
BfcftTACJgÍQ.tN CJPR.ONV.-fTSS- 105 

BNDES 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

ARQUIVO NACIONAL 

SERVIÇO l)E CENSURA DE DIVERSÕES PUBLICAS 

CENSURA PRÉVIA 

CARNAVAL 

NOTAÇAO: TN2.1 •_3* 0!   

Nome do GRI-S JracJ/^aQ     

Knrudo: íeJa^ 1erras (k>_1?cio “ ?d66aro Guerreiro 

ANO: Mfó 



1N-CPR. CM.5SS.4o5 

- G. R. E. S. TRADIÇÃO - 

Rua Clarimundo de Melo 197 — PiecLqde 
Rio de tá [Rd S vJ U I oq 

t»io d*» Janeiro, O* d* p^v^r^iro d* 19*1} 

4 

ExmO Q T* . 
CHEFE DA CENS TF» A FEDEPAL 

Venho por meio desta solicito-r a especial «re«- 
tileza He oassar o vi«to conformo os docnmentos em anexo, af*im He 
arrovaçao da condira nara o desfile do CFEMIO oecwEMTVO ESCOT A DE 
SAMFA TPADIÇAO na Eee-nnda f»ira de Carnaval na Av, Fio franco, 

Na corteza da acolhida de nopsa solicitação, 
por parta de V.Sas, >!tiV\scrov»nio-nos cor os mais alto® protestos de 
elevada estima e distinta consideração. 

Anexosr Abre Alas 
3 Carros Al aroricos 
3 pisnrinos de Mas 
Sinopse do En-redo de 19*5 
Eam^a En-r-edo (3 cónias) 
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GRíTIIO RECREATIVO ESCOLA DE SAIPBA TRADIÇlO 

CARNAVAL 1983. 
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IE7RÊD0 - PELAS TERRAS DO PAU BRASIL - PÁSSARO GUERREIRO 

SAMBA - AUTORIA: JOXO NOGUEIRA / PAULO CESAR PINHEIRO 

Quando dos*confins dos azuis, o arco-íris, lançar nos / 

.espaços as asas ‘brancas do CCNDCR-GUERREIRO P/SSARO, o canto, grito, c£ 

brirá num brado‘de alerta os asfaltos do mundo, en defesa daquela gente 

sofrida, nua com cabeças coroadas, oue vivem nas matas e florestas, ca- 

çando, pescando, cultivando o milho e a mandioca, lutando em defesa da / 

sua liberdade. 

Aos nossos índios, homenagem primeira, daquela que em / 

luta semelhante, também eclodiu seu brado guerreiro, empunhando nao ar 

cos, flechas, nas entoando cantos e danças, tocando atabaques e tambo 

rins, lembrando que suas cores, integridade, caráter genuíno do seu san 

ba, tem que ser preservados. 

A luta já vem de muitas e muitas luas. Por séculos fo 

ram os índios enganados, espoliados da sua própria terra, aviltados em / 

sua dignidade, esmagados na sua cultura, por aqueles que os encaravam e 

ainda os tem como entrave para o progresso. Pão compreendiam e nem com 

preendem que na limitação da própria ganância talvez tivessem que com / 

cies aprender quase tudo da dança da vida e da morte. E, seguem até ho 

je o pensamento de Varnhagem, historiador, ideólogo do colonialismo do / 

'culo passado, para quem cs índios eram os grandes subversivos do imp_é cr 

no: " ;'ao resncitan nossa lei, nem nosso rei ", dizia. 

Esquecem sémente que nunca foram respeitados, e que se 

algum erro cometeram foi o da suprema inocência de não alcançarem a pro 

fundidade da maldade em certos homens. 

C GRÍBIIC PBCNEATIVC ESCCLl DE SAMBA TRADIÇãC, com cerca 

dc 1.500 figurantes, entrará de azul e branco na Avenida Rio Branco, s_o 

lidária, com aqueles que há muito lutam por seu selo, pela manutenção da 

nrenria liberdade. 
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em 1961, já reduzido em cerca de um quinto do projeto inicial de demarca 

çSo, sofrendo através aos anos, reduções, alterações, provocadas princi 

palnente, por invasões dos fazendeiros, pela construção da BR-080. LIj. 

já viviam desde épocas remotas, várias tritos como Ealapaloc,^Eamayuras, 

Iluicuros, verdadeiros donos. Quando os criadores e idealizadores do Par 

cue, os irmãos VILLAS BOAS, conseguiram o Decreto que o originou, na re 

gião já existiam umas 17 tribos. 

Durante anos, foi. conhecido como a vitrine de . expan 

são da política indigenista, brasileira, constituindo-se para os 'antropo 

logos'brasileiros, verdadeiro paraíso terrestre, graças ao trabalho dos 

irmãos cue conseguiram fazer com que as tribos, ficassem isoladas relate, 

vanente, uma vez que a entrada do branco sé se dava a partir dc um siste 

ma bastante rígido do controle. 

