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

Curiuá-Catu e a epopeia amazônica 

 

Carnavalesco* 

César Maia 

 

 

Autor(es) do Enredo* 

Carlos Augusto 

 

 

Elaborador(es) do Roteiro do Desfile* 

Carlos Augusto 

 

 

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

A produção do desfile se baseou na Obra “Pedro Teixeira e a Conquista da Amazônia”, de 

António Neto Guerreiro. A obra em questão é dividida pelo autor em duas partes: 

“Antecedentes Históricos”, na qual são explicados os acontecimentos históricos que 

culminaram na expedição liderada por Pedro Teixeira e “A Conquista do Amazonas – Um 

romance”, que é uma versão ficcional da jornada de que trata o desfile.  

Desse modo, embora os aspectos históricos tenham sido levados em consideração, foram 

privilegiados, na produção do desfile, os aspectos ficcionais, presentes na obra, por 

possibilitarem uma maior carnavalização da expedição de Pedro Teixeira.  

 

Bibliografia: GUERREIRO, Antônio Neto. Pedro Teixeira e a conquista da Amazônia. Editora 

Espaço Editorial, 2010. 
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SINOPSE DO ENREDO 
 

INTRODUÇÃO 

A Cupincha de Campo Grande revive a epopeia conduzida no século XVII, em 

plena União Ibérica, pelo desbravador português Pedro Teixeira através do Rio 

Amazonas. Uma expedição desafiadora que partiu do Forte do Presépio – hoje Belém 

– rumo a Quito, com cerca de duas mil pessoas. Entre mito e realidade, muitos 

obstáculos surgiram no caminho, atribuídos pelos índios ao deus do mal, Jurupari. 

A escola do Morro do Abutre traz em seu desfile a façanha desses aventureiros 

que, sob o comando de Pedro Teixeira, concluíram em dois anos uma epopeia colossal 

pelo rio Amazonas. A expedição, que definiu em pleno século XVII a conquista da 

Amazônia para a Coroa Portuguesa, contribuiu decisivamente para a consolidação do 

território brasileiro, em uma época em que o Brasil pertencia ao Império Espanhol. 

 

SINOPSE 

Nossa história remete ao tempo em que a Coroa Portuguesa estava submetida à 

Espanha, período conhecido como União Ibérica. Certo dia, seis sobreviventes 

remanescentes de uma expedição espanhola liderada por Francisco de Orellana, que 

partiu de Quito para explorar o rio Amazonas em busca da cidade lendária do El 

Dorado, chegaram ao Forte do Presépio e relataram ao governador do Maranhão e 

Grão-Pará, Jácomo Raimundo de Noronha, que a expedição havia sido dizimada por 

índios ferozes.  

A presença de espanhóis naquela região inexplorada apavorou os portugueses, 

pois naqueles tempos quem explorava a terra acabava reivindicando a sua posse. 

Assim, preocupado com a presença de espanhóis e tendo a intenção de garantir o 

domínio das terras da região, o governador resolveu criar uma expedição pelo Rio 

Amazonas, até a cidade de Quito, território espanhol. Para garantir o sucesso da 

missão, delegou o comando a Pedro Teixeira.  

Pedro Teixeira era um valente desbravador português. Com inegável espírito de 

liderança foi responsável direto pelo sucesso na defesa dos povoados do Norte do 

Brasil, derrotando e expulsando ingleses, holandeses e, principalmente, franceses da 

região. Além disso, gozava de simpatia e respeito dos povos indígenas, que o 

chamavam de “Curiuá-Catu” – homem branco bom.   

Muitos portugueses se juntaram à expedição seduzidos por riquezas, já que da 

boca dos indígenas saíam histórias que garantiam a existência de inúmeros tesouros 

escondidos no Rio Amazonas à espera de grandes conquistadores. Curiuá-catu tinha 

um amigo, Uiacari, pajé tupinambá que nutria pelo português um sentimento de muita 

admiração. O pajé, preparou os bravos guerreiros para a aventura ora iniciada, 

garantindo que seria preciso mais do que valentia para vencer a correnteza do rio, pois 

nele moravam criaturas que fugiam à compreensão humana.  

