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“Vai ter Madruga na Avenida, sim! E se 

reclamar, vai ter duas Madruga!” 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

CARNAVALESCO 

MARCO ANDREWS FELGUEIRAS MACIEL 
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Tema-Enredo (Título do enredo e subtítulos se houverem)* 

Vai ter Madruga na Avenida, sim! E se reclamar, vai ter duas Madruga! 

 

 

Carnavalesco* 

Marco Andrews Felgueiras Maciel 

 

 

Autor(es) do Enredo* 

Marco Andrews Felgueiras Maciel 

 

 

Elaborador(es) do Roteiro do Desfile* 

Marco Andrews Felgueiras Maciel 

 

 

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

O erro de concordância no título do enredo (duas Madruga) é proposital, a fim de reforçar a ironia e gerar 

mais humor. A Unidos do Madruga tem como característica desfiles descompromissados, que não têm a 

intenção de brigar por campeonatos ou acessos, visando apenas brincar o Carnaval.  

 

 

SINOPSE DO ENREDO 
 

Para nossa alegria, a Unidos do Madruga (nunca critiquei) surge sambando na cara dazinimiga no embalo 

do mestiço, seguindo em frente e olhando para o lado.  

 
Em tempos de redes sociais, tudo vira motivo para meme. Numa fração de segundo, qualquer piada, 

imagem, vídeo e comentário dos mais diversos assuntos pode viralizar, ganhar novas versões, de maneira a 

obter dezenas, centenas ou até milhares de curtidas, compartilhamentos e RTs.  
 

Bombar na internet parece ser o único ideal dessa nova geração que não viveu a conexão discada. Em plena 

época da transição desta para a banda larga, pouco depois do Orkut proporcionar um novo estilo de 
confraternização entre as pessoas, surgiu o YouTube, que ajudou a propagar uma nova realidade virtual a 

fim de promover um choque na sociedade. Um choque de 220 volts no meio de uvas “mais de mesa”. Que 

estaria perdido para sempre no limbo do esquecimento se não fosse o precioso resgate do site de vídeos. 

Sem o YouTube, como que as gerações futuras sobreviveriam sem uma Xuxa verde mandando a Cláudia 
sentar e sem o questionamento do Homem do Baú em preto e branco “e o bambu?”? Um precioso legado 

para a eternidade. Pra zerar a vida. São os memes pioneiros. Chupa mundo! AE KASINÃO! 

 
A zoeira floresce. Afinal, ela não tem limites. Twitter e Facebook aos poucos foram se popularizando no 

Brasil e, tal qual um sopro da menina de Oyá, espalharam os memes e suas incontáveis mutações mundo 

afora. A internet não perdoa. Qualquer gif de gafe, uma declaração involuntária, estão sujeitos a passar por 

sua timeline com as mais insólitas legendas ou versões bizarras de funk. Chapolin Colorado e Willy Wonka 
do nada passaram a distribuir verdades com sinceridades e ironias. Até guerra memeal foi decretada. Véi, 

na boa... 

 

FICHA TÉCNICA 

Enredo 
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Expressões novas foram popularizadas pela garotada que cresceu 

habituada a escrever em 140 caracteres e insistir nos SDVs pra obter 

seguidores. De tal forma a ameaçar um distúrbio mental a alguém com 

um pouco mais de idade se este ler a frase “Kéfera shippou o crush no 
Snapchat” antecedendo alguma “hashtag”. O povo passou a clamar por nudes. Casais da ficção começaram 

a ser reconhecidos por uma denominação que mistura seus nomes, com alguma falsiane ameaçando a 

felicidade, sob pena do forninho cair. Todo mundo entendeu, menos a Luísa que está no Canadá... 
 

Coragem Brasil. Chegamos a 8 de julho de 2014. Esse dia foi louco... Olha só que absurdo: cenas 

lamentáveis no Mineirão. Virou passeio! O menino só queria dar alegria para o povo, jogar sem medo como 
Brasil, mas a geração selfie amargou Khedira e cia pintando o sete em nossa casa. Nem o Senhor Waldemar 

resolveria com sua manha. E enquanto você lia, mais um gol da Alemanha. Parabéns aos envolvidos! 

 

A rapidez da internet em propagar mensagens tornou as redes sociais um espaço aberto para a exposição 
dos mais distintos pontos-de-vista, dando a oportunidade para todos expressarem seus descontentamentos, 

discordâncias e inconformismos, algo impossível até pouco tempo atrás. As comunidades bem-humoradas 

do Orkut deram lugar à inquisição do Facebook, o muro virtual das lamentações. Enfim, o Mar Vermelho 
se abre. Que comece o mimimi! 

 

Haja meme pra tanto mimimi. E tome textão. Reclamão cagando regra, defecando tese... Haters destilando 
ódio contra quem tem ideologias, pensamentos, costumes e crenças diferentes. Intolerância... Percebe a 

petulância? As redes sociais, além de combinarem manifestações políticas pelas ruas, passaram a difundir o 

politicamente correto, num claro reflexo de mudança de comportamento da hoje chata sociedade. Não pode 

isso, não pode mais aquilo... E a louça pra lavar? Por que não amadurecem? Chola mais! 
 

