumo ao passado para descobrir quem é o responsável pelas mudanças em suas 

terras, para assim poder expulsá-lo. De mente aberta, deixa-se guiar por uma misteriosa e 

poderosíssima energia cor-de-rosa!  

 

Absorção da história 

 Imersa. Está na origem do Paraíso. Seus primeiros habitantes gozavam de uma gostosa 

liberdade e naturalidade. Exerciam seus prazeres como exerciam a própria vida. Noites de luar, 

atos de amor. Selvagem, por que não? A cultura sexual autóctone era avançada, repleta de 

variedades e fantasias. A fauna e a flora eram tão fogosas e diversas quanto os desejos dos nativos. 

A Diversidade estava presente em cada singularidade daquelas plurais terras continentais.  

 A vida no Paraíso era fluida. Longe de ser uma bagunça, pelo contrário, era muito bem 

organizada pela própria natureza. Aceitava-se a individualidade dos habitantes, independente de 

suas preferências. Homem, mulher ou ambos simultaneamente. Ter dois espíritos era uma dádiva - 

um presente da Diversidade. E esses seres que transitavam entre múltiplos caminhos 

desempenhavam papel espiritual dentro do Paraíso - tinham potenciais xamânicos. Eram 

curandeiros que carregavam a sabedoria da natureza. Eram pajés que lideravam a tribo com 

empatia e sensibilidade. 

 Contudo, a Diversidade vê chegar em seu Paraíso um personagem de caráter sombrio. A 

bordo das caravelas da fé, desembarcam nessas terras tropicais o Pecado e seus servos. Os recém-

chegados, ao verem a liberdade dos nativos, ficam espantados: “Ora pois, sem coisa alguma que 

lhes cubra as vergonhas!”. O Pecado achava que sua cultura era superior a dos habitantes do 
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Paraíso, então passou a doutriná-los segundo seus costumes. Instaurou o mito do céu e do inferno, 

que se tornou uma lei geral. Uma nuvem de culpa e vergonha preencheu a atmosfera. O Paraiseiro, 

encurralado pelos servos do Pecado, precisou se vestir. E escondendo sua nudez, escondeu 

também um pouco de sua felicidade. 

 A partir do vestimento dos nativos, os rígidos princípios do Pecado vigoraram pelos 

séculos seguintes. A castidade dos habitantes do Paraíso era obrigatória e só era permitido o sexo 

entre homem e mulher, dentro do casamento. Mas nem mesmo para isso a roupa poderia ser 

retirada! Aos poucos, os Paraiseiros foram alienados e esqueceram que aquele era o Paraíso da 

Diversidade. O que era natural, tornou-se bestialismo. Exercer sua própria natureza foi proibido, 

abominável. O que antes era liberdade, tornou-se crime. Habitantes condenados à prisão, à tortura 

ou até à morte. O Pecado, com suas Tarântulas do mal, apagou as cores da Diversidade e devastou 

toda a cultura sexual do Paraíso. 

 Desde então, o Paraíso permanece em escala de cinzas. Os Paraiseiros vivem presos à culpa 

do Pecado e reprimem seus desejos. Foram ensinados a julgar e a condenar a sexualidade alheia e 

a jamais fugir do padrão imposto que persiste até a atualidade. O sexo é um tabu. O retrocesso foi 

imenso. A censura e o preconceito contra a Diversidade se mantém. Quem antes era celebrada, 

hoje é marginalizada. Não é recomendada à sociedade. 

 

 Emersão para a transformação 

 

 Chegando ao hoje, a Diversidade emerge para um novo tempo. Já absorveu conteúdo 

suficiente para restabelecer seu Paraíso como sonhou e criou. Em uma sobrecarga de cor e brilho, 

transforma-se em um ser superpoderoso. Em uma performance babadeira expulsa o Pecado de suas 

terras tropicais para sempre. Para recolorir o Paraíso, chama todas as manas, as minas, os manos e 

as monas. Em um movimento de pura expressividade, pinta no céu um “arco-livres” de glitter, 

uma promessa que a Diversidade nunca mais deixará o Paraíso ser destruído. Um elo de amor 

entre ela e os Paraiseiros.  

