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jorge íáugwsío O; Qªfªª?”

Ilustríssima Senhora

Dra, Solange Maria Teixeira Hernandes

DD, Diretora do Departamento de Censura e de Diversões Públicas

RCA ELETRÓNICA LTDA., empresa com sede na ci

dade de São Paulo, vem, respeitosamente, por seu bastante procá

rador, requerer a Vossa Senhoria o exame das obras lítero- musi

cais abaixo relacionadas:

1)TRANÇA DE FLOR - Cassandra Rios

2)TENDÍÉNCIAS - Cassandra Rios

3)ARTIFÍCIOS - Cassandra Rios

4)FINGIDA - Cassandra Rios

5)ARANHA - Cassandra Rios

6)REVANCHE - Cassandra Rios

7)SOLIDÃO - Cassandra Rios

8)BORBOLETA - Cassandre Rios

9)MORTE DE UM ÍDOLO - Cassandra Rios.,

Para tanto a requerente junta, em O3vias,os
+ # *

respectivosxtextos poeticos,

08 de Novembro de 1982

' www,/747
gusto F, Carneiro

Ep. BrasÍLIA RÁDIO CENTER - SALA 2047 - TEL: 2226-8937 -- BrasíLIA - DF.
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DBRAF PAGINA: 1RTMNCA DE FLOR __ | Aoi

MUSICA E LETRA
 cassandra rios DATA: 3-ÍÍ-82
 

E madrugada o vento bate na palmeira,

encrespa as ondas -e enrosca cabeleiras.

O mar distante canta uma canção de dor

e eu choro de saudade do meu amor.

Já pedi pra Ogum,

' já pedi pra Orixã.

A'Lua me avisou |

que não ia adiantar

Sou filha da seréia

do fundo do mar-..

Só ela é que pode

me ajudar.

VA nuvem negra encóbre a Lua e se esfuma,

Lá vem a onda cariegadinha de espuma,

Leva esta trança feita de flor

que é pra Iemanjá trazer meuamor.

.Jã pedi pra Oxum,

.jã pedi pra Oxalá;

Angá me avisou

que não ia adiantar,

soufilha da sereia

do fundo do mar,k

só ela é que pode

me ajudar.

A Lua some lá no céu e se esconde

Lá vem o Sol,rasgando sombras não sei de onde

O dia nasce e eu choro minha dor
   F

#

REVISÃO DA AUTORA
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PÁGINA:

é É 1 EDITORA:
cassandra rios s,. - RCA

DE “FLOR
4 .

MÚSICA E LETRA
- Julia

porque morro de saudade

do meu amor,

porque morro de saudade do meu amor.

' Já pedi pra Oqúm,

já pedi pra Orixá...

Te de de de de ke ke

19 |

20

21

22

23

24 |'

25

26:
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OBRA: .TENDÉNCIAS . PÁGINA: ]
cassandra rios EDITORA: RCAf ea :

MUSICA E LETRA DATA: 3.782
 

Você tem medo de mim

porque nunca sentiu algo assim

e finge não perceber

tudo o, que eu sintó por você.

É simples de se dizer,

mas não consigo falar

palavras que todos repetem

" e que a mim comprométem.

. Eu olho no seu olhar

evós'meus sentimentos desfolho

“noslrisos do seu desamor

os meus sonhos eu choro:

"Por que tem medo de mim ?

Você tem medo de mim.

Por que tem medo de mim?

Eu sei que tem medoíde mim, "

Você se faz tão vuiqar,

querendo me desiludir

e eu fico me enganándo

que você só quer fugir,

porque'tém medo de'mim, esos ÉZQÍÍÍÍÍÉÉÃZIÉ

tem medo de se apaixonaf Pa ue , d ta

e desdizer o que disse

que esta forma de amar:

não vale a pena é tolice

é vício menos paixão,

 

complexo de frustração

 
 

REVISÃO DA AUTORA
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OBRA. TENDENCIAS ! / " ! PÁGINA:
C - | EDITORA:

MÚSICA E LETRA cassandra rios mm;—“Iªgº?-
 

que se desfaz na ilusão,.

Por que tem medo de mim?

Você tem medo de mim.

