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Companhia Folclórica do Rio - UFRJ 

 

Pesquisar, dançar, cantar e representar o folclore tem feito parte da vida 

de 40 pessoas, professores, alunos e funcionários (ex-alunos) de várias 

escolas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

A COMPANHIA FOLCLÓRICA DO RIO - UFRJ, foi fundada em 1971, 

pela professora SONIA CHEMALE da Escola de Educação Física e Desportos 

(EEFD), e a partir de 1987 passou a ser coordenada pela professora Eleonora 

Gabriel � responsável por todas as disciplinas referentes a danças e folguedos 

folclóricos da UFRJ � que reestruturou o grupo através do programa de bolsas 

de iniciação artística e cultural. 

A proposta é conciliar o trabalho acadêmico com montagens artísticas 

de danças e folguedos folclóricos brasileiros, dando à comunidade da UFRJ a 

rara oportunidade de participação em atividades de pesquisa, ensino e 

extensão. Acreditamos que, através da sensibilização dos diversos públicos 

com quem travamos contato (alunos e professores de escolas públicas e 

particulares, artistas, cidadãos comuns, turistas, empresários, etc) a riqueza do 

folclore brasileiro possa ser revelada, provocando um despertar para a defesa 

e preservação deste patrimônio artístico-cultural � expressão de nossa 

identidade e cidadania.  

Nosso primeiro projeto foi Memória Cultural do Rio de Janeiro; consistiu 

na realização de pesquisas bibliográficas, de campo e de outros meios acerca 

de manifestações folclóricas do nosso Estado. Resultou na montagem de um 

espetáculo de 90 minutos composto de danças, folguedos, mitos, simpatias, 

cantigas de roda, cantigas de ninar e outros aspectos da cultura popular 

fluminense, entitulado RIOJANEIRICES. 

 



 

Companhia Folclórica do Rio � UFRJ 
Escola de Educação Física e Desportos 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
 

 3

 

 



 

Companhia Folclórica do Rio � UFRJ 
Escola de Educação Física e Desportos 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
 

 4

 
 



 

Companhia Folclórica do Rio � UFRJ 
Escola de Educação Física e Desportos 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
 

 5

Apresentamos este trabalho em universidades, escolas públicas e 

privadas, bem como em importantes eventos de Arte, Cultura, Folclore e 

Educação, entre eles: Fórum Global da ECO 92, MEC-RJ, SESC-RJ, Morro da 

Urca, Circo Voador, Rio Centro, CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), 

Festival de Inverno FUNREI (MG), QUARUP (ES), FLAAC (Festival Latino 

Americano de Arte e Cultura/DF), Encontro de Cultura Popular de 

Laranjeiras (SE), Festival de Danças Folclóricas de Passo Fundo (RS), 

Festival Internacional de Dança da Universidade Federal de Corumbá 

(MS), Festival de Dança de Porto Alegre (RS), Festival de Folclore de 
Olympia (SP), Movimento UFRJ Pró-educação na Constituinte (DF), 

Festival de Inverno da UFRJ, SBPC RIO (Sociedade Brasileira Para a 

Ciência), Terra e Democracia (Betinho), Festival do Teatro do Oprimido � 

Centro Cultural Banco do Brasil (RJ) e BNDES. E no exterior, Festival de 
Danza Libre de Corrientes (Argentina), Festival Internacional de Dança de 

Pares � Bogotá (Colômbia) e Festival Internacional de Folclore de Ibagué 

(Colômbia). 

 Com o espetáculo RIOJANEIRICES realizamos temporadas nos teatros 

Dulcina, Cacilda Becker, Villa Lobos, João Caetano e no Teatro da UFF. 

Realizamos ainda Projeto Escola nos teatros João Caetano e Odylo Costa 

Filho (UERJ), para alunos de escolas municipais e privadas.  

   As várias viagens deste espetáculo proporcionaram à Companhia a 

ampliação do campo de pesquisas gerando um novo projeto chamado 

BRASILEIRICES, trazendo manifestações folclóricas de diversos estados 

brasileiros e a realização do CD BRASILEIRICES, gravado pelo projeto TONS 

& SONS da PR5 � que, para nossa alegria, tem sido utilizado por várias 

escolas em todo Brasil. Criamos também um espetáculo com o mesmo nome, 

apresentado em diversos eventos do SESC-RJ (nas unidades Tijuca e São 

João de Meriti), no Museu do Folclore Edson Carneiro, na Casa França-
Brasil e realizando suas temporadas de maior importância nos teatros Nelson 

Rodrigues e João Caetano. 
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        Encerramos o ano de 2003, com o espetáculo PELOS MARES DA 
VIDA, fruto de  pesquisas para a dissertação de mestrado da Profª Eleonora 

Gabriel, reunindo expressões nacionais dos povos que vivem do e para o Mar. 