No dia da partida, a lua emite um brilho indescritível, iluminando toda a mata. 

É o sinal de Tupã para o início da expedição. Assim, composta por soldados, 

cartógrafos, jesuítas, índios Tupinambás e familiares, a expedição liderada por 
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Curiuá-Catu partiu rio acima rumo ao desconhecido, com inúmeras embarcações, 

destacando-se as canoas indígenas. 

A jornada logo se revela mais deslumbrante do que Curiuá-Catu 

imaginava.  Mesmo os valentes tupinambás evitavam subir rio acima, pois muitas 

histórias eram narradas de geração a geração sobre Jurupari, o deus do mal, que 

armava sortilégios para matar os homens que ousavam percorrer aquelas águas, 

sobretudo com ataques da enorme serpente conhecida como Boiúna, que devorava os 

homens. 

O comandante da expedição logo compreende que no grande rio o mítico se 

funde ao real e não é possível distinguir o que é lenda do que é realidade, e que a 

própria história do rio é a história daquele povo que em suas margens vive. O canto e 

a beleza de Iara tiram a vida de navegadores e o boto galanteador seduz mulheres da 

comitiva. A viagem se torna a cada instante mais difícil, a visão se torna inebriante e 

surgem delírios, alucinações e vontade de desistir.   

A expedição conhece as Icamiabas, índias guerreiras, inimigas ferrenhas dos 

espanhóis. Com seu espírito vivaz, Curiuá-Catu conquista a confiança de sua rainha, 

a qual o presenteia com o Muiraquitã, amuleto mágico que se transforma no Enawenê-

Nauê, instrumento musical que, ao ser soprado revigora os cansados aventureiros, 

dando-lhe novo ânimo. Além disso, o amuleto é capaz de ludibriar Jurupari, não 

permitindo ao deus maligno fazer mal à comitiva.  

Porém, conforme a viagem avança novos obstáculos surgem. O pajé Uiacari 

pinta o corpo de seus guerreiros, empregando os ensinamentos que vêm de Irin. Os 

rituais do pajé e suas ervas aos poucos reestabelecem os feridos e, assim, tribos hostis, 

animais ferozes da mata e do rio, doenças e tempestades tropicais vão ficando para 

trás. 

Após tantos esforços, os valentes desbravadores alcançam o objetivo da 

viagem. Suportando provações de todo tipo, chegam à cidade de Quito, onde são 

recebidos com festa e se encantam com os costumes locais.  

Finalmente, a expedição parte em regresso ao Forte do Presépio. No retorno rio 

abaixo, Pedro Teixeira vai tomando posse das terras amazônicas em prol da coroa 

lusitana, ainda durante a União Ibérica, em pleno domínio espanhol. 

Dois anos após ter partido em busca de riquezas, a expedição não havia 

encontrado ouro ou pedras preciosas. Porém, no ano seguinte, o legado dessa epopeia 

possibilitou a Portugal o domínio sobre um vasto território tão logo a União Ibérica 

findou, em 1640. 

Questionado pelas autoridades sobre as riquezas presentes na região, Curiuá-

Catu, respondeu que não eram o ouro e as pedras preciosas as grandes riquezas 

daquele rincão, mas que a verdadeira riqueza da Amazônia se encontrava na fauna, na 

flora e em seu povo, que preserva e mantém vivos seus costumes e tradições. 
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Autoria do Samba-Enredo* 

Ameixa Seca, Dig, André de Paula e Tio Ju 

 

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

CANTA CUPINCHA 

ECOA O GRITO DO ÍNDIO, ÔÔ 

TRAZ A FORÇA DA FLORESTA EM SEU CANTAR  

MAGIAS E LENDAS TUPINAMBÁS 

HOJE TEM SAMBA NA ALDEIA 

O NOSSO TAMBOR, INCENDEIA 

 

Ó Amazonas, rio de sagrada beleza 

És um baú de fantasia, majestosa sutileza 

A lua cheia a mata clareou 

Iluminando a jornada que Tupã abençoou 

Curiuá-Catu partiu... rio acima a navegar 

Se encantou... com a cultura do lugar 

Danças nativas, saberes ancestrais 

Ervas que curam e sagrados rituais 

A ambição a mover aventureiros 

Em busca de riquezas minerais 

 