Deixemos os belos, recatados e do lar de lado. Como diria a turma dos Sambistas da Depressão, o reduto 

dos memes carnavalescos, o destino reservado para a Unidos do Madruga é que ela seja a Grande Rio do 
Carnaval Virtual. A não ser que Steve Harvey, que nem sabia quem era e já considero pacas, venha direto 

do concurso de Miss Universo para narrar as notas da apuração da LIESV, a fim de mitar ao decretar 

“Madruga campeã”. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Só que não... Sobre o que a nossa escola 

promete apresentar na João Jorge Trinta, vamos parafrasear Glória Pires: “não sou capaz de opinar”. Fecha 
a internet! 

 

Como já diria um grande jornalista a respeito disso tudo: nós já fomos mais inteligentes. Realmente, a 
Sapucaí estava certa anos atrás: no Brasil, o que é sério é Carnaval... Não, pera! 

 

PS: Já acabou, Jéssica? 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

  

FICHA TÉCNICA 

Samba Enredo 
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Autoria do Samba-Enredo* 

André Cardoso, Pedro Carmo, Anderson Monks, Tiago Vinícius, Hugo Rodrigues, Alex José e Charlles 

Mendes 
 

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

E TODO DIA É UM 7 A 1 DIFERENTE 

CHEGOU MADRUGA, IRREVERENTE  

SAMBANDO NA CARA DAS INIMIGAS 

ME PERDOEM AS CO-IRMÃS  

NÃO QUERO ARRUMAR INTRIGA 

 

#PartiuLIESV que hoje é carnaval  

O meu samba contagia 

É meme na rede social 

Curtiu, compartilha... é só lacração 

O que importa é visualização  

Um vídeo “viraliza” na comunidade  

É tapa na cara da sociedade 

Nem a Cláudia quer ficar parada 

Até o bambu foi parar no baú  

A zoeira nunca acaba, sou menina de Oyá 

Se nem a “net” perdoa, não sou eu que vou perdoar 

 

EU “SHIPPO” OS “CRUSH’S” NO SNAPCHAT 

E MARCO TODO MUNDO COM AS HASHTAGS 

TOME TEXTÃO, “CHOLA” MAIS QUE QUERO OUVIR 

É MADRUGA CAMPEÃ E QUE COMECE O MIMIMI 

 

Vai Brasil, joga sem medo 

Parte pro ataque, se assanha 

Em poucas palavras, a “mitagem” sempre ganha 

Enquanto eu cantava, é mais um gol da Alemanha 

Jogo ironia na sua timeline 

O ódio está por toda parte 

Pra que tanto analista? 

Que de tudo é especialista 

Até a miss passou vergonha na TV (na TV) 

Vi o sambista na maior "deprê" 

Parece que o jogo virou e vou “bombar” 

Não sou capaz de opinar 
 

Defesa do Samba (se a escola julgar necessário) 

A letra possui expressões inexistentes no dicionário, mas propagadas constantemente pelas redes 

sociais, como “viraliza”, “shippo”, “mitagem”, “deprê” e “bombar”. O samba procura reforçar o 

coloquialismo e os novos termos que surgem e são incorporados ao vocabulário dos mais jovens. 

ROTEIRO DO DESFILE 
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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 – 15 

Alegorias – 3 

Tripés e/ou Quadripés – 2 (um deles na comissão) 
Mestre Sala e Porta Bandeira – 1 

Guardiões de Casal de MS & PB – 0 

Destaques de Chão – 1 (rainha de bateria) 

 
 

Organização dos elementos de desfile (a setorização é obrigatória; alas obrigatórias devem ser 

devidamente discriminadas)* 

SETOR 1 - SE NÃO FOSSE O YOUTUBE... 
Comissão de Frente – Siga em Frente, Olhe para o Lado (Tripé – Ae Kasinão) 

Carro 1 - Lasier Martins - O Choque de uma nova Realidade  

Ala 1 - Aham Cláudia, Senta Lá!  

Ala 2 - E o Bambu? 
Casal - Batman Estapeando Robin 

 

SETOR 2 - ZOEIRA NEVER ENDS 
Carro 2 - Chapolin Sincero  

Ala 3 – Kéfera Shippou o Crush no Snapchat 

Ala 4 (passistas) - Luiza do Canadá  
Ala 5 (baianas) - Glória Maria Ria Ria Ria Rá 

Ala 6 - Cala a Boca Galvão 

Ala 7 - Gol da Alemanha 

Ala 8 - O novo Carnavalesco da Madruga é o Senhor Waldemar 
 

SETOR 3 - PATRULHEIROS DO POLITICAMENTE CORRETO 

Ala 9 (bateria e carro de som) - Somos Todos Macacos (Rainha - Manda Nudes) 
Tripé - Que Comece o Mimimi  

Ala 10 – Uma Rola para Malafaia 

Ala 11 – O Power Point da Lava Jato  
Ala 12 - Bela, Recatada e do Lar  

Ala 13 - Lula Preso Amanhã  

 

SETOR 4 - MADRUGA CAMPEÃ 
Carro 3 - Sambistas da Depressão  

Ala 14 – Madruga Campeã... ERROU! 