 No Paraíso da Diversidade entram todas as pessoas, de todos os gêneros e de todas as 

sexualidades. Só não entra o Pecado com seu preconceito, raiva e discriminação.  
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Autoria do Samba-Enredo* 

CLÁUDIO BARDELLI JR. / JOSÉ MAURO (JMAURO) 

 

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

TROPICAL... 
PARAÍSO EXUBERANTE DE BELEZA NATURAL 

MORADA DA HARMONIA 

E DA DIVERSIDADE TÃO PLURAL 

UM DIA AMEAÇADA PELA REPRESSÃO 

TEU POVO SENTE A DOR DA OPRESSÃO 

VOLTO AO PASSADO 

O JEITO PURO, LINDA FORMA DE VIVER 

FICAR COM QUEM SE AMA 

SEM A SOCIEDADE ESCOLHER 

BEIJAR, TOCAR... AMOR SOB A LUZ DO LUAR 

UM FOGO QUE DOMINA A GENTE E NÃO DEIXA PARAR 

É HORA DE SEGUIR EM FRENTE 

 

ONDE TU VÊS O MAL, EU VEJO O BEM 

QUE BESTA É VOCÊ QUE NÃO SENTE PRAZER 

O PECADO VEIO PARA PERTURBAR 

ENTROU NA ONDA DE NOS DOUTRINAR 

 
FINDOU-SE A DIVERSÃO 

NO DESEJO DE AMAR, O CAMINHO DA PRISÃO 

UM ARCO-ÍRIS PERDIDO AO LÉU 

NAS GARRAS DA INTOLERÂNCIA 

NOSSA LUTA VAI VENCER A IGNORÂNCIA  
CINZAS MANDAM O CÉU… BATE O CABELO, DAQUELE JEITO 

BEIJO NO OMBRO PRO PRECONCEITO 

É PARA TODOS O PEDIDO DE RESPEITO 

PRA COLORIR... ESSE IMENSO BRASIL 

CHAMEI AS MINAS E OS MANOS 

AS MANAS E AS MONAS QUEREM SE MANIFESTAR 

VEM COMIGO E SE JOGA… DO JEITO QUE QUER 

PARA VIVER DA FORMA QUE QUISER 

 

SE LIGA AÍ RECALCADO 

A IMPERATRIZ MANDA O RECADO 

VOU JOGAR GLITTER, “PURPURINAR” 

PINTA DE AMOR É O QUE VOU DAR 

 
 

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 – 21 alas 

Alegorias – 5 alegorias 
Tripés e/ou Quadripés – 2 tripés 

Mestre Sala e Porta Bandeira – 1 casal  

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 – Um Paraíso de belezas diversas 

 

Comissão de Frente + Tripé 01 – Energia cor-de-rosa 

1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira – A felicidade dos Paraiseiros 

Ala 01 (Baianas) – Um Paraíso tropical! 

Alegoria 01 – Amantes do desejo e da liberdade 

 

Setor 2 – A magia da floresta 

 

Ala 02 – Noites de amor 

Ala 03 – Seres de dois espíritos 

Ala 04 – Os curandeiros 

Ala 05 (Bateria) – A sensibilidade do Pajé 

Alegoria 02 – A magia da floresta nas mãos dos coloridos 

 

Setor 3 – O Pecado e sua “superioridade” 

 

Ala 06 – Chega o Pecado a bordo da fé 

Ala 07 – A doutrinação de um novo costume 

Ala 08 – O mito do céu e do inferno 

Ala 09 – Sob a nuvem da culpa, o medo 

Alegoria 03 – Supremacia da vergonha – a nudez é coberta 

 

Setor 4 – A derrota da Diversidade 

 

Ala 10 – Castidade ao senhor Pecado 

Ala 11 – Paraiseiros alienados 

Ala 12 – O crime de ser o que é 

Ala 13 – Tarântulas da morte 

Alegoria 04 – Devastação e apagamento sob as ordens do Pecado 

 

Setor 5 – Uma sociedade em preto e branco 

 

