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“Uma viagem fantástica rumo ao 

conhecimento da Lua – Um pequeno 

passo para o homem, um grande 

Carnaval para humanidade.” 

 

 
CARNAVALESCOS 

ADENIL SILVA e THIAGO MOREIRA 
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Tema-Enredo (Título do enredo e subtítulos se houverem)* 

“Uma viagem fantástica rumo ao conhecimento da Lua – Um pequeno passo para o homem, 

um grande Carnaval para humanidade.” 

 

 

Carnavalesco* 

Adenil Silva e Thiago Moreira 

 

 

Autor(es) do Enredo* 

Adenil Silva e Thiago Moreira 

 

 

Elaborador(es) do Roteiro do Desfile* 

Adenil Silva e Thiago Moreira 

 

 

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

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Enredo 
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SINOPSE DO ENREDO 
 

A lua sempre foi cercada de mistérios, fruto de um fascínio criado na mente da humanidade 

através dos tempos, um astro cercado de encanto e magia, a luz prateada que nos impede de cair na 

mais completa escuridão ao adormecer do sol. Por esse motivo, muitas histórias são contadas sobre 

ela, onde algumas são fruto da paixão do homem por ela, e o Paraíso da Folia também se rende aos 

seus encantos, e agora parte rumo ao conhecimento, tentando descobrir seus mistérios e seu poder 

de inspirar a humanidade. Nessa viagem viveremos grandes aventuras, surpresas e emoções.  Você 

é nosso convidado especial, venha com a gente nesse sonho rumo às estrelas e ao encontro da lua, 

buscando fazer história e fincado nosso pavilhão em solo lunar. 

Mas antes dessa viagem, veio uma pergunta em nossa cabeça, como ela surgiu? Ninguém 

sabe ao certo, terá sido uma grande explosão?  Choque de um meteorito com a terra? Ou até 

mesmo destroços de outro planeta? O certo mesmo é que ela gerou lenda, música e poesia. 

Vamos começar nossa viagem e a primeira parada é para conhecer alguns de seus mistérios 

e lendas, são muitos e vamos conhecer alguns, podemos começar pelos cultos a ela, sim a lua era 

considerada uma deusa em muitas culturas pelo mundo, como a deusa Artemis na Grécia, porém, 

há histórias assustadoras também, como a do lobisomem, aliás, você sabia que a história do 

lobisomem é contada em várias partes do mundo? Povos que nunca tiveram nenhum contato, 

contam histórias muito parecidas sobre esse homem que vira lobo na lua cheia. As bruxas também 

tinham uma relação com a lua, muitas a adoravam e faziam seus rituais sobre sua luz, contudo, 

mesmo com o passar do tempo, ela ainda tem um papel importante no nosso imaginário. A 

astrologia a considera um ser que influencia de maneira decisiva nossa personalidade, também está 

presente nas religiões atuais, a lua crescente é o símbolo da fé islâmica. No judaísmo é usada como 

símbolo do judeu nômade. Alguns santos católicos têm ligação com ela, como São Jorge e Nossa 

Senhora da Imaculada Conceição. Vários povos indígenas a adora ainda hoje. Com isso vemos que 

não são poucas as lendas sobre ela, pelo contrário, existem uma infinidade de histórias, mas temos 

que nos preparar porque logo vamos fazer mais uma parada, afinal o conhecimento nos espera. 

Vimos antes que a lua povoa nossa imaginação por milhares de anos, porém não só de 

lendas vive a relação do homem com a lua, agora vamos conhecer um pouco do papel dela na 

evolução da humanidade, pois entender ela melhor foi fundamental para o desenvolvimento de 

vários povos pela história, ou seja, ela foi extremamente importante para estarmos aqui hoje. Suas 

fases foram muito utilizada para orientar o homem, como para plantar e colher, a influência delas 

sobre as marés possibilitando uma melhor navegação até em lugares hostis, aliás, sem sua presença 

no céu, não haveria vida inteligente na terra, pois sua ação sobre as águas do mar foi determinante 

para o surgimento dos seres microscópios que nos deram origem, foi durante muito tempo a forma 

de se contar o tempo, sua influência perdura até hoje, vide que suas fases estão marcadas nos 

calendários atuais. Nesses pequenos exemplos podemos ver que nossa amada é mais presente e 

importante para nós do que imaginávamos, e durante muito tempo despertou a curiosidade de 

muitos cientistas e governos pelo mundo. 