Ala 15 - Não sou Capaz de Opinar 
Velha Guarda - Já Acabou, Travolta? 
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Criador(es) dos Desenhos* 

Nome(s) do(s) artista(s)*: Marco Andrews Felgueiras Maciel 
Nome do Elemento O que representa 

Comissão de Frente + Tripé 1 - 

Siga em Frente, Olhe para o 

Lado 

A comissão vem 

representada pela Carreta 

Furacão, que realiza 

“trenzinhos” em eventos pelo 

Brasil. Seus integrantes 

fantasiados de Popeye, 

Mickey, Fofão, Palhaço e 

Capitão América sempre 

“quebram” a internet quando 

despontam fazendo os 

passinhos ao som de “Vem 

Dançar o Mestiço” de 

Leandro Lehart. A Carreta 

Furacão presente na Unidos 

do Madruga conta com a 

participação especial de José 

Mauro da Silva, o Jmauro, 

presidente do CCV 

Cangaceiros, o Boy Magia da 

LIESV, a nossa Menina de 

Oyá, que dará o ar da graça 

em outros elementos do 

desfile. No meio do 

trenzinho, aparece o rebolado 

de Gretchen, uma das rainhas 

dos memes, cujo bumbum 

ampara o forninho derrubado 

pela menina Giovanna 

enquanto sensualizava 

dançando funk. A comissão é 

“apresentada” pelo tripé do 

Kasino, o “Kasinão”, que foi 

imortalizado pelo 

apresentador Gilberto Barros, 

empolgado com a música 

“Can’t Get Over” cantada no 

extinto programa “Sabadaço” 

da TV Bandeirantes em 

outubro de 2006.  

 

Comissão de Frente + Tripé 1 - 

Siga em Frente, Olhe para o 

Lado 

A comissão vem 

representada pela Carreta 

Furacão, que realiza 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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“trenzinhos” em eventos pelo 

Brasil. Seus integrantes 

fantasiados de Popeye, 

Mickey, Fofão, Palhaço e 

Capitão América sempre 

“quebram” a internet quando 

despontam fazendo os 

passinhos ao som de “Vem 

Dançar o Mestiço” de 

Leandro Lehart. A Carreta 

Furacão presente na Unidos 

do Madruga conta com a 

participação especial de José 

Mauro da Silva, o Jmauro, 

presidente do CCV 

Cangaceiros, o Boy Magia da 

LIESV, a nossa Menina de 

Oyá, que dará o ar da graça 

em outros elementos do 

desfile. No meio do 

trenzinho, aparece o rebolado 

de Gretchen, uma das rainhas 

dos memes, cujo bumbum 

ampara o forninho derrubado 

pela menina Giovanna 

enquanto sensualizava 

dançando funk. A comissão é 

“apresentada” pelo tripé do 

Kasino, o “Kasinão”, que foi 

imortalizado pelo 

apresentador Gilberto Barros, 

empolgado com a música 

“Can’t Get Over” cantada no 

extinto programa “Sabadaço” 

da TV Bandeirantes em 

outubro de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

Carro 1 - Lasier Martins - O 

Choque de uma nova Realidade 

O abre-alas da Unidos do 

Madruga realiza um tributo 
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ao YouTube, site de 

compartilhamento de vídeos 

que, desde que surgiu em 

2005, é fundamental para 

resgatar antigos momentos 

que estariam fadados ao 

esquecimento, 

proporcionando assim os 

memes pioneiros no país. Um 

deles é o choque de 220 volts 

sofrido ao vivo pelo então 

apresentador do (telejornal 

local da RBS TV, afiliada 

gaúcha da Globo) “Jornal do 

Almoço”, Lasier Martins, 

durante uma Festa da Uva de 

Caxias de Sul em 1996 após 

colocar as mãos num cacho 

de uvas eletrificado. O vídeo 

do choque é o destaque do 

carro, como se estivesse 

sendo exibido 

ininterruptamente pelo telão 

de LED, tendo a ilustre 

audiência de Mônica e seu 

bordão (inventado pelos 

internautas) ATA, fazendo 

menção também a 

PEDERNEIRAS, o 

cinegrafista que fez o célebre 

e involuntário registro do 

choque do hoje senador da 

República. Como já é 

tradição, a careta do Seu 

Madruga aparece no abre-

alas como em todos os anos 

(a careta do pai da Chiquinha 

pra Unidos do Madruga é 

tipo a águia pra Portela), 

recebendo como companhia 

no topo da alegoria a careta 

de nosso glorioso Jmauro. E 

os botões de “curtir” do 

Facebook em pleno YouTube 

são pura licença poética, não 

reparem... 

Ala 01 - Aham Cláudia, Senta 

Lá! 

