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Os ventos da globalização que pareciam de início assinalar de vez o fim das expressões culturais 

identitárias, seja pelo viés do exótico, sejam pela saturação das manifestações de mercado ou 

mesmo pela busca da diversificação, apontaram outras direções, contradizendo as previsões 

dos teóricos.

Habituados a divulgar a cultura do Brasil pelo foco sociocultural da Bahia, pelo viés do exótico, e da 

sensualidade carnavalesca, em especial no Rio de Janeiro, temos incorrido no erro de negligenciar a 

diversidade de nossa cultura, em especial de nossa cultura tradicional/folclore.

Hoje, paralelamente ao consumo dos bens culturais urbanos, enlatados e pastificados veiculados pela 

mídia, o cidadão do mundo, estimulado pelo próprio sistema comunicacional e de marketing, busca 

consumir as expressões das diferenças, as marcas de identidade que se transformam, mas permanecem.

Isto contradiz também os teóricos que previram, com o aceleramento da industrialização, a extinção 

das manifestações populares ditas rurais. Sem dúvida, foram muitas e profundas as transformações 

ocorridas em alguns países. No Brasil incluso. Mas isso não foi suficiente para extirpar os traços mais 

individualizantes.

Paralelamente aos valores de progresso urbano e industrial que habitualmente são divulgados, as festas 

populares continuam. Congadas, Batuques, Folias, Impérios do Divino, Moçambiques, Cavalarias, 

Fandangos, Bonecões, Cabeções permeiam, mês a mês, o dia a dia dos brasileiros como que alheios ao 

descaso que lhes votam os veículos de comunicação de massa. Brasileiros de várias partes do Brasil e 

até mesmo significativa parcela de paulistas antenados ainda não sabem que ao lado deste São Paulo 

moderno, altamente industrializado e cosmopolita, persiste, resiste e convive um outro, rural e bucólico, 

em simbiose perfeita. 

Enquanto são aprimorados modelos de carros, aeronaves e mesmo veículos de tração mais pesada, os 

piraquaras e caiçaras trafegam livremente em suas ubás ou pequenas canoas, pela beira mar ou rio 

abaixo e rio acima. Cruzam por baixo de pontes e nas margens com cavaleiros, carroças, charretes e 

mesmo carros de bois, enquanto os técnicos do INPE vasculham os céus com seus satélites, em busca de 

informações precisas, e encurtando os caminhos entre os homens.

E é preciso que se dê ênfase a estes fatos.



Brasil Folclore

Surgiu da vontade de mostrar o Brasil aos brasileiros, São Paulo aos paulistas. Numa versão menos 
pretensiosa, foi realizado por dois anos consecutivos no Ginásio Ibirapuera, com o nome de Folclore 
Brasil.

A presente versão mais completa e abrangente visa a difusão, em parte mediatizada, mas também de 

forma direta, viva e dinâmica, de aspectos significativos de nossa cultura tradicional. Nossos sons, nossos 

ritmos, nossos gestos, cheiros e sabores.

Uma grande vitrine de nosso jeito de ser:

• Expetáculos cênicos

• Exposições de documentais fotográficos, exibições de documentais em vídeo, Ilustrando a 

cultura de municípios paulistas e de outros estados;

• Comercialização de livros, CD’s, de arte popular, e outros produtos de difusão;

• Exposição e comercialização de artesanatos identitários;

• Workshops, contação de histórias, instalações.

Tendo como ponto central os espetáculos do Abaçaí Balé Folclórico de São Paulo, apresentando 10 

coreografias inspiradas em tradições de todo o Brasil, pretende-se que as pessoas possam circular 

livremente degustando quitutes característicos, participando de atividades coletivas, apreciando os 

espetáculos, tendo acesso à informações e à fruição.

Apresentações do Abaçaí Balé Folclórico de São Paulo

O Espetáculo 

Com a duração de 70 minutos e apresentando 10 danças e cantos, o espetáculo acontece todo ele com 

música ao vivo (15 músicos) com instrumentação variada e característica, e corpo de baile composto por 

25 bailarinos. Cada dança possui seus figurinos e adereços próprios.



	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  



Repertório
Apresentamos algumas das coreografias que poderão fazer parte do espetáculo:

Coco (nordeste)

Dança de sapateado com tamancos que, em grande variação aparecem em todo nordeste.

Animam, de forma especial as festas do ciclo joanino. Entretanto, tudo é pretexto para uma comunidade 

dançar coco. Celebrações de datas significativas, encerramento de mutirões,... ou simplesmente a 

vontade de dançar.