Toda essa curiosidade fez com que novas hipóteses surgissem sobre ela, como a que lá 

existiam tesouros incríveis ou até mesmo recursos naturais valiosos , vamos ver que nem durante a 

guerra fria o fascínio do homem pela lua diminuiu, muito pelo contrário, chegar lá virou uma 

obsessão. Este fato fez com que as duas grandes potências que existiam naquele momento, 

promovesse uma grande corrida espacial. Estados Unidos e União Soviética desenvolveram 

tecnologia, gastaram muito dinheiro com testes e finalmente na década de 60, os norte-americanos 
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chegaram lá primeiro. Essa corrida, porém, continua até hoje, empresas estão desenvolvendo naves 

que possam levar turistas a lua, muitos já até garantiram suas passagens, mas eles não vão chegar 

na nossa frente, pois já estamos em nossa nave de alegria, cada vez mais perto de nossa amada, o 

que nos deixa ainda mais encantados por ela. 

Todo esse encanto não serviu só para inspirar os cientistas à conseguirem métodos para 

chegar até lá, também inspirou muitos artistas pelo mundo, e nessa quarta parada vamos ver como 

a lua foi a musa inspiradora de inúmeras obras nas mais diversas formas artísticas. Quem não 

lembra do lendário passo de dança do rei do pop Michael Jackson em MoonWalk? Ou de Joelma 

que se inspirou na lua em seu grande sucesso? Quem nunca tomou banho de lua ou viu a Xuxa nos 

fazer sonhar com a lua de cristal? Sendo um símbolo de amor para muitos casais apaixonados que 

se entregam sobre a luz do luar, a lua provoca tanto entusiasmo que ao olharmos para o céu, nos 

leva a viagens inspiradoras e de lua de mel! 

Estamos cada vez mais admirados com a influência da lua em nossas vidas e por isto, nossa 

viagem fantástica continua, resta saber o que vamos encontrar em solo lunar, em seu lado escuro. 

Será que há Transformers por lá? Isso não sabemos, mas é certo que encontraremos um calor 

extremo durante o dia, um frio congelante durante a noite, além de pouca gravidade. Ah, um alerta 

vamos deixar, até lixo você pode encontrar. 

Chegamos ao nosso destino, passamos por chuvas de meteoros e cometas, vimos estrelas 

cadentes, e até discos voadores cruzaram nosso caminho! Sim, os ETs também estão vindo de toda 

parte para participar desse grande Carnaval, a Paraíso da Folia vai fincar sua bandeira e fazer um 

grande Carnaval, o Carnaval Lunar! A lua nos recebeu de braços abertos, retribuindo todo nosso 

amor, agora ela é azul e branca, as cores da nossa escola, um pequeno passo para um homem e um 

grande carnaval para a humanidade. 
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Autoria do Samba-Enredo* 

Cláudio Mattos 

 

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

Luar que prateia a escuridão 

Ilumina esta canção que te faz poesia 

Lua, que baila ao léu 

Ao olhar para o céu, enxerguei meu Paraíso 
Bordado de encanto e magia 

Lendas e mitologias onde a noite despertou 

Ó deusa, rege o encanto do meu povo 
Faz brilhar um sonho novo 

Que a terra abençoou 

 

E tenho fé que a vitória vai chegar 

Eu sou guerreiro e Jorge va me guiar 

O índio bate tambor 

Em tantas fases, amor 

Nos teus braços quero navegar 

 

Viajo na astrologia 
Passado e futuro a se encontrar 

O mundo ficou encantado 

E até hoje pergunta 

Se o homem chegou lá 
Me leva no balanço do pop 

Nos poupe de qualquer traição 

Tudo o que eu quiser 
Eu vou pedir a ela e acreditar 

Porque a luta continua 

João Pessoa vai brilhar à luz da Lua 
 

É noite de luar no Paraíso 

Toda beleza refletindo a passarela 

Quem é dona do seu coração? 

É minha escola tão bela! 

 

Defesa do Samba (se a escola julgar necessário) 

Durante a gravação no Estúdio do Cesinha no Rio de Janeiro, ocorreu um erro por parte do 

produtor e uma palavra foi cantada errada no 7º verso do samba e o mesmo não percebeu e 

deixou passar batido. 

O verso: “Oh deusa, rege o ENCANTO do meu povo” deveria ser “Oh deusa, rege o CANTO do 

meu povo”, contudo, pelo erro supracitado do produtor do estúdio e não da escola, a palavra 

“CANTO” foi cantada como “ENCANTO”.  