ENAWENÊ-NAWÊ, O SOPRO DA VIDA QUE FAZ RENASCER 

DA ÁGUA A AMAZONA GUARDIÃ  

TROUXE O ENCANTO DO MUIRAQUITÃ 

 

Pajé, pinta o corpo dos guerreiros 

Destemido feiticeiro, pois assim mandou Irin 

Homem branco engana a serpente 

Vencendo as trevas de Jurupari 

Enfim ao seu destino chegou 

Na cidade de Quito, surge a consagração 

Brota a alegria na floresta... 

O tambor se manifesta... no encômio triunfal 

Salve a Amazônia, suas crenças, tradição 

Sua fauna, a sua flora e esse povo 

O verdadeiro eldorado desse chão 

 

 

Defesa do Samba (se a escola julgar necessário) 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Samba Enredo 



 

 

 
Página 8 

 
  

8 Organograma Oficial – Cupincha de Campo Grande - 2017 

 

 

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 (mais a velha-guarda, que não entra na contagem) 

Alegorias – 5 

Tripés e/ou Quadripés – 2 

Mestre Sala e Porta Bandeira – 1 

Guardiões de Casal de MS & PB – 0 

Destaques de Chão – 2 

 
 

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

 

1º Setor – Em busca do Eldorado  

01 – Comissão-de-frente – Navegantes pioneiros e Tripé 1 – As Grandes navegações  

02 - Casal MS & PB – A União Ibérica  

03 - Ala 1 – Aventureiros e conquistadores  

04 - Ala 2 – O dono da terra 

05 - Carro 1 – O eldorado nunca encontrado  

 

2º Setor – Curiuá-Catu e a constituição da expedição 

06 - Ala 3 – O desbravador Pedro Teixeira 

07 - Ala 4 – Invasões estrangeiras  

08 - Ala 5 – Baianas – O Forte do Presépio 

09 - Ala 6 – Os valentes tupinambás 

10 - Ala 7 – Elemento cenográfico – Jangadas indígenas 

11 - Carro 2 – A expedição parte rio acima  

 

3º Setor – Encantos e lendas do rio Amazonas 

12 - Ala 8 – Vitória-régia 

13 - Ala 9 – Boto rosa 

14 - Ala 10 – Passistas – Icamiabas (apenas figurino feminino) 

15 - Rainha de Bateria – Rainha Coñori e Ala 11 – Bateria – Muiraquitã  

16 - Ala 12 – Baianinhas – Iara  

17 - Carro 3 – O mal de Jurupari 

 

4º Setor – Contra perigos e correnteza chegam ao seu destino  

18 - Ala 13 – Animais selvagens 

19 - Ala 14 – Peixes mortais 

20 - Ala 15 – Tribos canibais e Tripé 2 – Caldeirão dos canibais 

21 - Ala 16 – Doenças tropicais 

22 - Destaque de chão 2 – Tempestades tropicais 

23 - Carro 4 – Festa em Quito e Galeria da Velha-Guarda – Os costumes de Quito 

 

5º Setor – O verdadeiro Eldorado 
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24 - Ala 17 – A contribuição dos jesuítas 

25 - Ala 18 – Fauna exuberante  

26 - Ala 19 – Flora que encanta  

27 - Ala 20 – Ervas medicinais 

28 – Ala 21 – Crianças - Curumins 

29 - Carro 5 – O verdadeiro eldorado  

 

 

 

 
Criador(es) dos Desenhos* 

Nome(s) do(s) artista(s)*: César Maia 
Nome do Elemento O que representa 

01 – Comissão-de-frente – Navegantes pioneiros 

e Tripé 1 – As Grandes navegações 

 

 

A comissão-de-frente representa os navegantes 

ibéricos que se lançaram ao mar em busca de 

novas terras, impulsionados pelas escolas de 

navegação. O tripé da comissão-de-frente retrata 

as Grandes Navegações e os perigos colossais que 

povoavam a imaginação dos navegantes, 

sobretudo figuras de enormes monstros marinhos. 