Jongo (sul/sudeste)

Jongo é dança de origem bântu, do mesmo tronco do batuque, ancestrais do samba e do pagode, que 

resiste em alguns pontos do Vale do Paraíba. Em Taubaté, São Luis do Paraitinga e Cunha, encontra-se 

os últimos redutos de jongueiros do Vale Paulista.

Batuque (sul/sudeste)

O Batuque de Tietê é parte preciosa da herança deixada pelos antigos negros escravizados. Guardando 

inclusive, o nome com que provavelmente era denominada na África, mantém firme a tradição das 

danças de terreiro que um dia dominaram o Vale do Tietê. Com seu leva e traz, e suas umbigadas, 

ao som do tambu, do quinjegue, de matraca, guaiá e cuíca, mantèm-se vivo nos municípios de Tietê, 

Piracicaba e Capivari

Maculelê (todas as regiões)

Maculelê é um bailado guerreiro e acrobático que exige grande pericia dos participantes na articulação 

de saltos e manejos de bastões. Nos movimentos e acrobacias mantem uma relação intima com a 

capoeira, a cujo contexto, hoje em dia, esta quase sempre associado.

Terno Feminino (todas as regiões)

Congos, Congadas, Cacumbis, Ticumbis e Catopês são cortejos, revelando grande aculturação africana, 

que aparecem nos mais diversos pontos do país, em festas religiosas, sobretudo nas dedicadas a Nossa 

Senhora do Rosário e a São Benedito. Às vezes possuem reinado (rei, rainha, vassalagem) envolvendo 

parte dramática com embaixadas e lutas.



Dança de Pares (sul)

As danças de pares (casais), enlaçados ou soltos, animam os bailes de salão ou barraca em todo o Brasil. 

Muitos, como a sequência que faz parte de nosso repertório, guardam nítidos traços de suas origens as 

danças da corte. Dentre elas escolhemos algumas nas versões tradicionalistas gaúchas (Pezinho, Anum, 

Chimarrita) e outras de incidência geral (os Chotes, Marcado, Passeio e Carreirinha, e a Mazurca de 4).

Moçambique (sul/sudeste)

Moçambique ou maçambiques são folguedos que aparecem durante quase todo ano nos municípios 

do Vale do Paraíba, nos que circundam a cabeceira do Tietê, Noroeste de São Paulo, todo o estado 

de Minas Gerais, notadamente a Grande Belo Horizonte. São grupos religiosos que homenageiam 

com suas músicas e suas danças seus santos padroeiros, sobretudo São Benedito e Nossa Senhora do 

Rosário. Suas atuações  caracterizam-se por manobras (evoluções) e manejos de bastões, por vezes 

complicados, ou mesmo sapateados que exigem dos participantes destreza ímpar. Seu traço distintivo 

são os paiás, (carreiras de guizos) ou gungas (pequenos chocalhos de lata), atados aos tornozelos dos 

moçambiqueiros.

Maracatu (nordeste)

Cortejo real, derivados dos antigos préstitos dos reis do Congo que homenageavam Nossa Senhora de 

Rosário. Sua saída resume-se ao carnaval, não deixando, entretanto as agremiações de cumprir seus 

rituais mágico/religiosos. O cortejo é luxuoso e dele fazem parte grande número de baianos, caboclos 

de pessoa e nobreza (destacando-se sob um grande "Chapéu-de-sol”) as figuras do rei e da rainha, 

o bailado mais expressivo é executado pela dama do povo que carrega nas mãos uma boneca, figura 

totêmica dos maracatus - a Calunga.

 As nações (sinônimo popular de grande grupo homogêneo) são acompanhadas de grande número de 

caixas e tarol, sob a característica dos agogôs.

Congos de sainhas (sul/sudeste)

Congos, Congadas, Cacumbis, Ticumbis e Catopês são cortejos, revelando grande aculturação africana, 

que aparecem nos mais diversos pontos do país, em festas religiosas, sobretudo nas dedicadas a Nossa 

Senhora do Rosário e a São Benedito. Às vezes possuem reinado (rei, rainha, vassalagem) envolvendo 

parte dramática com embaixadas e lutas.

Mais comumente aparecem na forma de préstitos, os participantes cantando e dançando. São facilmente 

encontráveis da Paraíba ao Paraná sendo a maior área de concentração os estados de Minas e São Paulo.



Suíte dos Tambores

Dançando e Tocando os bailarinos executam em sequencia os toques de maracatu nação (cortejo real 

reinado de congo do ciclo de carnaval pernambucano), ijexá (o ritmo dos afoxés de PE, BA, RJ, SP) e 

barravento, o toque mais dinâmico dos candomblés angola.