'Por que tem medo de mim?

Eu sei que tem médo de mim."

Mas ao olhar nos seus olhos

' que têm a luminescência

dos sentimentos de amor

 quenão escondem tendencias,

"eu vejo que voce,tem medo de mim

'pórnquê nunca sentiu

.ha,vida algo assim,

tem medo de demonstrar,

- seu outro jeito de amar ©

e em vez de se bipartir

pra outra face virar!

"Você tem medo de mih, E "i""uw'%ÍÉÁÉÃÍEÍZÉÍF'

Por que tem medo de mim? > ji de o co o 2a 3D RA Dr)
« € Ad . I C à

Você tem medo de mim f:

porque também é assim!
a . A | l ©

i ?rªtíhl lí/ /( h |)&) |

de h he de he k de “224157“
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2 PÁGINA: ]

-d EDITORA:cassandra_rlos DMW34CA
oBRAÁÁÍTIFÍCIOS _,,

182
MUSICA E LETRA

 

Quero essa mulher

dom um desejo louco .

e eu sei que ela me quis

e provou quanto.

Quanto tempo passou

desde que ela me olhou

pela primeira vez

e no meu coração

. sem saber acendeu

uma chamà de «amor.

E eu vivo a dizer, :

com um desejo louco:

j"Quero essa mulher,

quero essa mulher".

Quanto tempo passou

desde que ela se deu

pela primeira vez

e o artifício do amor ,

que em seu corpo cravei

só lhe fez mal e dor.

E eu não consigo esêáêcer

" esse desejgwlógçgw !ermo

o que fiz só por fazer

 para essa mulher!

   Quanto tempo passou

que o seu corpo e omeu, |

 

29 o amor comungou
 
 30
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oerAARTIFICIOS PAGINA:2

22 i EDITORA: RCA
MÚSICA E LETRA ' cassandra rios | DATA: 3111-232

 
e a semente irreal.

que em seu corpoplantei

nem sequer germinoú;

E eu vivo a chorar

o meu pranto estéril,

como chuva que não cai

em terra fértil.

Quanto fempo passei.

- desde que ela párfip

sem me dizer adeuglx

e1do Eggggwde um ªgggú.

conseguiu o que eú

nunca pude lhe dar!

E eu vivo a lamentar

o meu destino estranho

esse amor que o piõprio amor

não diz seu nome'”

esse amor que o próprio amor.

renega o nome. f

Quanto tempo passou

desde que ela partiu

sem me dizer adeus

e em meu coração

 
a tristeza escreveu

 
uma frase de dor:
 |

Se eu sou o que sou]
|

O culpado é Deus!

Se eu não sou o que não sou, |
|

 quem é meu Deus? aa aa %» %
 
 

e Ve

REVISÃO DA AUTORA
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, ' PÁGINA: UNICA

FIÍINGIDA a EDITORA:
cassandra rios | ' RCA

.DATAª3-II-82
MÚSICA E LETRA

so
DBRA ;

 

O tempo passa

e você não se decide

a voltar para mim

Esta saudade ,que maltrata,que judia

e que vai ser meu fim

' é a lembrança,do amor e do carinho

que você me deixou

e de repente, friamente

você me abandonou.

Diz que não ama,que não quer

| que não pensa em voltar,

14 mas o amo£,quando faz drama

(5: e faz segredo

16 é que não terminou.

17 Ou você volta ou tem medo de

1? 7 ou na verdade foi mentira

19 e você não amou.

20 Mentira

21 *he Pe Pe de "he e de

22

23

24

25

26

27

28

 
29

 
 30
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PAGINA: U/NI CA
| | EDITORA:
c assandra [(OS |nira. -RCA

OBRA; ARANHA

MÚSICA E LETRA   

Eu quero você

mais do que posso pfovar

mas isso não pode ser

não consigo me conformar.

Eu quero ferver meu'sangue

no calor do seu corpo

' e beber a vida

no cálice da sua boêa.v

Mas você foge de ªim

me chama como quem nada quer

se arrisca, re olha,desviao olhar

parece parece medir,

pra me descobrir e me desmascarar

como quem vai rir

de quem só tem amor pra dar.