No início de sua carreira 

como apresentadora, Xuxa 
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ainda não tinha as Paquitas 

para auxiliá-la no “Clube da 

Criança” da extinta TV 

Manchete e a criançada fazia 

um fuzuê no palco do 

programa, enquanto a então 

namorada de Pelé se 

descabelava para organizar 

os baixinhos a fim de realizar 

uma brincadeira. Uma 

menina tenta chamar a 

atenção de Xuxa e esta, 

impaciente e querendo 

encerrar o assunto, lhe dirige 

rapidamente a frase “aham 

Cláudia, senta lá”. Décadas 

depois, se descobriria que a 

menina rejeitada por Xuxa 

nem Cláudia se chama. Erica 

recebeu as desculpas públicas 

da rainha dos baixinhos em 

sua estreia na Record em 

agosto de 2015. O trecho do 

programa, datado de 1983 ou 

84, é outro resgate precioso 

do YouTube. A imagem 

maltratada pelo tempo 

aparece esverdeada, daí o 

motivo do verde proliferar na 

fantasia. Nos ombros, a 

Unidos do Madruga 

disponibiliza as cadeiras para 

a Cláudia - que na verdade é 

Erica - tomar assento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ala 02 - E o Bambu? Em outro antigo vídeo que 
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apareceu enquanto o 

YouTube engatinhava e 

gravado em preto e branco, 

Silvio Santos entrevista nos 

anos 80 uma garota na plateia 

do programa “Domingo no 

Parque”, que lhe pergunta 

“qual a diferença entre o 

poste, a mulher e o bambu?”. 

Silvio não sabe responder e 

ela esclarece: “o poste dá a 

luz em cima e a mulher dá 

luz embaixo”. Silvio sente 

falta de uma parte da resposta 

e questiona: “e o bambu?”. A 

menina devolve: “enfia no 

teu...”. Após segundos em 

que a plateia inteira cai na 

gargalhada com o palavrão, o 

dono do SBT, constrangido, 

diz em tom de brincadeira: 

“boca suja, sem vergonha”. 

A fantasia é revestida de 

bambu, com os postes de luz 

atrás, mais o baú de Silvio ao 

centro. 

Casal - Batman Estapeando 

Robin 

Um meme sempre presente 

nas redes sociais é um tapa 

que Robin leva de Batman, 

com o homem-morcego 

interrompendo uma fala de 

seu ajudante. As falas dos 

balões sempre são 

modificadas nos mais 

distintos contextos. O tapa é 

oriundo de uma história em 

quadrinhos publicada 

originalmente em 1965. No 

casal, a porta-bandeira 

conduz o pavilhão da 

Madruguinha vestida de 

Batman (ou Batgirl), 

enquanto o mestre-sala Robin 

não consegue disfarçar o 

olho roxo. 

 

Carro 2 - Chapolin Sincero O uso do Facebook se tornou 
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constante pelo brasileiro a 

partir da segunda década dos 

anos 2000. Um dos principais 

memes consagrados pela 

página é o “Chapolin 

Sincero”, com o personagem 

de Roberto Gómez Bolaños 

(escolhido sabe se lá o 

motivo) distribuindo 

verdades em forma de 

sarcasmo. Chapolin Colorado 

se torna o fio condutor da 

alegoria (que abre o segundo 

setor), que conta também 

com o auxílio de Willy 

Wonka, o dono da fantástica 

fábrica de chocolate, cujo 

semblante imortalizado por 

Gene Wilder também motiva 

ironias por parte dos 

internautas. Outra piada 

comum na internet é 

referente a uma história - que 

era pra ser triste - sempre 

repetida por Renato Aragão 

em diversos programas da 

Globo. O eterno Didi 

costuma relembrar 

emocionado o momento em 

que um menino faminto, no 

leito de morte, pergunta à 

mãe se “no céu tem pão?”. E 

o trapalhão completa, antes 

de fazer uma pausa e ir às 

lágrimas: “E morreu”. A 

alegoria mostra acima uma 

nuvem com um pão no céu, 

ao mesmo tempo em que a 

nuvem proporciona uma 

chuva de pães. Ou uma 

cascata deles. Reverenciada 

pelos turistas com capas 

amarelas vindos do famoso 

episódio “Niágara Fools” do 

Pica-Pau, que saúdam a 

queda do Didi chorando no 

barril. O carro ainda conta 

com a presença do Dollynho 

(mascote do guaraná) e do 

ET que é agarrado. 

Ala 03 - Kéfera Shippou o Crush 

no Snapchat 

A ala satiriza as novas 

expressões nativas da atual 
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geração, que desconheceu a 

conexão discada, e que cultua 

“youtubers”. A mais notória 

delas, Kéfera Buchmann, é a 

representada na fantasia, 

baseada numa manchete 

publicada pela página de 

humor “Sensacionalista”, 

consagrada pelas notícias 

falsas que satirizam o 

cotidiano. O site postou em 

junho de 2016 que a frase 

“Kéfera Shippando o Crush 

no Snapchat” pode derreter o 

cérebro de quem nasceu 

antes de 1996. Esclarecendo 

que “shippar” significa torcer 

por um casal, enquanto 

“crush” é alguém por quem 

você está apaixonado 

(representado na fantasia 

pelo antigo refrigerante) e 

“Snapchat” é um aplicativo 

de celular que permite filtros 

em fotos e pequenos vídeos 

que ficam disponíveis por 

tempo limitado. O layout do 

app inspira a ala, com o rosto 

de Kéfera exibindo o filtro de 

cachorro, recurso comum no 

Snapchat. 