Chula de palhaços (sul/sudeste/centro-oste)

Com as mais variadas denominações, mas sempre com a função de divertir, debochar, gozar, mangar, os 

palhaços se faz presentes na maioria de nossos folguedos. Com cara pintada ou com máscaras dos mais 

diversos materiais (peles de animais, tecidos, napa, teia de arame, pena de galinha, cabaças, papelão, 

colagem de papel), com trajes volumosos e vistosos ou simples pijamões de chitão, dançando, dando 

saltos acrobáticos, declamando romances tradicionais, jogando versos decorados (picantes ou não) ou 

"jogando verso no repente", aparecem geralmente em duplas ou pequenos grupos ou mesmo em 

grandes bandos de 10, 15, 20 pessoas, como ocorre no interior sul do Rio de Janeiro.

	  

	  
	  
	  
	  

	  



Carimbó (norte)

Dança de pares soltos e de solistas encontrável no Pará e, com variantes, no Maranhão. Sua sensualidade, 

requebros e trejeitos aproximam-na hoje das descrições que encontramos dos antigos lundus. Comporta 

momentos miméticos em que, em grupo ou pares solistas os dançarinos imitam a peleja de um caçador 

com uma onça, os arrodeios de um peru, uma pessoa atacada por formigas. Como na maioria de nossas 

danças negras a força do acompanhamento está na percussão pesada. 

São Gonçalo da Mussuca (nordeste)

De cunho essencialmente religioso, a dança de São Gonçalo aparece na maioria dos estados brasileiros, 

com a participação predominante de homens, com seu palmeado e sapateado, ou mesmo com animada 

participação de pares. No tangente aos aspectos rituais, o São Gonçalo dançado na comunidade da 

Mussuca (Laranjeiras/SE), com população essencialmente negra se aproxima do que ocorre com esta 

dança no resto do Brasil (cumprimentos de promessas, a devoção ao santo violeiro, as jornadas ou 

voltas). Possui, entretanto, dois aspectos que chamam a atenção: o fato de todos os dançadores 

(somente homens) estarem vestidos de saias, com xales e adornos, e o momento da chula, em que 

todos, animadamente, volteiam em requebros pela sala.  

Bumba-meu-boi (norte/nordeste)

Os folguedos que têm como centro do entrecho a figura do boi multiplicam-se de Norte a Sul do Brasil. 

Variam os ciclos (épocas) em que aparecem: Natal, Carnaval, São João ou mesmo nas festas avulsas dos 

santos padroeiros. Variam também suas denominações: Bumba-meu-boi, Boi-bumbá, Boi-de-mamão, 

Boi pintadinho, Boi de janeiro, Boi de reis, Boi holandês, ou simplesmente Boi, Boizinho, como variam os 

aspectos formais de sua organização. Já se discutiu muito as origens dos nossos folguedos de boi.  Não 

há como negar em sua estrutura a confluência de traços de origens as mais diversas, do teatro hierático 

medieval, à Comédia del Arte, aos Autos Pastoris ibéricos, sem podermos deixar de lado as contribuições 

das várias culturas negras trazidas para o Brasil.

	  

	  
	  
	  
	  

	  



Eventos Paralelos
Além das apresentações, estarão acessíveis à fruição, produtos e informações que se dão conta de 

outros aspectos da cultura tradicional no Brasil.

Documentais em Vídeo 

Serão exibidas, diuturnamente, documentais que deem conta de aspectos do folclore de várias partes do 

Brasil, em especial coberturas de expressões culturais que não possam ser deslocadas (festas, romarias, 

trabalhos, etc.).

Exposições de fotos

Exibição de documentais fotográficos temáticos, coloridos e em grande formato, num total de 20 fotos 

cada, enfocando aspectos de folclore/cultura popular do Brasil. 

Workshops

Em horários alternativos às apresentações do Balé Folclórico serão programadas demonstrações de 

instrumentos característicos e ritmos brasileiros, de danças e outras práticas.

Lançamentos de obras de difusão

Durante a realização do evento serão programados lançamentos e sessões de autógrafos de vídeos, 

livros, CDs, DVDs.



Público alvo

O perfil do evento volta-se para todos os interessados na cultura brasileira, com especial atenção para o 

público jovem e estudante, colocando-o em contato com aspectos culturais que desconhecem de nosso 

país, contribuindo assim para o aumento de nossa autoestima e exercício da cidadania.



42 anos de Ação Cultural

A Abaçaí Cultura e Arte está completando 42 anos em março deste ano. 42 anos de atividades 

ininterruptas, produzindo e promovendo arte e cultura, nas suas manifestações mais variadas, para os 

mais diversos cantos de São Paulo. Sem escolher lugar.