Fala e se cala,vem(prometei

e vai embora, volta

como quem não vai ficar,

me esquece ,me 1embia,de mim se desfa

Eu fico .nessa agonia

que me emaranha

como a mosca presa

nas teias de uma aranha!

the de de de de de de

   

REVISÃO DA AUTORA
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PAGINA: UNICA
EDITORA: RCAREVANCHE D !

_ € assandra
£ DATA: 311/90MÚSICA E LETRA

 

Vai embora

e não volte nunca mais

estou farta dos carinhos

que você me faz.

Esse amor que lhe ênfebrece

me aborrece,me deixe em paz

sou alguém que Vive livre

não sou de ninguêmf

Isso ela me disse

sem se comover

como se não visse

todo meu sofrer,

fiquei em silêncio

e não respondi

sem olhar pra ela

eu então sai.

Sem olhar pra ela-

eu então sai.

Mas o tempo passoú_

e a saudade bateu

ela me procurou :

e pediu pra voltar

fiquei em silêncio

e não respondi

sem olhar pra ela

outra vez sai.

Sem olhar pra ela ... k k k k k % %

 
  

A7 A
<" < Évff)
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cassandra. rios a???“ 3
OBRA: SOLIDÃO 1

MÚEICA E LETRA

 

De tanto a solidão me persiguir

me apaixonei por ela

eu vivo muito triste e sem carinho

' abraçada nela.

Todo mundo quer«fugir,r

ninguém quer ficar com ela,

mas de tanto ela insistir;

mas de tanto ela insistif,

11 |: casei, com éla; !

12 Jã não posso mais viver

13 , sem a minha solidão,

14 " a angústia e o silêncio

'5 | * moram no meu coração.

16 Solidão, tristeza e dor,

1.7 pela minha vida inteira

18 |: minha sombra, lá no chão
[ a...—www"

!
eus se etWo comprado

êH-úaPARTAMéNTa
pE POL! b-fWuuuAL]

A DK

r U BL1CAS

19 é a minha companheira.

rfPa glx/191.51) D E

20 : Já não posso mais viver EM Pee

-
a ". “Hifi,"- O 59

21 sem a minha solidão

o 4 O

. 1 Mio /

.

df do 42
23 , ela vai no meu caixao. muuuxylÉJ,MWWÁwnww2. sues
22 e no dia em que eu morrer E

 

 
24 Solidão, tristeza e dor,

25 solidão, tristeza e dor...

26

ve e de do de Ae de
27

28

 
29

 
 30
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--- PaGina: ÚNICA
DBRA. p

.
BORBOLETA cassandra rios

|

EUA RA, | -MÚSICA E LETRA
 

Vieram mé'dizer

que você está sofrendo

por querer .a outro alguêm

'que não gosta de você.

Ouça,meu bem,

não se iluda assim,

lembra que um dia

você chorou por mim.

114: Chorou, chorou

ª? e me esqúeceu,

13. se apaixonou

14 | e me disse adeus.

'5 | . Assim também, esquecerá

16 o outro alguêm

17 que roubou o meu lugar.

18 Você é borboleta

19 que vai de flor em flor

20 hoje chora por alguêm,

21 amanhã tem outro amor.

22 Você é borboleta,

23 que vai de flor em fio:

24 hoje chora por alguém,

25 amanhã tem outro amor.

26

ve de " * ke A X27

28

 
29
 
 30
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PAGINA: UNIC p

EDITORA:

DATA: RCA
2-11-
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L

MUSICA E LETRA

Agora você vem,

Chegando pra ficar;

nuncaimais ,meu bem

você vai me deixar. .

Eu vi no seu Olhai

a sua desilusão |

o que sofreu alcánçando

a fama e a glória,. -

lutando em vão.

Lá vem o seu caixão

no meio da multidão

todo coberto de flores

do vale das dores

do meu coração. a

Agora você vem,

chegando pra ficar

neste silêncio gua#dada, n teca paa 89

enterrada bem fundo pit eba

no meu coração.

22 Lá vem o seu caixão,

23 no meio da multidão

24. que antes gritava,àplaudia,

25 sorria e dizia seu nome em vão.

26 Agora você ven,

27 sabendo mais enfim

28 que toda fama e fortuna

29 não valéfE amor que eu tenho em mim!