Este trabalho agregou, através da pesquisa e da extensão, dois outros grupos 

que fazem parte das conexões estabelecidas pela Companhia: o Grupo de 

Danças Folclóricas de Tarituba (RJ) e o Grupo de Danças Folclóricas da Maré, 

composto por crianças e senhoras do Complexo da Maré (RJ). 

Nosso espetáculo PELOS MARES DA VIDA estreou em dezembro de 

2003 na Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ e, em 2004, 

participou do UFRJ-MAR em Arraial do Cabo e Búzios. Com ele realizamos 

temporadas nos teatros Cacilda Becker e no Centro Coreográfico da Cidade do 

Rio de Janeiro, sempre com casa lotada e muito sucesso.  
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 Outros trabalhos que estão ligados ao calendário de festas populares 

vêm sendo apresentados em suas respectivas épocas: DANÇANDO O NATAL 

BRASILEIRO � Pastoril e Reisado nordestinos � e o BLOCO 
CARNAVALESCO ESCORREGO MAS NÃO CAIO. 

Além dos espetáculos oferecemos cursos, oficinas, workshops sobre 

danças e folguedos folclóricos, e também ministramos palestras sobre vários 

temas da cultura popular brasileira. 

 O projeto Companhia Folclórica do Rio � UFRJ ocupou e vem ocupando 

um espaço muito importante neste momento de valorização da cultura popular 

brasileira, nos mundos da Arte e da Educação. Neste processo, vem 

acompanhando mudanças importantes não só no cenário brasileiro, como em 

nível mundial, sobretudo, com o avanço da tão polêmica globalização. Neste 

ponto, é importante ressaltar que nosso projeto vem aproveitando este espaço 

para inserir alunos de várias unidades da UFRJ nesta discussão, procurando 

formar gerações de cidadãos conscientes da importância de sua cultura, 

agentes ativos para a transformação da nossa sociedade. Cerca de 150 

alunos, dos diversos cursos da UFRJ, passaram por este projeto, atuando não 

apenas em dança e música, como também nas artes visuais e produção 

cultural. Atualmente, através da concessão de bolsas de iniciação artística e 

cultural, suspensas desde 1997, o projeto segue seu objetivo de inserir o 

folclore como linha de pesquisa na formação de universitários de diversas 

áreas, trazendo aos espaços de Arte e Educação a produção cultural brasileira 

� nosso patrimônio maior. 
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Repertório da Companhia Folclórica do Rio-UFRJ 
 
Com aprendizagem in loco, trazemos para dentro da Universidade a 

sabedoria do nosso povo, em ações de ensino e montagens artísticas. Somos 

um dos únicos grupos do Rio de Janeiro que apresenta espetáculos de danças 

brasileiras do nosso estado e de vários outros. São quase vinte manifestações 

que incluem por volta de cem danças e músicas com trajes e instrumental 

típico, repertório todo baseado em pesquisas de campo. Estas manifestações 

fazem parte de nossos espetáculos. Algumas destas expressões fazem parte 

do CD BRASILEIRICES, gravado por nós em 2001. 

 

• CIRANDAS DE TARITUBA-PARATY-RJ 

Baile de pescadores com danças sapateadas com tamancos de madeira 

ao som de viola de dez cordas, violão, cavaquinho e pandeiros. 

 

• JONGO-CAXAMBÚ 

Dança da cultura negra da região sudeste. Apresentamos o Jongo da 

Serrinha e Caxambú de Santo Antônio de Pádua. 

 

• LOBISOMEM 

Mito universal e também do nosso estado, apresentado em shows para 

crianças, fazendo parte de um quadro sobre cantigas de roda e de ninar. 

 

• FOLIA DE REIS 

Folguedo da época natalina muito recorrente nas cidades fluminenses, 

principalmente, na Cidade Maravilhosa. 

 
• BOI PINTADINHO E MINEIRO-PAU-RJ 

Dança com bastões do norte do estado, com bonecos do Boi: Maricota, 

Jaguará e Mulinha, que representam a brincadeira do Boi do Rio de Janeiro. 
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• HISTÓRIA DO CARNAVAL CARIOCA 

Mostramos Zé Pereira, Entrudo, Maxixe, Marchinhas e Sambas, Encontro 

de Blocos e Samba de Enredo com todas as alas tradicionais como: 

Passistas, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Baianas e Bateria Completa. 