Com a saída dos YILLAS BOAS, o caos começou a se ins 

talar no até então paradísiaco parque, vez que começou a ser invadido, / 

cerca.do por fazendeiros, culminando na década de 70 a ser atravessado / 

por estrada que ia do nada à lugar algum. 

Hoje as invasões adentram cerca de AC, COlos do - ai que. 

0 conflito mais recente envolveu a tribo dos Pxucarra 

mãe, cujos membros chamam a sí próprios de IBBTPBBBP-E, gente muito preta. 

Pais altos e mais escuros que os cutros índios, seu nome vem do costume 

dc Tintar o corpo com tintura dc jenipapo, muito preta c resistente a / 

á“ua. Reivindicavam faixa de terra dc 15 bm dc comprimento por 100 dc / 

largura à margem direita dc Pio Xingu, como área de proteção para evitar 

contatos diretos com cs fazendeiros, defendendo aszin não so seu solo, / 

mas a mrepria sobrevivência, já por demais ameaçada não sé pelos confli 
C 03 . cessão da chamada 

da Aldeia Bretire, qu,e desde a constru 

dos limites do Parque. 

J— ‘ 

tos i as também pelo contato co: 

BC CAPCPC, terra sagrada, à 60 

ção da BB-OSO estava for; 

naquele dia, cerca de 46 nações indígenas se vJüran / 

invasão das suas tc-mas. B, defendendo seus limites, bordunas, 

A mata emudeceu, as / 
.titas-pê - 

zz empunhados. 
pentra 

zrccs, flechas, tacnpes, facões ío: 

uparas se calaram, os curumins assustados esconderam-se, os 

rrs, cz.iapcras, ipupiaras, desapareceram, os curimãs fugiram dos rios, o 

mandacaru não floresceu na serra, o canto do uirapuru traneformeu-se em 

triste Imncnto, preszagiando o perigo. 

Drcccs e oferendas foram feitas ao Deus Pupã., pedindo 

:uc - terra ficasse com aqueles que nela sempre habitaram. Semente as / 
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suas estranhas máquinas netáliôas, destruindo assim suas reservas, diz_i 

mando seu povo. 

Ilas, na madrugada de 2& Peira, na Avenida, la longe^das 

•antas, o COITDOR- TÁSSARO GUERREIRO, estará à frente da ESCOIA TRADIÇÃO / 

azul e "branca, guiando valorosos guerreiros sambistas, que enhora nao cs 

tcjaa pintados coa a tinta preta do jenipapo ou vermelho dourucum, nen 

enfeitados coa cocares e.colares coloridos verdadeiros, estarão unidos / 

ent cantos e danças, coro os irmos da selva, num sentimento -i.rai.erao. 

C Deus Tupã "benseu o rruiraquitã. As preces e oierendas 

foram aceitas. 

* ’ REDIGIDO POR: PARIA ATIÍIIA BARRETO. 

ID3CUISA: Ho URDO DRAGA. 

IUI0 DA CÃUAEA CASCUDO c • 

JGFJTAL. DC- ERAS ZL 

FOLHA DE SÃO PAÜXO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
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" PELAS TERRAS DO PAU-BRASIL. " 

P.ÍSSAHO GUERREIRO 

( DETGU ) 

João IToqueira - Paulo César Pinheiro 

Pintado cor: tinta de guerra 

0 índio despertou 

Eoani cercou 

Os linites da aldeia 
Bordunac e arcos c flechas e facões 

Dc repente cran riais que canhões 

ITa não de quem guerreia 

Caraíha quer civilisar o mdio na 

Caraíha quer tonar as terras do Eingu 

_ 
Quando o sol resplandece os raios da ruma 

ITa folha, na fruta, na flor e na cascata 

Declara o pajé pra Tupã 

Que o curinata suniu dos rios 

D o uirapuru fugiu pro alto da nata 

Poda a caça ali se dispersou 

6 Deus Tupã 

Pense a pedra verde, a huiraquita 

Que os-índios 

Dstãc se juntando igual janais se viu 

Pelas torras do Pau—Brasil 

-4 T- Tr-* -í o lr*r 
^ Ilren-Aharo re, > 

rn ^o ç\ 2 _i\T*£i~X2T*G | 0 

T-n. f -rr^ 4—, «, 

Ouvindo o sou do seu isribor 

As asas dc condor, c pássaro guerreiro 

Drubcir hateran se juntando ao seu clancr 

ITa luta en defesa do solo brasileiro 

TJn grito de guerra ecoou 

Calando c uirapuru lá no alto da 

nação Eingu returbou 

:er 

.... x   ^ —  ‘  
Ilcstrai.dc cuc ainda c c índio o dono da terra 

DPF - SR/RJ , 

SERVIÇO CE CENSURA E CIVEGSCES FUBÜCAS 

APROVADO 

CENSOR: 
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