Ala 14 – Desejos reprimidos 

Ala 15 – Os juízes do sexo alheio 

Ala 16 – Dentro da caixinha 
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Ala 17 – Censura e preconceito 

Tripé 02 – Não recomendados à sociedade 

 

Setor 6 – Uma celebração plural 

 

Ala 18 – Halleloo! O retorno triunfal da Diversidade 

Ala 19 – Sashay away – A expulsão do Pecado 

Ala 20 – Condragulations – Convocação geral 

Ala 21 (Passistas) – A Promessa de amor 

Alegoria 05 (com Velha-Guarda) – Celebração da Diversidade: Um Paraíso colorido e 

acolhedor 
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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 – 

Energia cor-de-rosa 

A energia cor-de-rosa é a responsável por guiar a 

Diversidade e a nossa escola por essa viagem de 

conhecimento. Os componentes apresentam o portal 

mágico que levará o público para o Paraíso da 

Diversidade. A cor rosa transmite a energia do acolher, da 

compreensão. É a cor de uma aura de dádiva 

incondicional que nos conecta com o amor da mãe 

Natureza. 

 
1º Casal de Mestre Sala e Porta 

Bandeira: A felicidade dos 

Paraiseiros 

O primeiro casal de mestre sala e porta bandeira 

representa a felicidade de espírito que os habitantes do 

Paraíso da Diversidade sentiam. Os Paraiseiros viviam 

com um conjunto de regras que garantia a liberdade 

individual de cada sujeito, desde que a liberdade do outro 

também fosse respeitada. Com essa organização, era 

possível que todos os indivíduos do Paraíso gozassem de 

uma felicidade plena. Na fantasia do primeiro casal, esse 

sentimento é representado por uma profusão de cores. 

Além disso, a porta-bandeira e o mestre-sala estão 

vestidos como borboletas, uma forma simbólica da 

liberdade. 

 

 

Ala 01 (Baianas): Um Paraíso 

tropical! 

O Paraíso da Diversidade era um local composto de 

exuberante natureza. Banhado pelas azuis águas do mar, 

revestido pela verdejante vegetação e iluminado por um 

floral e quente sol, esse pedaço de terra era a morada da 

liberdade. Na fantasia das baianas, esse tropicalismo é 

traduzido com as cores e formas que predominavam nas 

terras da Diversidade. 

 

 
Alegoria 01: Amantes do desejo e As florestas que abrigavam os atos de amor eram densas e 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 



 

  
Página 11 

 
  

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

da liberdade impressionantes. Grande parte das terras do Paraíso era 

coberta por matas misteriosas, guardiãs de muitos 

segredos. As moitas eram lugares que abrigavam prazer e 

a lua era a responsável por iluminar o desejo. O Paraíso 

da Diversidade era o gozo da natureza. 

Destaque: Noite de luar. 

Composições: Paraiseiros. 

 
Ala 02: Noites de amor A Diversidade deu livre arbítrio para que os Paraiseiros 

gozassem da mais natural liberdade. Todas as noites, os 

amantes se encontravam à luz do luar para desfrutar dos 

prazeres da vida. Na fantasia, esses atos são simbolizados 

pela vitória-régia, uma flor de hábitos noturnos; e por um 

casal de borboletas dentro do cocar. 

 

  

 
Ala 03: Seres de dois espíritos Entre os Paraiseiros, existiam alguns que eram 

abençoados com a possibilidade de ter dois espíritos. 

Dessa forma, eles transitavam entre os espaços ditos como 

masculinos e femininos, sem nenhum impedimento. A 

fantasia trata dessa possibilidade de maneira poética, 

através do antúrio - uma flor de formato sugestivo, que se 

assemelha ao mesmo tempo com o órgão sexual 

masculino e feminino. O Sol e a Lua, considerados uma 

divindade masculina e feminina respectivamente, 

incorporam ao mesmo tempo esse sujeito. 

 
Ala 04: Os curandeiros Os curandeiros do Paraíso eram uma dessas divindades 

que possuíam poderes de cura. Em geral, eram sujeitos 

com grande capacidade de empatia que livravam os 

Paraiseiros de possíveis doenças. Com seus chocalhos 

mágicos, espalhavam o amor e reestabeleciam a saúde - e 

com ela, o desejo. 