Ala 04 (passistas) - Luiza do 

Canadá 

No começo de 2012, um 

comercial imobiliário 

veiculado na Paraíba em que 

um empresário alega estar 

com toda a família reunida, 

“menos Luiza que está no 

Canadá”, viralizou nas redes 

sociais. O meme recebeu 

incontáveis mutações, 

sempre com a frase 

mencionada encerrando os 

dizeres. Luiza Rabello voltou 

do Canadá especialmente 

para o desfile da 

Madruguinha a fim de 

capitanear a ala das passistas, 

com a fantasia representando 

a bandeira do país. 
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Ala 05 (baianas) - Glória Maria 

Ria Ria Ria Rá 

Uma edição do Globo 

Repórter caiu nas graças dos 

internautas em julho de 2016, 

quando Glória Maria, numa 

viagem à Jamaica, 

experimentou maconha na 

reportagem e, ao descer de 

um brinquedo num parque de 

diversões, manteve uma 

expressão mais animada do 

que o normal, o que gerou 

vários memes. Claro que a 

jornalista trouxe sua alegria 

exacerbada para o desfile da 

Madruguinha. A fantasia da 

ala das baianas remete à 

bandeira da Jamaica e às 

cores do Movimento 

Rastafári. O nome da ala é 

inspirado no refrão central do 

cultuado samba da escola 

porto-alegrense Copacabana 

de 2001 (“Rara a filosofia ria 

ria ria rá/rara a astrologia ria 

ria ria rá”) 

 

Ala 06 - Cala a Boca Galvão Na abertura da Copa do 
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Mundo de 2010, Galvão 

Bueno roubou a cena na 

transmissão da Globo ao não 

parar de falar por nenhum 

minuto e ainda dançar no 

show de Shakira. Então os 

internautas brasileiros 

criaram a hashtag 

#CalaaBocaGalvão, que foi 

parar no topo do Trending 

Topics mundial. Aos 

estrangeiros que não sabiam 

o que era “Galvão”, foi 

inventado que o nome era de 

um pássaro em extinção. A 

fantasia recebe o layout 

semelhante ao do Twitter, 

com a ave símbolo do site 

representando o “pássaro 

Galvão”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ala 07 - Gol da Alemanha O número da ala não poderia 
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ser mais sugestivo. A fantasia 

que zoa a maior derrota 

brasileira em Copas do 

Mundo ocorrida em 8 de 

julho de 2014 no Mineirão 

exibe sete bolas Brazuca nos 

ombros do nosso David Luiz 

chorão, que só queria dar 

alegria para o povo.   

Ala 08 - O novo Carnavalesco da 

Madruga é o Senhor Waldemar 

Na reta final do Brasileirão 

2003, a diretoria do 

Flamengo confirma 

Waldemar Lemos como o 

novo técnico da equipe, em 

substituição ao seu irmão 

Oswaldo de Oliveira. A 

decisão de levar o “Senhor 

Waldemar” à casamata 

rubro-negra revolta alguns 

torcedores que, assim que 

ouvem o anúncio de Eduardo 

Moraes, o Vassoura, 

protestam e promovem uma 

algazarra, para a 

perplexidade do dirigente e 

da imprensa que cobre o 

episódio. Para ilustrar a 

fantasia, aparecem vassouras, 

além de uma imagem de 

Oswaldo e um telefone do 

lado, justificando a frase “O 

Oswaldo vai comandar pelo 

telefone, rapá” bradada por 

um dos flamenguistas 

enfurecidos, que soltam o 

coro “ha ha ha, fora 

Waldemar” antes mesmo do 

treinador assumir o comando 

do time. 
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Ala 09 (bateria) + Rainha + 

Carro de som - Somos Todos 

Macacos 

Dando início ao setor de 

protesto do desfile, Daniel 

Alves veste a fantasia de 

banana, em alusão à fruta que 

comeu durante uma partida 

do Barcelona em abril de 

2014, para responder ao 

torcedor racista que atirou a 

banana em sua direção, 

enquanto se posicionava para 

cobrar um escanteio. A 

atitude do lateral motivou 

uma campanha na internet 

contra o racismo, com a 

hashtag 

#somostodosmacacos 

difundida nas redes sociais. 

A rainha de bateria é Inez 

Brasil que, com seu celular, 

não para de mandar nudes 

para seus admiradores. No 

carro de som, Antônio Carlos 

canta o samba da Madruga 

vestido de “Flalemanha” (a 

camisa que a Seleção Alemã 

usou nos 7x1), acompanhado 

pelos Chicos Buarques feliz e 

triste, Caetano Veloso e seu 

carro estacionado no Leblon, 

Jefferson Barbosa, o menino 

do “Para Nossa Alegria” e 

Zeca Pagodinho com seu 

inseparável quadriciclo que 

já ajudou desabrigados em 

Duque de Caxias. 