 
• LUNDU, SIRIÁ E CARIMBÓ 

Danças do Pará com requebros de homens e mulheres e movimento das 

saias multicoloridas, ao som de atabaques escavados a fogo, ganzás e 

banjo. 

 
• DANÇAS GAÚCHAS 

Ao som da gaita gaúcha (acordeom), sapateados e sarandeios femininos, 

trazemos as tradições do Rio Grande representadas em várias danças. 

 
• FREVO 

Dança do Carnaval pernambucano que encanta pelos passos acrobáticos 

e de difícil execução que desafiam o passista no espaço da brincadeira. 

 
• COCO 

Dança de �pisada� e muito ritmo, nascida nas plantações de coco e 

dançada em vários estados nordestinos. Acompanham, tambores especiais, 

ganzás e pandeiros. 

 
• MACULELÊ 

A �dança guerreira� de Santo Amaro da Purificação, na Bahia, executada 

com bastões e marcada ao ritmo de atabaques. 

 
• TAMBOR DE CRIOLA 

Dança de umbigada-punga, do Maranhão. Executada, principalmente, por 

mulheres, ao som de parelha de atabaques rústicos que tocam um ritmo 

inigualável. 
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• QUADRILHA 

Dança da época junina cheia de figurações no espaço e muita alegria ao 

som da sanfona, zabumba e triângulo. 

 
• CIRANDA 

Dança de roda de Pernambuco, principalmente. O ritmo das músicas e 

dos corpos faz girar a roda que congrega todos os participantes. 

 
• PASTORIL E REIZADO 

Folguedos natalinos de Pernambuco e Sergipe. As pastoras divididas em 

cordões cantam e rebolam homenageando o menino-Deus. 

 
• BOI DE MAMÃO 

Brincadeira do Boi de Santa Catarina com vários personagens e bonecos, 

que mostra a morte e ressurreição do Boi com muita graça e magia. 

 
• CANAS-VERDES DO BRASIL 

Dançadas nas plantações de cana de açúcar, trazem a poética lusitana 

temperada nos ritmos brasileiros. Apresentamos Canas-Verdes de Goiás, 

São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. 

 
• DANÇA DE SÃO GONÇALO 

Em homenagem ao santo violeiro que cantava e tocava para �mulheres da 

vida� para catequizá-las, homens quilombolas de Mussuca em Laranjeiras-

Sergipe, se vestem com saias e colares e dançam. Uma dança vibrante, 

cheia de fitas, ao som de cordas, caixa e reco-reco. 
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Companhia Folclórica do Rio - UFRJ 
 

Direção Geral: 

Eleonora Gabriel 

 

Direção Musical 

Ronaldo Alves e Paulino Dias 

Direção de Produção 

Kátia Iunes 

Direção de Arte 

Walen Rocha 

 
Dançarinos: 

Alex Costa, Alexandre Carvalho, Bruno Morais, Elaine Aristóteles, Eleonora 

Gabriel, Fernanda Veloso, Frank Wilson, Ilson Valente, Jacqueline Barbosa, 

Juliana Endler, Leonardo Amorim, Mônica Luquett, Paola Pimentel, Pedro Vitor 

Vieira, Renato Silva, Rita Alves, Roberto Barboza, Rodrigo Magalhães, Tatiana 

da Silva Reis, Victor Hugo Oliveira, Vanessa Bernardo, Viviane Brito, 

 Viviane Ramos e Walen Rocha. 

 
Músicos 

Daniel Gil, Felipe Pires, Gabriel Gabriel, Lenildo Gomes, Luciano Caldas, 

Marcelo Menezes, Paulino Dias, Roberto de Paula,  

Ronaldo Alves e Tiago Oliveira 

 
Equipe de Arte: 

Cristiane Silva, Diogo Dalloz, Ricco Cataldi,  

Rosângela Danieletto e Viviane Rodrigues 

                

Iluminação: 

José Geraldo Furtado 

Equipe de Produção: 

   Camila Rodrigues, João Ferreira e Rafael Ramos 
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Contatos: 
 

UFRJ 

Tel: 2562 6821 / Fax: (21) 2562 6801 

E-mail: ciafolcufrj@aol.com 

Kátia Iunes 

Telefax: (21)2288 7074 / Cel: 9236 9102 / e-mail: katiaiunes@uol.com.br 

Eleonora Gabriel 

Telefax: (21) 2286 6079 / e-mail: lolafolc@aol.com 

  
 