Tendo em vista o que foi exposto e pelo erro ter sido do Estúdio parceiro da LIESV e não da 

escola, onde a mesma está sediada em João Pessoa e não teria como fiscalizar a gravação em 

tempo real, pedimos que tal erro seja desconsiderado. 
 
 
 
 

 

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 Alas 

Alegorias – 5 Alegorias 

Tripés e/ou Quadripés – Nenhum 
Mestre Sala e Porta Bandeira – 1 Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira 

Guardiões de Casal de MS & PB – Nenhum 

Destaques de Chão – 1 Destaque de Chão (Rainha de Bateria) 

 
 

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

ABERTURA – A DEUSA LUA  

 

Comissão de Frente – Criação da Lua 

1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira – Nossa Senhora da Imaculada Conceição e São Jorge 

Ala 01 – Compositores  

Alegoria 01 – A Deusa da LUA 

 

SETOR 1 – LUZ INSPIRADORA E MISTERIOSA 

 

Ala 02 – A bruxa tá solta 

Ala 03 – É lobo é lobisomem 

Ala 04 – A fé que vem do Oriente Médio 

Ala 05 – O índio bate o tambor 

Ala 06 – Hora de plantar, hora de colher 

Ala 07 – Navegar foi preciso 

Ala 08 – Luz que deu origem a vida 

Alegoria 02 – Inspiração para evolução 

 

SETOR 2 – E A CORRIDA COMEÇOU 

 

Ala 09 – Tesouro Lunar 

Ala 10 – Guerra Fria 

Ala 11 – Corrida Espacial: Rumo ao Desconhecido 

Ala 12 – Vem turista, vamos viajar 

Alegoria 03 – O Tio Sam chegou Primeiro 

 

SETOR 3 – MUSA INSPIRADORA 

 

Ala 13 – Banho de Lua 

Rainha da Bateria – Rainha do Ziriguidum 

Ala 14 – Bateria – Ziriguidum 2018 

Ala 15 – Passista – Musas Estelares 
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Ala 16 – Lua de Mel 

Alegoria 04 – Inspiração do Rei 

 

SETOR  4 – RUMO AO CARNAVAL LUNAR 

 

Ala 17 – Tá frio 

Ala 18 – Tá calor 

Ala 19 – Lixo espacial não é legal 

Ala 20 – Baianas – Discos Voadores 

Alegoria 05 – A grande chegada 

 

Velha Guarda – Estrelas do Samba 
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Criador(es) dos Desenhos* 

Nome(s) do(s) artista(s)*: Adenil Silva e Thiago Moreira 
Nome do Elemento O que representa 

Comissão de Frente – Criação da Lua Não sabemos ao certo como a lua surgiu, na verdade, 

existem várias teorias que discorrem de como foi seu 

surgimento. A teoria mais aceita é que ela tenha 

surgindo junto com a terra, feita dos mesmos 

fragmentos, sendo ligada à terra por sua gravidade, 

irmãs dançando no espaço sem fim. 

 
1º Casal de Mestre-Sala e Porta-

Bandeira – Nossa Senhora da 

Imaculada Conceição e São Jorge 

A lua exerceu durante muito tempo um papel 

importante nas religiões pelo mundo, e no Brasil não 

foi diferente. A fé católica foi predominante e seus 

Santos não acabaram sendo influenciados pelo o 

fascínio exercido pela lua. Nos Santos mais conhecidos 

temos São Jorge, o santo guerreiro, representando sua 

luta contra o dragão na lua cheia. Nossa Senhora da 

Imaculada Conceição possui em sua imagem a lua aos 

seus pés, representando o brilho no meio da escuridão 

da noite. A escuridão simboliza a humanidade 

pecadora e a lua simboliza a pureza e a luz. Significa 

que Maria, mesmo tendo nascido na humanidade 

pecadora, foi preservada do pecado pela graça de Deus, 

ou seja, ela é imaculada.  

Ala 01 – Compositores Prestamos uma merecida homenagem na primeira ala 

do desfile aos compositores do G.R.E.S.V. Paraíso da 

Folia por mais um ano nos brindar com um 

maravilhoso samba enredo. 

 
Alegoria 01 – A Deusa da LUA A Deusa da LUA era uma entidade caçadora. Sempre 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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com seu arco em mãos, a lua vinha iluminar a noite 

para sua deusa destemida. O cervo era um animal 

muito ligado a ela, nossas composições nesse carro são 

esses cervos e as ninfas. 

Ala 02 - A bruxa tá solta A lua sempre foi envolta de magia, e as bruxas sempre 

tiveram uma ligação muito forte com ela. As fases da 

lua guiavam as bruxas para realizarem seus rituais e 

magias no momento correto. 