 
Ala 05 (Bateria): A sensibilidade 

do Pajé 

O chefe da tribo, o pajé, era designado pela própria 

Diversidade. Ele também era um ser que possuía poderes 

mágicos da floresta. A Diversidade escolhia um Paraiseiro 
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que tivesse dois espíritos e se relacionasse sexualmente 

com qualquer sujeito, independente de gênero, para que o 

comando do Paraíso fosse o mais justo possível. Os pajés 

se adornavam com diversos elementos para se aproximar 

da sensibilidade da Natureza. 

 

 

  

Alegoria 02: A magia da floresta 

nas mãos dos coloridos 

A Diversidade só designava aos cargos de divindade do 

Paraíso aqueles que fossem o mais fluido possível. Era 

preciso se identificar com todos os Paraiseiros para ter um 

poder dentro da sociedade. Consequentemente, era 

preciso se identificar com todas as cores da natureza e 

estar em profunda sintonia com a fauna e flora do Paraíso.  

Destaque: Conexão com a terra 

Composições: A magia colorida 

 

 

 

 

 
Ala 06: Chega o Pecado a bordo da 

fé 

De além-mar, chega uma figura desconhecida com uma 

roupa extravagante e ditando as regras de sua cultura. O 

Pecado chegou com uma postura de sujeito superior, pois 

acreditava que seu conjunto de regras era o único e 

verdadeiro. A fantasia é inspirada no vestuário masculino 

dos navegantes portugueses do século XVI.  

 
Ala 07: A doutrinação de um novo 

costume 

Com tamanha prepotência, o Pecado começou a doutrinar 

os Paraiseiros com os seus costumes já carregados de 

valores morais e preconceitos. Um dos primeiros atos foi 

levar roupas para os Paraiseiros esconderem seus corpos, 

já que a nudez era considerada uma indecência. Além 

disso, foi ensinado o culto a personagens da cultura do 

Pecado como seres superiores à própria natureza. 

 
Ala 08: O mito do céu e do inferno Uma das principais histórias contadas pelo Pecado para os 
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Paraiseiros foi o mito do céu e do inferno: os que 

obedecessem às ordens, iriam para um lugar puro e 

sereno. Os que não respeitassem o Pecado, seriam jogados 

no fogo eterno. O mito apavorou os Paraiseiros, que 

abandonaram aos poucos os princípios da Diversidade. 

Ala 09: Sob a nuvem da culpa, o 

medo 

Com tantas mudanças e ameaças que o Pecado trouxe em 

sua bagagem, o sentimento de felicidade deu lugar a um 

sentimento que pouco se conhecia no Paraíso da 

Diversidade: o medo. Um monstro que surgia dentro da 

mente dos Paraiseiros todas as vezes em que pensavam 

estar fazendo algo que ia contra os princípios do Pecado. 

A sensação de culpa consumia o prazer e o gozo. 

 
Alegoria 03: Supremacia da 

vergonha - a nudez é coberta 

O Paraiseiro - que antes andava nu ou apenas adereçado 

com materiais vindos da própria natureza, como 

folhagens, flores e peles - foi obrigado a seguir os 

costumes do Pecado e a vestir roupas grandes e de tecidos 

abafados, inapropriados para o clima do Paraíso. A 

alegoria é um conjunto de montanhas, de relevos de 

profundidades e alturas diferentes, de roupas. A alegoria é 

toda coberta por grandes roupas cujo modelos têm 

referência nos trajes europeus do século XVI. 

Destaque: O Pecado 

Composições: Doutrinadores 

 
Ala 10: Castidade ao senhor 

Pecado 

A partir da fidelidade às crenças do Pecado, os Paraiseiros 

cobriram seus corpos e protegeram seus sexos do mundo. 

A prevenção contra o desejo era a utilização de um cinto 

de castidade, uma invenção do Pecado que impedia os 

sujeitos de sucumbirem ao prazer. O sexo tornou-se algo 

impuro e foi restringido a amar uma só pessoa. 