 

Ala 09 (bateria) + Rainha + 

Carro de som - Somos Todos 

Macacos 

Dando início ao setor de 

protesto do desfile, Daniel 

Alves veste a fantasia de 
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banana, em alusão à fruta que 

comeu durante uma partida 

do Barcelona em abril de 

2014, para responder ao 

torcedor racista que atirou a 

banana em sua direção, 

enquanto se posicionava para 

cobrar um escanteio. A 

atitude do lateral motivou 

uma campanha na internet 

contra o racismo, com a 

hashtag 

#somostodosmacacos 

difundida nas redes sociais. 

A rainha de bateria é Inez 

Brasil que, com seu celular, 

não para de mandar nudes 

para seus admiradores. No 

carro de som, Antônio Carlos 

canta o samba da Madruga 

vestido de “Flalemanha” (a 

camisa que a Seleção Alemã 

usou nos 7x1), acompanhado 

pelos Chicos Buarques feliz e 

triste, Caetano Veloso e seu 

carro estacionado no Leblon, 

Jefferson Barbosa, o menino 

do “Para Nossa Alegria” e 

Zeca Pagodinho com seu 

inseparável quadriciclo que 

já ajudou desabrigados em 

Duque de Caxias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ala 09 (bateria) + Rainha + 

Carro de som - Somos Todos 

Macacos 

Dando início ao setor de 

protesto do desfile, Daniel 

Alves veste a fantasia de 
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banana, em alusão à fruta que 

comeu durante uma partida 

do Barcelona em abril de 

2014, para responder ao 

torcedor racista que atirou a 

banana em sua direção, 

enquanto se posicionava para 

cobrar um escanteio. A 

atitude do lateral motivou 

uma campanha na internet 

contra o racismo, com a 

hashtag 

#somostodosmacacos 

difundida nas redes sociais. 

A rainha de bateria é Inez 

Brasil que, com seu celular, 

não para de mandar nudes 

para seus admiradores. No 

carro de som, Antônio Carlos 

canta o samba da Madruga 

vestido de “Flalemanha” (a 

camisa que a Seleção Alemã 

usou nos 7x1), acompanhado 

pelos Chicos Buarques feliz e 

triste, Caetano Veloso e seu 

carro estacionado no Leblon, 

Jefferson Barbosa, o menino 

do “Para Nossa Alegria” e 

Zeca Pagodinho com seu 

inseparável quadriciclo que 

já ajudou desabrigados em 

Duque de Caxias.  

Tripé 2 - Que Comece o Mimimi Na sociedade atual, qualquer 

coisa é motivo para 

problematização, o que gera 

incontáveis textões com 

reclamação no Facebook, 

reflexo da consolidação do 

politicamente correto 

vigente. O termo “mimimi” 

surgiu baseado num episódio 

em que Chaves chora dessa 

maneira, sendo a expressão 

ideal para simbolizar uma 

queixa ou descontentamento 

por algo inútil. O meme que 

sintetiza o muro de 

lamentações virtual é o que 

Moisés abre o Mar 

Vermelho, em meio aos 

dizeres “Que comece o 

mimimi”. Pois no tripé, 

Moisés abre o mar... de 
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Nutella. O creme de avelã 

virou nas redes sociais, por 

algum motivo desconhecido, 

símbolo da nova geração 

acomodada, cheia de 

frescura, “gourmetizada” e 

amparada pelos avanços da 

tecnologia, em contraponto à 

geração raiz, mais apegada a 

coisas antigas e tradicionais. 

Ofensas e injúrias na 

inquisição das redes sociais 

são comuns, daí um notebook 

ostentar o revólver no topo 

da alegoria (com a tela 

ilustrando a careta do menino 

da série “Três é Demais”, 

que inspirou o meme “Por 

que você não amadurece?). 

No meio do mar de Nutella 

aberto por Moisés, desponta 

o Cebolinha 3D que deu 

origem ao meme “Chola 

Mais”, onde o melhor amigo 

da Mônica aparece dançando 

no bairro do Limoeiro ao 

som de um remix que mistura 

pagode com trilha da série 

“Dragon Ball”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ala 10 - Uma Rola para Malafaia O pastor Silas Malafaia é um 
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dos símbolos da intolerância. 

Em suas redes sociais, destila 

ódio em constantes 

mensagens ofensivas aos 

gays, pregando a favor da 

“família” e insultando outras 

religiões. Num comentário 

para a Rádio BandNews em 

junho de 2015, o jornalista 

Ricardo Boechat criticou o 

pastor, mandando ele 

“procurar uma rola”. A ala 

apresenta o explorador da fé 

alheia Malafaia como o diabo 

na Terra, com a fantasia 

estampada por seus “tweets” 

ofensivos (além de outros do 

também intolerante Marco 

Feliciano), a calça formada 

pelas cores do orgulho LGBT 

e, é claro, com a “rola” na 

mão. 