 
Ala 03 - É lobo é lobisomem Há várias lendas ao redor do mundo sobre o 

lobisomem, porém, todas elas têm um contato direto 

com a lua, a transformação nesse monstro sempre é 

regida à luz da lua cheia. 

 
Ala 04 - A fé que vem do Oriente A lua é um símbolo importante para vários povos pelo 
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Médio mundo, e no Oriente Médio não é diferente. Judeus e 

muçulmanos a usam como símbolo de fé e devoção, 

esse fato ocorre porque muitos desses povos viajavam 

à noite, fugindo do calor do dia, sendo a lua um 

importante aliado, quase uma ajuda divina. 

 
Ala 05 - O índio bate o tambor Aqui no Brasil, várias tribos adoram a lua como uma 

deusa chamava Jaci, onde rituais de iniciação ocorriam 

sobre a luz a proteção da lua. 

 
Ala 06 - Hora de plantar, hora de 

colher 

Os ciclos lunares foram de suma importância para a 

evolução da agricultura, fato que foi determinante para 

a fixação do homem em um único lugar, deixando de 

ser nômade e de apenas coletar o que encontrava. A lua 

foi uma importante arma na contagem do tempo e para 

entender o que plantar conforme suas fases. 
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Ala 07 - Navegar foi preciso O céu estrelado e iluminado pela luz da lua foi de 

grande importância para a expansão de vários povos 

pelo mundo todo, sendo muito mais fácil navegar à luz 

da lua do que de dia. 

 
Ala 08 - Luz que deu origem a vida A força exercida pela lua nas marés oceânicas foi de 

muita importância para o surgimento das primeiras 

formas de vida no mar, tanto os animais como as 

plantas. 

 
Alegoria 02 – Inspiração para 

evolução 

A lua tinha um papel importante na evolução da 

humanidade, fazendo com que o homem pudesse se 
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expandir pela terra. As grandes navegações só foram 

possíveis pelo brilho lunar (foi assim que chegaram os 

invasores às Américas por exemplo), vencendo medos 

e lendas de monstros gigantes do alto mar. 

Ala 09 - Tesouro Lunar Na corrida até a lua, várias hipóteses foram surgindo, 

uma dessas hipóteses era de que havia tesouros e 

minérios valiosos como diamante e ouro em solo lunar. 

Boa parte dessas hipóteses eram apenas especulações 

lançadas para incitar ainda mais a corrida espacial. 

 
Ala 10 - Guerra Fria A tensão entre URSS e USA fez com que surgisse a 

guerra fria, onde as duas maiores potências do mundo 

entraram em um estado de guerra. O vencedor? Quem 

alcançasse a lua primeiro. 

 
Ala 11 - Corrida Espacial: Rumo ao 

Desconhecido 

Começou então a corrida espacial, onde a linha de 

chegada era a lua, ou seria o desconhecido? Uma 
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corrida tecnológica e militar entre as duas 

superpotências da época ocorreu durante anos e mais 

anos tendo a lua e o desconhecido como alvo. 

Ala 11 - Corrida Espacial: Rumo ao 

Desconhecido 

Começou então a corrida espacial, onde a linha de 

chegada era a lua, ou seria o desconhecido? Uma 

corrida tecnológica e militar entre as duas 

superpotências da época ocorreu durante anos e mais 

anos tendo a lua e o desconhecido como alvo. 

 
Ala 12 - Vem turista, vamos viajar A corrida espacial continua até hoje, porém, não mais 

realizada por nações, mas sim por grandes empresas 

que estão desenvolvendo tecnologia para levar turistas 

ao espaço e principalmente à lua. 

 
Alegoria 03 – O Tio Sam chegou 

Primeiro 

Com a corrida espacial, os russos foram os primeiros a 

chegar no espaço, contudo, os americanos foram os 
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primeiros a pousar na lua. Na década de 60, esse 

acontecimento foi transmitido pela TV em todo 

mundo. Esse fato deu larga vantagem para os 

americanos na guerra de propaganda, durante a guerra 

fria. 

Ala 13 - Banho de Lua Música dos anos 60 de Cely Campelo, uma das 

primeiras canções que vem à cabeça quando falamos 

de lua, um clássico da música brasileira. 

 
Rainha da Bateria – Rainha do 

Ziriguidum 

A nossa rainha representa a primeira rainha de bateria 

do carnaval, Monique Evans, que foi rainha da bateria 
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da Mocidade Independente no ano de 1985, sendo 

campeã do carnaval com o enredo Ziriguidum 2001, o 

maior desfile sobre o espaço já feito. 