 
Ala 11: Paraiseiros alienados O poder do Pecado sobre os Paraiseiros era tamanho que 



 

  
Página 14 

 
  

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

 

estes perderam a capacidade de formular pensamentos 

próprios. Aos poucos começavam a esquecer a origem do 

Paraíso e os ensinamentos da Diversidade, passando a 

absorver exclusivamente os preceitos do Pecado. 

Ala 12: O crime de ser o que é As práticas de bestialismo eram consideradas como atos 

criminosos e deveriam ser punidas com prisão ou até 

mesmo pena de morte. Seguir a própria natureza e os 

instintos de liberdade era motivo para condenação. A 

fantasia tem como referência a imagem difundida do 

prisioneiro em traje listrado segurando uma placa de 

identificação. 

 
Ala 13: Tarântulas da morte Com tamanho domínio sobre as terras do Paraíso, o 

Pecado criou seu próprio exército de tarântulas malignas 

para destruírem o resto de Diversidade que ainda existia 

no Paraíso. Eram animais de aparência aterrorizante e 

modificada, nada parecidos com a fauna nativa. 

 
Alegoria 04: Devastação e 

apagamento sob as ordens do 

Pecado 

O Pecado decidiu retirar todas as cores do Paraíso, para 

que este ficasse em uma eterna escuridão e os Paraiseiros 

não vissem nada além do que ele ordenava. Assim, o 

espírito monstruoso do Pecado devora as cores do que 

antes era o Paraíso da Diversidade. 

Destaques: As trevas 

Composições: As cores 

  

 

 
Ala 14: Desejos reprimidos Em decorrência das duras regras e sanções aplicadas, os 
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Paraiseiros precisavam privar-se de seus desejos de cunho 

sexual. Eram tempos de retrocesso, de entender a própria 

vontade mas não colocá-la para fora. Sentimentos 

reprimidos, guardados, enjaulados. Na fantasia, o 

componente se veste como o pássaro do desejo, que tem a 

vontade de voar, mas não pode porque suas asas estão 

cortadas e está preso em uma gaiola. 

 

 

Ala 15: Os juízes do sexo alheio As novas gerações do Paraíso já não tinham mais 

conhecimento sobre a história antiga do lugar onde 

moravam. Só acreditavam e seguiam as leis do Pecado, 

como se fosse a regra do seu instinto natural. Assim, os 

Paraiseiros julgavam aqueles que tentavam fugir das 

regras e explorar a sexualidade. A fantasia tem como 

referência o traje tradicional dos juízes de tribunal, porém 

ocorre uma mescla com trajes do cotidiano comum, em 

uma referência a vizinhos e parentes que julgam a vida 

alheia. 

 
Ala 16: Dentro da caixinha Os pensamentos passaram a ser canalizados para dentro 

de uma única caixinha. Todos aqueles que buscavam 

pensar fora dessa caixa, eram reprimidos pelos seguidores 

do Pecado. Era a caixinha da moral, dos bons costumes. 

Um baú de conceitos ultrapassados e retrógrados. 

 

 
Ala 17: Censura e preconceito A censura e o preconceito eram presentes em todos os 

momentos. Os Paraiseiros rebeldes que tentavam resistir e 

propagar os conhecimentos das cores e da Diversidade 

eram engolidos por uma grande onda de conservadorismo 

e preconceito. A censura aos grupos que iam contra as 

normas do Pecado era impiedosa. 

 

 
Tripé 02: Não recomendados à 

sociedade 

Todos os rebeldes que tentavam ir contra as regras do 

Pecado eram denunciados e condenados, pois eram 

considerados doentes e um perigo para os bons costumes 
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da sociedade. Contudo, eles permaneciam com vestígios 

da energia cor-de-rosa e clamavam pela resistência dos 

movimentos Pró-Diversidade. 

Ala 18 – Halleloo! O retorno 

triunfal da Diversidade 

Após ter conhecimento de todas as barbáries que 

aconteceram em seu Paraíso, a Diversidade emerge de sua 

viagem para combater o Pecado e restaurar as cores de 

suas terras. A fantasia tem como referência o traje de uma 

drag queen contemporânea, luxuosa e grandiosa – 

Shangela, a que sai da caixa quando menos se espera.  