Ala 11 - O Power Point da Lava 

Jato 

A denúncia ao ex-presidente 

Lula pela Operação Lava-

Jato em setembro de 2016 

por parte do procurador 

Deltan Dallagnol ocorreu 

através de uma apresentação 

de Power Point com recursos 

antiquados, o que gerou 

vários memes e piadas. A 

Menina de Oyá da LIESV e 

autêntico representante da 

classe “Zé Povinho”, Jmauro, 

um típico brasileiro que 

amarga as mazelas de uma 

nação dividida, apresenta 

(com a mandioca saudada 

por Dilma como chapéu) a 

fantasia em forma de Power 

Point, com o círculo “Brasil” 

sendo cercado pelas duas 

correntes de um país rachado 

politicamente. A camisa é 

amarela pra simbolizar o 

PSDB. A calça vermelha 

representa o PT. 
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Ala 12 - Bela, Recatada e do Lar A manchete publicada pela 

Veja na matéria sobre 

Marcela Temer em abril de 

2016 além das troças também 

motivou inúmeros textões 

feministas contra o 

machismo. O cinza prolifera 

na fantasia para explicar o 

atual momento turbulento 

vivido pelo país que é 

obrigado a aturar o rejeitado 

governo Temer. O lema 

“Ordem ou Progresso” dá 

lugar a “Temer o 

Congresso”. A primeira-

dama exibe panelas, usadas 

pelos contrários à gestão de 

Dilma Rousseff para 

“panelaços” durante 

pronunciamentos da ex-

presidente e de Lula. 

Patinhos de borracha que 

representam os patos da 

FIESP que defendiam o 

impeachment da petista 

também aparecem na 

fantasia. Por fim, pra satirizar 

o machismo, despontam nos 

ombros pratos sujos, 

referentes à frase comum nas 

redes sociais: “e a louça pra 

lavar?”. 

 

Ala 13 - Lula Preso Amanhã Com a possibilidade da 
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prisão de Lula a partir da 

denúncia da Lava Jato, criou-

se a expectativa diária do 

agente da Polícia Federal 

Newton Ishii, o Japonês da 

Federal, conduzir o ex-

presidente à Curitiba. No 

Twitter, foi criado o bordão 

“Lula Preso Amanhã”, 

geralmente postado todas as 

noites. Por ironia do destino, 

o preso acabou sendo 

justamente o Japonês da 

Federal, cujos memes dele 

conduzindo ele próprio à 

prisão ganharam a internet 

em junho de 2016, quando 

foi acusado de facilitar 

contrabandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carro 3 - Sambistas da 

Depressão 

A última alegoria que abre o 

setor derradeiro homenageia 
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a página “Sambistas da 

Depressão”, muito popular 

no Facebook entre os 

amantes de Carnaval pelas 

zoeiras com as escolas, 

enredos e personalidades do 

samba. No carro aparecem 

alguns dos temas mais 

abordados pela página, além 

de brincadeiras comuns entre 

os integrantes da LIESV. No 

topo, além do boneco do 

Boni (referência ao 

desastroso desfile de 2014 da 

Beija-Flor), aparece Tia 

Surica sendo atirada pela 

mente fértil de Boni em 

forma de canhão, numa piada 

a respeito da contratação de 

Paulo Barros pela Portela. 

Abaixo de Boni, está Ieiê, a 

mascote da página e versão 

bem humorada de Iemanjá, 

tendo o azul do mar ao 

fundo. Na parte de baixo do 

carro, é simulada a 

arquibancada onde Luís 

Butti, presidente da GRESV 

Imperatriz Paulista e um dos 

decanos do Carnaval Virtual, 

foi flagrado num registro 

histórico, de costas, 

encapuzado e com a cabeça 

baixa, sozinho no concreto 

do Sambódromo do 

Anhembi. O meme 

LIESViano foi apelidado de 

“Forever Alone” e difundido 

pelo blog Tribuna Marrom, 

cuja marca aparece no carro 

entre Boni e o rasgador de 

notas do Anhembi. Butti 

ainda desponta fantasiado de 

esquimó, numa referência ao 

verso “Tô nessa onda de 

esquimó e vou zoar” da 

Império de Casa Verde de 

2012, mesmo ano em que 

entrou em cena o rasgador. 

Marcam presença também 

Samuel Santos, lendário 

compositor da LIESV de 

camisa do Inter; Jmauro 
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como Menina de Oyá com as 

cores da Mangueira, sua 

escola de coração; e o selo 

Paulinho Direito de 

qualidade, outra brincadeira 

popular dos Sambistas da 

Depressão, envolvendo o 

folclórico compositor. Os 

surdos na parte de baixo do 

carro apresentam a marca da 

Grande Rio, a agremiação 

mais “perseguida” pela 

página devido ao seu jejum 

de nunca ter ganhado o 

Grupo Especial, da mesma 

forma que a Unidos do 

Madruga jamais venceu a 

LIESV. Por fim, os 

julgadores devem ter 

percebido a presença do 

Santo Antônio (literalmente) 

nas três alegorias e num dos 

tripés. A presença do santo é 

uma zoeira ao julgamento do 

ano passado, em que várias 

escolas foram punidas pela 

“falta de Santo Antônio nos 

carros”, as barras de 

segurança dos queijos. É o 

estilo descontraído da Unidos 

do Madruga de brincar 

carnaval, sem muita 

pretensão, apenas visando 

diversão e descontração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ala 14 - Madruga Campeã... 