Surgida nos limites de uma escola oficial, e, logo em seguida, desligada da mesma, mas não desvinculada 

do universo da educação, a Abaçaí configura-se hoje como entidade cultural com preocupações 

abrangentes, que vem desenvolvendo atividades as mais variadas no âmbito da ação cultural, com as 

diversas classes sociais e faixas etárias. Tem facilitado o acesso dos cidadãos em geral às várias etapas 

da produção cultural, e não apenas à fruição, possibilitando-lhes condições de expressão, bem como 

levando espetáculos para todos os cantos de São Paulo, sem escolher lugar. 

Em 2004 é qualificada como Organização Social de Cultura pelo Governo do Estado de São Paulo, 

firmando um contrato de gestão com a Secretaria de Estado da Cultura. Neste momento, o Estado 

assume as ações da Abaçaí como Política Cultural, particularmente no que se refere ao Patrimônio da 

Cultura Imaterial de São Paulo.

Ao se dedicar a promover atividades que contemplam não só a necessidade de lazer dos cidadãos, este 

sem dúvida imprescindível, vem cumprindo uma função e um papel muito mais complexos, ensejando 

o entrecruzamento dos processos de informação – formação – comunicação - desfrute que caracteriza 

os programas de ação cultural. 

Acresça-se o esforço por manter-se um “espaço democrático” que contemple os anseios, ainda que 

em tese, de grande parte da comunidade em que se insere e não só daquela diminuta parcela que 

habitualmente se interessa por um certo tipo de cultura. 

Tem se mantido particularmente atenta ao pluralismo, à alteridade e estimulando a expressão dos 

cidadãos, contribuindo, substantivamente, para a dessacralização da produção e consumo da cultura e 

da arte.

Contrapondo-se à inanição, à passividade, à pura recepção “cultural”, melhor seria dizer de informação, 

tem se preocupado não só em apresentar trabalhos acabados para a fruição como tem, por sua própria 

conta ou através de organismos oficiais, desenvolvido atividades com todas as classes e segmentos 

sociais (educadores, crianças, população carcerária, idosos, cegos, cortiçados). Experiência aproveitada 

em outros municípios e mesmo fora do Estado.

A importância desta diversificada atuação intensificou-se e se ratificou nos últimos 20 anos, constituindo-

se em marca da entidade. 

De um modo abrangente procura ter como eixo, mas não como opção excludente, de sua produção 

artística e ação cultural as manifestações populares em suas mais variadas vertentes. Dedica-se, de um 

lado, ao estudo das manifestações culturais do povo brasileiro observadas em seus contextos próprios 

e em suas funções rituais e/ou sociais, procedendo pesquisas de campo, com os registros das mesmas, 

resultando disso importante acervo sobre o assunto em documental sonoro e fotográfico. Os resultados 



destas pesquisas têm sido divulgados através dos mais diversos canais (exposições fotográficas e 

iconográficas em geral, livros, artigos, produção de folderes, entrevistas, aulas, palestras), levando a um 

público diversificado, informações sobre as manifestações populares no Brasil.

De outro utiliza- se destes elementos, destes registros, como fonte de inspiração para suas criações 

artísticas (teatro, música, dança, bonecos) ou como suporte para seu trabalho de ação cultural com os 

mais diversos segmentos da sociedade.

Assim, afora seus valores intrínsecos, a eleição do folclore/cultura popular tradicional como um canal 

de aproximação e comunicação com um público mais amplo e diversificado, não tem significado, 

entretanto, reforço para as concepções compartimentalizadas da cultura. Ao contrário, a atuação da 

Abaçaí através das mais diversificadas propostas de atividades tem propiciado interação com as várias 

classes e segmentos da sociedade. Sua trajetória é contínua, mas não linear, refletindo, ao longo do 

tempo, as buscas e anseios dos envolvidos em sua ação, que têm desencadeado sempre novas buscas e 

novos anseios que vêm enriquecendo sua experiência.

Dessa forma, com uma linha de atuação plural a entidade foi sendo, pouco a pouco, conhecida no 

panorama cultural paulistano, e mesmo brasileiro, sendo seu trabalho cada vez mais reconhecido, sendo 

por diversas vezes convidada a representar o Brasil em eventos internacionais, e consolidou sua imagem 

na cidade de São Paulo.