Alguns elementos da comissão levam um letreiro 

com o nome da escola. 

 

 
02 – Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira – 

A União Ibérica 

O Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira 

representa a União Ibérica. 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 
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O desaparecimento do rei português Dom 

Sebastião, em 1578, na batalha de Alcácer-Quibir 

gerou uma grande disputa por sua sucessão. Em 

1580, o sucessor Dom Henrique faleceu, o que 

levou o rei Felipe II, da Espanha a ocupar o 

cargo, impondo-se pela força de seu exército. 

Assim, a Coroa Portuguesa passou a fazer parte 

do Império Espanhol (1580-1640), período 

conhecido como União Ibérica. 

É nesse contexto de dominação dos territórios 

portugueses, entre os quais o Brasil, que se passa 

a epopeia amazônica liderada por Pedro Teixeira. 

A Porta-Bandeira representa a Coroa Portuguesa 

e o Mestre-Sala, o Império Espanhol. 

 

03 - Ala 1 – Aventureiros e conquistadores A fantasia simboliza os aventureiros europeus que 

se arriscaram em solo americano em busca de 

glórias e riquezas. A espada alude à conquista e a 

caveira simboliza a morte das civilizações 

conquistadas. 

 
04 - Ala 2 – O Dono da Terra 
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A ala representa os habitantes nativos americanos. 

As civilizações indígenas, mesmo conquistadas, 

deixaram raízes profundas na cultura dos 

conquistadores. A fantasia remete às grandes 

civilizações dizimadas, como Astecas, Incas e 

Maias. 

05 - Alegoria 1 – O eldorado nunca 

encontrado  

A alegoria representa a lendária cidade perdida de 

El Dorado. A principal versão nos conta que existia 
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uma opulenta cidade às margens do rio Amazonas 

repleta de tesouros. Apesar do caráter fantasioso, 

muitos portugueses e espanhóis nutriam a 

esperança de que a história fosse verdadeira. 

Sendo assim, muitos aventureiros perderam suas 

vidas à procura da cidade. 

 

Compõem a alegoria, a pirâmide com esculturas 

indígenas representando a cidade perdida de El 

Dorado.  O esqueleto central, os esqueletos sobre 

cavalos e os crânios espalhados pela alegoria 

simbolizam a morte dos aventureiros que 

fracassaram em seu objetivo.  

 

Os chafarizes remetem ao sangue derramado. O 

tesouro é representado por moedas de ouro e 

pedras preciosas).  

 

Ao fundo, as esculturas com machado representam 

os encontros com tribos indígenas que terminaram 

em morte. 

 

As teias de aranha aludem ao longo tempo de 

esquecimento da cidade. Ao fundo do carro estão 

presentes dois esqueletos de abutre, símbolo da 

escola. 

 

Os destaques, em verde, representam pedras 

preciosas e o destaque central simboliza o sangue 

derramado pelos aventureiros. 

06 - Ala 3– O desbravador Pedro Teixeira 
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A ala representa o desbravador Pedro Teixeira, 

lusitano que empreendeu várias missões em nome 

da coroa portuguesa, obtendo muito prestígio. O 

seu bom convívio com os indígenas, 

principalmente com os tupinambás, facilitava o seu 

trabalho. Entre as suas grandes façanhas estão a 

fundação do Forte do Presépio (atual Belém do 

Pará) e a expulsão de holandeses, ingleses e 

franceses de territórios brasileiros. Era conhecido 

pelos indígenas como “Curiuá-Catu”, “homem 

branco bom”. 

07 - Ala 4 – Invasões estrangeiras Antes de comandar a expedição pelo Rio 

Amazonas, Pedro Teixeira tornou-se célebre por 

travar batalhas contra ingleses, holandeses e 

franceses, sempre conseguindo expulsar os 

invasores. No entanto, sem dúvida foram os 

franceses os invasores que mais deram trabalho ao 

desbravador português. Desse modo, a ala faz 

referência aos invasores franceses. Em 1614, Pedro 

Teixeira expulsou de São Luís os franceses 

comandados por Daniel de la Touche, após lhes 

infligir uma derrota devastadora. 