Ala 14 – Bateria – Ziriguidum 2018 Uma homenagem ao desfile campeão da Mocidade 

Independente de Padre Miguel de 1985 Ziriguidum 

2001 do carnavalesco Fernando Pinto, um dos maiores 

nomes da história do carnaval carioca, esse enredo era 

uma grande viagem pelo o espaço e a lua era um dos 

pontos fortes do desfile. 

 
Ala 15 – Passista – Musas Estelares As musas que servem de inspiração para fazer um belo 

carnaval. 

 
Ala 16 - Lua de Mel A lua sempre foi um símbolo de romance e paixão, não 
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é à toa que a primeira viagem dos casais recém casados 

se chama lua de mel, uma forma de demostrar paixão e 

afeto um pelo outro. 

Alegoria 04 – Inspiração do Rei Michael Jackson é um dos maiores artistas do nosso 

tempo, tendo sido também inspirado pela lua, dando 

seu nome ao passo de dança mais famoso, Moonwalker 

(volta a lua). Isso mostra a influência desse astro no 

mundo da música. 

 
Ala 17 – Tá frio A lua tem uma variação de temperatura 

impressionante, chegando a incríveis -200°C no seu 

lado escuro, que frio, não? 

 
Ala 18 – Tá Calor Já do lado claro, as temperaturas chegam até 100°C. 
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Que desafio seria viver nesse calor na superfície lunar, 

não? 

Ala 19 – Lixo espacial não é legal Depois de tantas viagens até lá, muito lixo foi deixado 

em sua órbita, seja de satélites velhos até comida e 

cobertores, portanto é necessário cuidar e preservar a 

superfície lunar. 

 
Ala 20 – Baianas – Discos Voadores Discos Voadores: Sempre houve a dúvida de vida em 

outros lugares do nosso espaço, mas ao ouvir o samba 

da nossa Paraíso chegando a lua, os ETs vieram 

correndo para participar do nosso carnaval. 

 
Alegoria 05 – A grande chegada Finalmente chegamos ao nosso destino! O que 
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encontramos lá? Transformers, ETs, tesouros e muito 

mais! Faremos em solo lunar um grande carnaval. 

Todos os foliões estão prontos para brincar o carnaval 

e fincar nossa bandeirada para o maior espetáculo das 

nossas vidas. 

Velha Guarda – Estrelas do Samba As estrelas e a lua sempre brilharam no seu, sendo 

forma de orientação e proteção, nossa velha guarda é 

assim, símbolos de sabedoria e segurança. 
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Nome Completo da Escola* 

Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual Paraíso da Folia 
Presidente Administrativo da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

João Salles Neto 
Carnavalesco(a)/Comissão Carnavalesca da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Adenil Silva e Thiago Moreira 
Intérprete(s) da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

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

na escola, se houver)* 

Não tem 
Autores do Samba-Enredo da Escola* 

Cláudio Mattos 
Data de Fundação da Escola* 

01/11/2009 
Cores da Escola* 

Azul, Branco e Dourado 
Símbolo da Escola* 

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

O G.R.E.S.V. Paraíso da Folia foi idealizado após o atual presidente (João Salles) e 

alguns amigos assistirem aos desfiles da LIESV em 2009. A partir daí foram 

iniciadas conversas e discussões em busca da criação de uma escola virtual. 

Fundamos a Paraíso no dia 01/11/2009, o dia de todos os santos, para abençoarem 

a nossa escola. Primeiramente, a escola foi chamada de Paraíso do Samba, mas, 

posteriormente, o nome foi alterado para Paraíso da Folia. A escola já fez 6 desfiles 

na LIESV, sagrando-se campeão do Grupo de Acesso em 2014. As cores são Azul, 

Dourado e Branco e o símbolo, uma Coroa. 

Uma viagem fantástica rumo ao conhecimento da Lua – Um pequeno passo para o  

homem, um grande Carnaval para humanidade. 

Adenil Silva e Thiago Moreira 

 

A paraíso vai levar o público a uma viagem rumo a lua, faremos algumas paradas 

para conhecer melhor esse astro magnífico. Mitologia, lendas, corrida espacial e a 

inspiração que a lua provoca são alguns dos temas que serão abordados, um enredo 

visualmente rico que promete prender atenção do início ao fim do desfile 

 

 

Título do Enredo* 

Autor do Enredo* 

Breve Resumo do Enredo (máximo de 10 linhas)* 

FICHA TÉCNICA 

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

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

2018. 