ERROU! 

Em dezembro de 2015, o 

humorista e apresentador 
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Steve Harvey se tornou 

mundialmente conhecido ao 

cometer uma das maiores 

gafes de que se tem notícia, 

ao anunciar a vencedora 

errada do concurso de Miss 

Universo daquele ano. O 

meme da coroa da 

colombiana brevemente 

contemplada sendo 

transferida para a Miss 

Filipinas é um dos mais 

famosos da internet. O 

episódio consagrou Steve 

Harvey, que não só seguiu na 

apresentação do Miss 

Universo do ano seguinte, 

como foi convidado a ler as 

notas da apuração da LIESV 

no lugar de Ewerton 

Fintelman. E eis que ele 

anuncia: MADRUGA NOTA 

10, MADRUGA CAMPEÃ. 

Porém, mal dá tempo da festa 

da Madruguinha começar. 

Numa fração de segundo 

depois do anúncio, ecoa a 

voz de trovão de Fausto Silva 

bradando: 

ERRRRRRROOOOU. A fala 

que virou meme é original de 

um “Domingão do Faustão” 

de janeiro de 2011. Steve 

Harvey coroado aparece 

sambando com os envelopes 

das notas erradas (claro, 

como um desfile desses vai 

tirar 10, né?) e a fantasia 

estampada de Faustões. 

Ala 15 - Não sou Capaz de 

Opinar 

Convidada para comentar o 

Oscar 2016 na transmissão 
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da Globo, Glória Pires 

surpreendeu os 

telespectadores pelo seu 

desconhecimento com os 

filmes indicados. Mantendo a 

pose, a atriz repetiu 

constantemente as frases 

“não assisti” e “não sou 

capaz de opinar”. A última 

frase acabou se tornando 

antológica e inspirou muitos 

memes. Aliás, a maioria dos 

espectadores dos desfiles da 

LIESV certamente não é 

capaz de opinar sobre esta 

apresentação da Unidos do 

Madruga. A fantasia 

reproduz a estatueta do 

Oscar, mas com a cara de 

Glória. 

Velha Guarda - Já Acabou, 

Travolta? 

Encerrando o desfile da 

GRESVCh Unidos do 

Madruga, a Velha Guarda 

relembra mais dois memes. O 

John Travolta confuso, 

reprodução de uma cena do 

filme “Pulp Fiction” que 

ironiza alguém num lugar 

errado na hora errada ou que 

não entende o que está 

acontecendo. E Nazaré 

Tedesco, personagem de 

Renata Sorrah em “Senhora 

do Destino”, revive Lara, a 

menina com a camisa da 

bandeira do Pará que apanha 

de Jéssica e, mesmo 

cambaleante, faz pose de 

guerreira e pergunta à amiga 

se a surra já tinha acabado. 
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Nome Completo da Escola* 

GRESVCh Unidos do Madruga 
Presidente Administrativo da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

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

Marco Maciel 
Intérprete(s) da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

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

na escola, se houver)* 

Sem outros membros 
Autores do Samba-Enredo da Escola* 

André Cardoso, Pedro Carmo, Anderson Monks, Tiago Vinícius, Hugo Rodrigues, 

Alex José e Charlles Mendes 
Data de Fundação da Escola* 

1º de outubro de 2013 
Cores da Escola* 

Azul-marinho e branco 
Símbolo da Escola* 

A careta do Seu Madruga 
Texto de Apresentação da Escola (máximo de 05 linhas)* 

Visando brincar o Carnaval Virtual de forma descompromissada e irreverente, a 

GRESVCh Unidos do Madruga segue na atividade para descontrair o folião da 

Internet. Como a única agremiação carnavalesca com “chavesmaníaco” em sua 

denominação, Seu Madruga é quem batiza o pavilhão. A Madruguinha não pretende 

o acesso, até porque o carnavalesco da escola até hoje não aprendeu a desenhar. 

Vai ter Madruga na Avenida, sim! E se reclamar, vai ter duas Madruga! 

Marco Maciel 

A Unidos do Madruga traz os memes e as redes sociais para a Passarela Virtual. A 

pioneira propagação dos memes é simbolizada no primeiro setor pelo surgimento 

do YouTube, responsável por eternizar no imaginário do público antigos momentos 

então relegados ao esquecimento. O segundo setor foca na zoeira proporcionada 

pelos memes e relembra as principais brincadeiras presentes na internet. O terceiro 

setor aborda as polêmicas acentuadas pelos usuários das redes sociais, o que 

reforça o comportamento politicamente correto vigente na sociedade, além de 

discutir sobre política e as diferenças. O último setor retoma o espírito zoeiro ao 

“autoproclamar” a Unidos do Madruga campeã do Carnaval Virtual, mesmo com a 

deficiência plástica evidente dos desenhos. Mas o que vale é a intenção... 

 

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 

2017. 