 
08 - Ala 5 - Baianas – O Forte do Presépio 
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A ala das baianas simboliza o Forte do Castelo do 

Senhor Santo Cristo do Presépio de Belém, de cuja 

fundação participou Pedro Teixeira. Tal forte, deu 

origem à cidade de Belém do Pará. A construção do 

forte foi fundamental para opor resistência aos 

ingleses e holandeses na região. Além de criar 

resistência às tribos hostis. O Forte serviu de ponto 

de partida para a expedição. As torres e os canhões 

são uma alusão ao forte. 

 
  

09 - Ala 6 – Os valentes Tupinambás  A fantasia remete aos valentes índios tupinambás, 

com os quais Pedro Teixeira conseguiu uma boa 

relação, principalmente por sua amizade com o pajé 

Uiacari. 

 
10 - Ala 7 – Elemento cenográfico – Jangadas 

indígenas 

A ala alude às inúmeras jangadas indígenas que 

serviram de instrumentos de navegação na jornada 
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rio acima. Apesar de possuírem muita experiência 

na navegação dos rios amazônicos, os tupinambás 

consideravam a travessia contra a correnteza 

extremamente difícil e perigosa. 

11 – Alegoria 2 – A expedição parte rio acima A alegoria representa a partida da expedição rio 

acima. Os tupinambás sabiam dos inúmeros 

perigos que a comitiva correria em uma penosa 

travessia contra a correnteza. Porém, o Pajé 

Uiacari, versado nos encantos de Irin, alertou 

Curiuá-Catu sobre os perigos sobrenaturais 

oriundos de Jurupari, o deus do mal. Dessa 

maneira, pede a proteção de Tupã (representado na 

alegoria), que, em resposta ilumina a mata em sinal 

de que abençoa a jornada e os portugueses partem 

junto com seus aliados tupinambás. 

A tonalidade azul presente no carro é uma alusão à 

grande dimensão do rio Amazonas que se 

assemelha ao mar, que levou o rio a ser conhecido 

como “Rio Mar”. 

Nas jangadas, estão presentes esculturas de 

tupinambás. A presença das jangadas indígenas na 

parte dianteira do carro é proposital, pois eles 

atuavam na jornada como guias, haja vista a sua 

experiência em viagens pelo Amazonas. Na parte 

posterior, encontram-se presentes embarcações 

portuguesas com soldados, utilizadas na travessia 

do rio. Ao centro do carro, está presente uma coroa 

em alusão à Coroa Portuguesa. A cruz é uma 

referência ao caráter catequizador presente na 

expedição. Completam a alegoria, esculturas do 

peixe tucunaré, típico do rio Amazonas.  

Os destaques ao fundo representam: o pajé Uiacari 

e os portugueses que partiram na expedição 

(cartógrafos, soldados, jesuítas etc.). Além disso, 

há elementos cenográficos da ala 7 (Jangadas 

indígenas que interagem na alegoria). 
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O destaque central, à frente do carro, simboliza 

Pedro Teixeira, o Curiuá-Catu, líder da expedição 

e que gostava de viajar tanto nas embarcações 

portuguesas quanto em jangadas indígenas. 

12 – Ala 08: Vitória-Régia  
 
 

A ala alude à Vitória-Régia, planta aquática 

característica da Amazônia. Reza a lenda que uma 

linda moça sonhava em ser levada pela deusa Jaci 

e tornar-se uma estrela, como a deusa costumava 

fazer com as moças da tribo. Certo dia, tomada pelo 

cansaço, adormeceu às margens de um rio e acabou 

se afogando. Compadecida, a deusa transformou-a 

em uma estrela, no entanto, não a colocou no céu, 

mas sim na água. E assim surgiu a planta aquática 

Vitória-Régia. 

Da planta, o pajé Uiacari, sob os desígnios de Irin, 

protetor dos exércitos, retira a tinta para curar os 

guerreiros feridos. 