 

D E
Ó ES

e 1c Ea

 
 A

30
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DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

DIVISÃO DE CENSURA DE DIVERSÓES PÚBLICAS

IRESERVADO: *A d
 í au

PARECER No [ 30[ de

TÍTULO: _VIDE ABAIXO .

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: __VIDE PARECER.

Letras Musicais, Autoria: Cassandra Rios. RCA Eletrônica,

 

 

1, ARTIFÍCIOS:

A presente letra relata o lamento da fugacidade e-

fêmera de um sentimento dê amor interior e físico entre duas

mulheres.

2 , TENDBENCIAS:

O texto musical em epígrafe relata a frustração de

.uma pessoa pela não realizaãão e concretização de um amor ho-

mossexual.

homossexualidade humana possui co-

mo etioclocgia que decorre dos mais variados fatores: endócri-

nos, psicológicas, somáticos e sociais e que independem de '

suas expressões nas artes.

As letras em epígrafe, em suas formas, apresentar

textos poéticos, dentro de uma expressão isenta de asp

chulos ou grotescos, com seriedade e sem o menor carát

dutivo, ou apologético.

Aspectos, tipos e formas de homossexualidade, ho-

je, são divulgadas e difundidas namídia" televisiva.

Letras com temática congênere, como os títulos:"

Esse Cara", de autoria de Caetano Veloso, "Galeria do Amor",

na interpretação de Agnaldo Timóteo, vocalização e "mis en '

cene" de um Ney Matogrosso, foram liberadas por este Organis

mo Censório e absorvidasé pelo contexto social e cultural -!

brasileiro.

Face a tudo exposto e ao nível ético e estético '

apreentadoé pelos textos musicais examinados entendermos ha-'

ver viabilidade Censória para suas liberações, em acordo com

O Artigo 48, item VI do Pecreto 20.493 .

Em 17 feMonenbro de 1982.
po so

Ovon ªutista Machado

"Técnico de Censura

Mat. 2.417.164
  

DPF-742
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

V DIVISÃO DE CENSURA DE DIVERSOES PÚBLICAS

 
 

PARECER , _3o

TÍTULO: "ARTIFÍCIOS" - de Cassandra Rios

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: NÃO LIBERAÇÃO

Prot. 11045/82-DCDP
  

 

Composição lítero-musical que relata uma pai-

. xão e relacionamento Íntimo entre lésbicas : "... seu

corpo e o meu o amor comungou" "... e a semente irreal

que em seu corpo plantei, nem sequer germinou".

Considerando seu conteúdo atentatório à moral

e aos bons costumes, somos pela NÃO LIBERAÇÃO, de acor-

do com o Decreto-Lei 1077/70, art. 1a,

Com referência às demais obras, nada obsta sua

livre veiculação.

Brasília, 19 de novembro de 1 982.

aca 2
+sN, P eira

at,. 2,415,783

  

DPF-742
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DIVISÃO DE CENSURA DE DIVERSOES PÚBLICAS

setimaesoseo

R E S E R V. A D C

ranecen mo , 53

PARTÍFÍCIOS"

%
 

TÍTULO:

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: não Liseração

LETRAS MUSICAIS AUTORA - CASSANDRA

  

A letra musical em questão é inadequada à

divulgação irrestrita,considerando que a autora descreve o

relacionamento homessexual entre duas mulheres,

Tais aspectos são atentítórios à moral e os

bons costumes,razão porque sugerimos a não liberação com ba-

se no Decreto-Lei 1077,artigo lo,

Brasília,24 de novembro de 1982

* 10
MARIA Cít%%óõh COSTA REICHERT

TÉCNICA DE CENSURA

MAT, 2.415 807

  

DPF-742
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SCTC Ref. ao Prot, no__LLO (7/5.it?:DCPp

A consideração do Senhor Chefe do "O,

tenJo em vista tratar.se de

saulo doo !"![SEA.

Brasilia.DF,_Q4!de___]do 19$2_

.

-

pes Carvalhedo

É? Ala cem2 ÉÁHMMT ,

É 4 4> fé;/ví];
---.

R W Cpuai0000
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