 
Ala 19 – Sashay away – A expulsão 

do Pecado 

A missão de restaurar as cores e expulsar o Pecado do 

Paraíso era difícil, mas a Diversidade contava com a ajuda 

de um exército de seres coloridos para essa batalha. A ala 

cênica da escola é composta por integrantes representando 

as combatentes da Diversidade e por integrantes 

representando o Pecado e seus seguidores sendo expulsos. 

 
Ala 20 – Condragulations – 

Convocação geral 

Com a expulsão do Pecado, as cores retornam 

gradativamente ao Paraíso. Assim, todos os sujeitos com 
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suas múltiplas identidades, gêneros, preferências e 

desejos, são chamados para resgatar o espírito natural do 

Paraíso.  

 

  

Ala 21 (Passistas): A Promessa de 

amor 

Como promessa de que os dias sem cores não voltariam 

mais, a Diversidade criou um lindo arco colorido, com 

brilho e vivacidade, que chamou de “arco-livres”. Um elo 

de amor entre a Diversidade e os Paraiseiros. 

  

 
Alegoria 05 + Velha-Guarda: 

Celebração da Diversidade: um 

Paraíso colorido e acolhedor 

Uma grande festa repleta de cores acontece no Paraíso 

para comemorar o retorno da Diversidade. As flores 

desabrocham e os Paraiseiros se vestem com a energia 

cor-de-rosa. A Diversidade transforma a Imperatriz 

Ludovicense no seu palco de performance.  

Velha-guarda: Celebração dos Paraiseiros: A galeria 

de velha-guarda da escola vem na parte frontal da 

alegoria, em uma escadaria. Eles mostram que idade não é 

desculpa para ser preconceituoso e que acolher é oferecer 

amor. 

Composições: Viva a Diversidade! 
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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 Jakare 
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 Kfe 
Demais Membros Internos da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual e respectivo cargo 

na escola, se houver)* 

Diretor musical- Kfe 

Enredista- Cleiton 
Autores do Samba-Enredo da Escola* 

CLÁUDIO BARDELLI JR. / JOSÉ MAURO (JMAURO) 
Data de Fundação da Escola* 

01-01-2014 
Cores da Escola* 

Vermelho, azul e ouro 
Símbolo da Escola* 

Uma 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. O nome fora escolhido pelo ex 
presidente da agremiação Samuel da Cruz. Em 2016 Marcelo Ferreira assume a presidência da 
escola e a consagra Campeã do grupo de acesso, no carnaval de 2017 a escola estreou no grupo 
especial da LIESV com o reforço de Cleiton e Kfe, a equipe se manteve e promete surpreender em 
2018.  

“É para todos e para todas sempre será! – O Paraíso da Diversidade” 

Cleiton Almeida 

  Para o carnaval de 2018, o SESV Imperatriz Ludovicense apresenta o enredo “É para todos e para 

todas sempre será! – O Paraíso da Diversidade”, uma maneira lúdica e delirante de contar sobre como a 

diversidade sexual brasileira foi arruinada com a fé colonizadora. Utilizando-se de uma linguagem e 
estrutura fabulística, nossa escola cria uma narrativa com personagens fictícios, baseada na própria história 

do Brasil, a partir de fatos e estudos sobre como era a vida dos habitantes do nosso país antes e depois da 

chegada dos colonizadores. Analisa-se os impactos dessas mudanças na sociedade contemporânea e a 
relação delas com a censura e o preconceito contra grupos LGBT+. Contudo, embora a maioria das 

informações tenham fontes seguras, essa é uma parte da história ainda pouco estudada. Durante a 

construção do enredo, teve-se a liberdade de pegar dados de tribos diferentes e uni-los em um só “Paraíso”, 
onde os habitantes celebram a sua própria natureza e têm a diversidade como maior divindade.    
 
 

 

Título do Enredo* 

Autor do Enredo* 

Breve Resumo do Enredo (máximo de 10 linhas)* 

FICHA TÉCNICA 

Resumo da Escola 