 

 
13 - Ala 9 – Boto Rosa A ala alude à célebre lenda do Boto-Rosa. Durante 

a expedição ouviram-se relatos de que algumas 

mulheres engravidaram por conta da sedução do 

Boto. Segundo a versão mais corrente, o Boto 

aparece se transformado em um lindo rapaz e seduz 

as mulheres, que dele engravidam. A rosa alude ao 

aspecto sedutor do Boto. 

 

 
14 - Ala 10 - Passistas – Icamiabas apenas 

figurino feminino) 

A fantasia das passistas (somente com figurino 

feminino) representa as Icamiabas, lendárias 
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guerreiras, também conhecidas como Amazonas, 

daí o nome do rio. Estas guerreiras, de acordo com 

a tradição, não permitiam a presença de homens na 

tribo. 

Espreitando-se nas matas, observaram o avanço da 

expedição. As Icamiabas eram inimigas dos 

espanhóis e o atacavam sem piedade. Desse modo, 

acreditando se tratar de uma excursão de 

exploração espanhola e que os aventureiros 

estavam exaustos, decidiram atacar. Porém, logo 

perceberam que não se tratava de seus inimigos e 

aceitaram conversar.  

Curiuá-Catu conseguiu a amizade da rainha da 

tribo, Coñori e assim a expedição seguiu sem ser 

atacada pelas bravas guerreiras. 

 

 

 

15 – Rainha de Bateria – Rainha Conõri e ala 

11 -  Bateria – Muiraquitã  

A rainha de bateria representa Coñori, a rainha das 

Icamiabas. Vendo que os guerreiros estavam 

exauridos pelo esforço da navegação contra a 

correnteza, Coñori  traz do rio um amuleto em 

forma de sapo que ela entrega a Curiuá-Catu. Ao 

tocá-lo, o desbravador percebe que o objeto 

magicamente se modifica, tomando a forma de um 

Enawenê-Nawê, um instrumento de sopro, 

utilizado pelos índios. Coñori o aconselha a soprá-

lo e, ao fazê-lo, Curiuá-Catu percebe que seu 

cansaço desaparece e os guerreiros mais fadigados 

levantam-se com o vigor redobrado, ao sentirem o 

sopro de vida que vem do instrumento. 

A rainha adverte os guerreiros sobre os males que 

virão rio acima e o aconselha a não se separar do 

amuleto, pois somente ele poderá enganar a grande 

serpente do deus maligno Jurupari. 

O fantástico amuleto é denominado muiraquitã A 

fantasia da bateria representa este amuleto em sua 

forma original. 

 
16 – Ala 12 – Iara - Baianinhas  
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A fantasia representa a Iara ou Mãe D’água, figura 

mítica que habitava os rios. Possuidora de grande 

beleza e de um lindo canto, despertava a paixão nos 

homens, os quais iam fora de si a seu encontro e 

morriam por afogamento. 

Navegando pelo Amazonas, Curiuá-Catu e os 

tupinambás escutam o doce canto da Iara, a sereia 

do rio. Porém, o muiraquitã permite que os 

aventureiros se maravilhem com seu canto sem 

serem tentados a seguir em sua direção, livrando-se 

assim da morte nas águas do rio. 

 

17 – Alegoria 3 – O mal de Jurupari A alegoria faz alusão ao mal que vem de Jurupari, 

o deus maligno da mitologia tupinambá. Os índios 

temiam viajar pelo rio Amazonas e se deparar com 

a Boiúna, serpente gigante que virava embarcações 

e devorava os homens que ousavam remar pela 

região.  

As esculturas representam Jurupari (ao fundo), as 

serpentes fazem alusão à Boiúna e as esculturas 

assustadoras representam o medo e a morte. 

O destaque central representa todo o mal da floresta 

e os demais destaques simbolizam as criaturas 

malignas da floresta. 

 

 
18 - Ala 13 – Animais selvagens 
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Ao longo da jornada, inúmeros perigos surgem 

seja no rio, seja em terra firme. É o caso de ataques 

de animais selvagens como da onça pintada, 

representa por esta ala. 

19 - Ala 14 – Peixes mortais A fantasia representa os peixes que atacavam os 

membros da comitiva, as famigeradas Piranhas e o 

Poraquê, o peixe elétrico do rio. 

