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O Grupo de Projeções Folcló-
ricas Remelexo Brasileiro foi cria-
do em 1995 por professores e alu-
nos do Centro Educacional São
Carlos, e desde 1997 já representa
A CIDADE DE São Bernardo, o
Estado de São Paulo e o Brasil em
diversos festivais internacionais
de Folclore e Artes Populares,
mundo a fora. O projeto é desen-
volvido no colégio, nas áreas de
Artes e Educação Física, e desti-
na-se à população infantil e juve-
nil com o intuito de despertar o
interesse pela cultura popular bra-
sileira no tocante à música e dan-
ça. O projeto é dividido em duas
partes distintas: A primeira aten-
de crianças de nove anos, de amos
os sexos, estudantes da rede de
ensino pública e privada e recebe
o nome de Grupo Sementes do
Brasil. A segunda etapa, Grupo
Remelexo Brasileiro,  atende aos
jovens interessados no projeto
cultural, e também os provenien-
tes do Grupo Semente do Brasil

Os dois grupos, juntos,  tem
51 componentes divididos entre
banda e corpo de baile.

O projeto oferece a todos os
participantes um atividade lúdica
e de grande valor cultural e estéti-
co, além de contribuir de forma
significativa e direta na formação
integral do cidadão, otimizando e
valorizando o trabalho em grupo.

Todo esse trabalho é voltado
para a cultura da “Paz Mundial”
como propõe a Unesco, através do
respeito às diferenças culturais de
cada povo e/ou região do Brasil.

Mas os objetivos são mais
amplos, o Grupo, além de colabo-
rar na preservação da nossa cul-
tura popular, colabora na divulga-
ção do Folclore Brasileiro nacio-
nal e internacionalmente. Some-se
a isso o fato de despertar o inte-
resse desses jovens pela cultura
popular brasileira através do in-
centivo às pesquisas em músicas,
danças e costumes regionais.

Independente de sua origem ou

Grupo Remelexo Brasileiro dignifica
as raízes da cultura brasileira

Grupo dirigido pela professora Terezinha Pasqualini Miquelin, participou de dois festivais no Chile, no mês de janeiro

classe social os jovens são envol-
vidos em atividades que trabalham
a sua auto-estima colaborando para
melhorar as perspectivas de vida

Festivais Internacionais
Ao longo desses 15 anos fo-

ram inúmeras participações inter-
nacionais em paises da América
Latina e do Norte, chegando à

Europa: Itália, Portugal  e Ásia:
Coréia do Sul.

As danças
O repertório do grupo é vasto

e atinge as culturas das cinco re-
giões geopolíticas do Brasil: do
norte e nordeste o grupo nos traz
a dança do xote nordestino, o xote
bragantino, forró, mamulengo,

carimbo e legado indígena – Fes-
ta de Parintins; da região sudeste
e sul, a platéia faz uma delirante
viagem pelo samba enredo de car-
naval, pelo samba de gafieira, dan-
ça de quadrilha, pau de fitas e Ca-
tira

Os espetáculos são sempre
muito coloridos e descontraídos.
Após alguns minutos de contem-
plação não há quem
consiga ficar inerte
diante de tanta ma-
gia cultural.

Primeira
viagem de 2011

O Grupo Remele-
xo Brasileiro viajou
no dia 18 de janeiro
para o Chile onde
participou de dois
festivais, O primeiro
foi na cidade de
Concepción onde fi-
caram de 18 a 24 de
janeiro para o Festi-
val de Bio Bio pro-
movido pela Univer-
sidade Nacional do
Chile. depois, de 25
a 30 de janeiro se
apresentaram no 40o
Festival NAcional
de Folclore do Cihi-
le, na cidade de San

Bernardo. Retornaram ao Brasil no
último dia 31. Esta foi a terceira
apresentação do grupo nesse
país.

Terezinha Pasqualini Miquelin
A Diretora do Colégio São

Carlos, principal mantenedora do
Grupo Remelexo Brasileiro des-
taca: “Essa foi uma idéia de pro-
fessores e alunos do Colégio São
Carlos, em 1995. Gostamos tan-
to da idéia que a encampamos e
ao longo desses 15 anos a ativi-
dade foi crescendo e despertan-
do o interesse dos alunos, pais,
ex-alunos”.

Segundo Terezinha Pasquali-
nim é preciso sempre manter um
resgate vivo da história de um
povo: “A cultura brasileira é mui-
to rica em todas as regiões. Mas
as culturas de outros países tam-
bém são ricas. E muitas pessoas
pelo mundo, tem esse especial in-
teresse em manter vivas as tradi-
ções. Os Festivais Internacionais
de Folclore e Artes Populares res-
gatam um pouco dessa história”.

Terezinha Pasqualini Miquelin
é a Presidente do IOV Brasil, e se-
cretária Executiva do IOF América
do Sul, organização internacional
ligada à Unesco que trabalha pela
preservação das tradições popu-
lares ao redor do mundo.