O Abaçaí Balé Folclórico de São Paulo, que em 2013 completa 30 anos, conta hoje com mais de 30 

artistas polivalentes (cantores, dançarinos, músicos e bonequeiros) atuando em cortejos com bonecões 

ou em espetáculos em palcos improvisados em ruas, praças, porões e adros de igrejas, barracões, quadras 

de escolas (de escolas de samba, inclusive), como também nos espaços convencionais.

	   	  

	  
	  
	  

	  



O Abaçaí - Balé Folclórico de São Paulo

Esteve presente nos seguintes eventos:

Festival da Cultura Paulista Tradicional, Revelando São Paulo - Show de encerramento
Considerado o maior evento de cultura tradicional do Brasil, o Revelando São Paulo recebe mais de 3000 

representantes da cultura tradicional do Estado de São Paulo. Em 4 edições anuais, atrai um público 

estimado em mais de 1 milhão de pessoas, num total de 25 dias de eventos (divididos nas 4 edições).

Parque Edmundo Zanoni - Atibaia, SP

Janeiro, 2015

Parque Vila Guilherme Trote - São Paulo, SP

Setembro, 2014

Parque da Cidade Roberto Burle Marx - São José dos Campos, SP

Julho, 2014

Centro de Eventos Prefeito Casemiro Teixeira - Iguape, SP

Junho, 2014

Centro de Eventos Prefeito Casemiro Teixeira - Iguape, SP

Junho, 2013

Parque da Cidade Roberto Burle Marx - São José dos Campos, SP

Julho, 2013

Parque Vila Guilherme Trote - São Paulo, SP

Setembro, 2013

Participação Especial na Apresentação da Orquestra Brasileira do Auditório Ibirapuera
1 e 2 de dezembro de 2012.

Auditório Ibirapuera - São Paulo, SP

Dezembro, 2012

Festival da Cultura Paulista Tradicional, Revelando São Paulo - Show de encerramento
Parque Vila Guilherme-Trote - São Paulo, SP

Setembro, 2012

Parque Vila Guilherme-Trote - São Paulo, SP

Setembro, 2011

Parque Vila Guilherme-Trote - São Paulo, SP

Setembro, 2010

Parque Dr. Fernando Costa - São Paulo, SP

Setembro, 2007



Parque Dr. Fernando Costa - São Paulo, SP

Setembro, 2006

Auto da Esperança - Um Auto de Natal
Montagem envolvendo 120 artistas (coro infantil, músicos, atores, dançarinos, cantores solistas).

Mosteiro de São Bento - São Paulo, SP

Dezembro, 2003

Auto da Esperança - Um Auto de Natal
Montagem envolvendo 120 artistas (coro infantil, músicos, atores, dançarinos, cantores solistas).

Catedral da Sé - São Paulo, SP

Dezembro, 2003

II Encontro Panamericano de Percussão- Unesp.
Memorial da América Latina - São Paulo, SP

Setembro, 1998

Revelando São Paulo, Festival da Cultura Paulista Tradicional - Show de encerramento
Parque Dr. Fernando Costa - São Paulo, SP

Setembro, 1998

VII Encontro Nacional e I Encontro Internacional de Tradutores- Show de abertura
Anfiteatro da USP - São Paulo, SP

Setembro, 1998

Auto da Esperança - Um Auto de Natal
Montagem envolvendo 120 artistas (coro infantil, músicos, atores, dançarinos, cantores solistas).

Santuário Nacional de Aparecida - Aparecida, SP

Dezembro, 1996

São João no Brasil
SESC Pompeia - São Paulo, SP

Junho, 1996

Representou São Paulo na XXXVI Feira dos Estados
Brasília, DF

Junho, 1996

Show da Amizade Brasil - Japão 1895 - 1995
Show de encerramento às comemorações do centenário de Amizade Brasil/Japão

Ginásio Ibirapuera - São Paulo, SP

Março, 1996



Espetáculo Folclore Brasil, apresentando 14 danças do Brasil
Ginásio Ibirapuera - São Paulo, SP

Agosto, 1994

Espetáculo Folclore Brasil, apresentando 14 danças do Brasil
Com a participação Tropeiros da Borborema. 

Ginásio Ibirapuera - São Paulo, SP

Agosto, 1993

Festival Nacional de Danças Populares - SESC Danças
Populares

Vale do Anhangabaú - São Paulo, SP

Maio, 1992

XVI Congresso Mundial de Jornalistas Católicos
Palácio da Boa Vista - Campos do Jordão, SP

Setembro, 1992

II Festival Internacional de Música Erudita - IDRIART
Anfiteatro Camargo Guarnieri, da Universidade de São Paulo - USP

1987

I Festival Internacional de Folclore
Campos do Jordão, SP

1987
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