 
20 - Ala 15 – Tribos canibais e Tripé 2 – 

Caldeirão dos canibais 
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A ala representa diversas tribos canibais que viviam 

isoladas no interior e às margens da floresta. 

Embora, a comitiva fizesse tudo ao alcance para 

evitar estas tribos, em alguns momentos os 

combates se tornavam inevitáveis. 

 

O tripé faz referência ao caldeirão das tribos 

canibais. 

21 - Ala 16 – Doenças tropicais A fantasia faz alusão aos mosquitos transmissores 

de doenças, como a Febre Amarela, verdadeiro 

flagelo que fazia com que os aventureiros 

sucumbissem. 

 
22 - Destaque de chão 2 – Tempestades 

tropicais 
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A fantasia simboliza as tempestades tropicais, 

comuns na região e que muitos estragos causaram 

à expedição. 

23 - Alegoria 4 – Festa em Quito e Galeria da 

Velha-Guarda – Costumes de Quito 

A alegoria representa a chegada da expedição à 

cidade de Quito, no Equador, território espanhol.  

Navegando pelo rio Amazonas, a comitiva seguiu 

rumo a Quito pelo rio Napo. Chegar a esta cidade 

significava mostrar aos espanhóis que os 

portugueses obtiveram êxito onde eles 

fracassaram. 

No entanto, em Quito, foram recebidos com festa e 

puderam conhecer os costumes daquele lugar, 

como as touradas, cantos e danças típicas. 

 

Na parte dianteira do carro, estão presentes 

esculturas de músicos com violas e flautas. No 

centro, uma cabeça de touro, que remete às 

touradas, aspecto cultural que veio de Madri para 

a América Espanhola. As lhamas, ao fundo, são 

uma alusão a um animal bastante comum na região 

andina e que a comitiva desconhecia. O vulcão 

Cotopaxi está presente também ao fundo. 

  O destaque central, à frente, representa a 

festividade pelo objetivo alcançado e o destaque 

central ao fundo simboliza um toureiro. 

Em cima do carro, a Velha-Guarda representa os 

costumes de Quito e os demais destaques são casai 

representando danças típicas do lugar. 

 

24- Ala 17 – A contribuição dos jesuítas Após à chegada triunfal de Quito, Curiuá-Catu 

mostrou aos espanhóis que havia percorrido e 

explorado o rio Amazonas, no entanto, naqueles 

tempos só tomava posse das terras quem de fato as 

habitava. Sendo assim, no regresso, Curiuá-Catu 

fundou diversas cidades. Nesse sentido, foi 

fundamental a participação dos jesuítas, os quais 

criaram em cada povoado, comunidades 

pesqueiras em torno das quais girava a 

sobrevivência das cidades. 

A primeira cidade criada foi São Francisco José de 

Tabatinga. 
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A fantasia representa os jesuítas, simbolizados 

pela cruz e vestes características. Os peixes são 

uma alusão às comunidades pesqueiras criadas 

por eles. 

25- Ala 18 – Fauna exuberante 

 

A ala representa a exuberância da fauna 

amazônica. Curiuá-Catu durante a viagem 

encantou-se com a fauna amazônica. A fantasia 

simboliza o esplendor da fauna da região, tomando 

como base a beleza da Arara Azul. 

 
26- Ala 19 – Flora que encanta 



 

 

 Página 
23 

 
  

23 Organograma Oficial – Cupincha de Campo Grande - 2017 

 

A ala representa a beleza e a riqueza da flora da 

Amazônia. Representando sua imponente beleza, 

tomou-se como base o Guaraná, planta típica da 

Amazônia e muito importante na alimentação dos 

habitantes da região. O tucano de Bico-Verde, 

presente na fantasia, possui um papel de destaque 

na perpetuação da planta visto que ao se alimentar 

do fruto, carrega em seu intestino as sementes, que 

mais tarde retornam ao solo gerando novas 

plantas.  

 

27- Ala 20 – Ervas medicinais A ala simboliza as plantas da Amazônia que 

possuem valor curativo, como é o caso do Urucum, 

representado pela fantasia. 

 

 
28- Ala 21 – Crianças - Curumins 
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A fantasia faz referência às crianças indígenas, os 

preciosos curumins, os quais crescem em meio à 

cultura indígena e que, por isso, são as sementes 

das novas gerações que perpetuam os 

ensinamentos tribais. O bicho-preguiça, presente 

na fantasia, é uma alusão a um dos principais 

animais domesticados pelos índios tupinambás até 

hoje. 

29- Alegoria 5 – O verdadeiro Eldorado A alegoria representa o verdadeiro eldorado 

amazônico.  

Ao dar o comando da expedição a Pedro Teixeira, 

o governador Jácomo Raimundo Nogueira tinha a 

esperança de que aquele, com a sua competência, 

encontraria a cidade perdida de El Dorado, ainda 

que este não fosse o principal objetivo da jornada. 

Desse modo, assim que a expedição regressou, o 

governador indagou Pedro Teixeira sobre a 

presença de riquezas na região, ao que Curiu-Catu 

respondeu que o verdadeiro Eldorado da 

Amazônia não era ouro, prata e nem pedras 

preciosas, mas sim a fauna, a flora e aquela 

magnífica gente com seus costumes e tradições. 

A alegoria é composta por uma escultura central 

de um rosto de um indígena. A fauna é 

representada pelas esculturas de jacarés, jabutis, 

tucanos, araras, onças e preguiças. A flora é 

simbolizada por diversos tipos de plantas, entre as 

quais o açaizeiro, ao fundo. A alegoria apresenta 

forma cromática que alude à bandeira do Brasil 

atual. 

O destaque central representa o povo amazônico. 

Os destaques à frente da alegoria remetem à fauna 

e os destaques ao fundo remetem à flora 

amazônica. 

 

 

Retorno da Bateria  
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Nome Completo da Escola* 

Grêmio Recreativo Escola de Samba Virtual Cupincha de Campo Grande 
Presidente Administrativo da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

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

César Maia 
Intérprete(s) da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

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

na escola, se houver)* 

Vice-Presidente: Letícia Xavier 
Autores do Samba-Enredo da Escola* 

Ameixa Seca, Dig, André de Paula e Tio Ju 
Data de Fundação da Escola* 

10 de março de 2011 
Cores da Escola* 

Vermelho, azul e branco 
Símbolo da Escola* 

Abutre 

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

O GRESV Cupincha de Campo Grande foi fundado em 10 de março de 2011. Suas cores são azul, 

vermelho e branco. O símbolo da escola, o abutre, é uma homenagem ao Morro do Abutre. As seis 

estrelas servem para designar os fundadores da escola. Em 2012, a escola fez a sua estreia na 

Passarela João Jorge Trinta no CAESV. Galgou todos os degraus até a conquista de seu primeiro 

título no Grupo Especial em 2016, com o enredo “O Rei da poesia do Sertão”. 

Curiuá-Catu e a epopeia amazônica 

Carlos Augusto 

*** Fazer um breve resumo aqui de dez linhas. 

 

A Cupincha de Campo Grande revive a epopeia conduzida no século XVII, em 

plena União Ibérica, pelo desbravador português Pedro Teixeira através do Rio 

Amazonas. Uma expedição desafiadora que partiu do Forte do Presépio – hoje Belém 

– rumo a Quito, com cerca de duas mil pessoas. Entre mito e realidade, muitos 

obstáculos surgiram no caminho, atribuídos pelos índios ao deus do mal, Jurupari. 

A escola do Morro do Abutre traz em seu desfile a façanha desses aventureiros 

que, sob o comando de Pedro Teixeira, concluíram em dois anos uma epopeia colossal 

pelo rio Amazonas. A expedição, que definiu em pleno século XVII a conquista da 

Título do Enredo* 

Autor do Enredo* 

Breve Resumo do Enredo (máximo de 10 linhas)* 

FICHA TÉCNICA 

Resumo da Escola 
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Amazônia para a Coroa Portuguesa, contribuiu decisivamente para a consolidação do 

território brasileiro, em uma época em que o Brasil pertencia ao Império Espanhol. 

 

 

*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. 


