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“ABRAM ALAS PARA O REI ABACAXI” 

 

ENREDO 

"Encantados e seduzidos com a história do Abacaxi, fruta deliciosamente brasileira, vamos 

colorir e perfumar o Anhembi. Comemorando o Jubileu de Ouro da Acadêmicos do Tatuapé em 

seus 50 anos, e abrindo alas para o Rei Abacaxi, o ouro vai jorrar do começo ao fim, mostrando 

toda fartura de um pobre país rico".  

I QUADRO: A ORIGEM E EXPANSÃO DO FRUTO 

O nome indígena do Abacaxi era Ibacati, ou seja, fruta cheirosa. Esta fruta tropical e de origem 

brasileira foi oferecida pelos índios aos primeiros colonizadores como gesto de hospitalidade e 

boas vindas. O cultivo do abacaxi expandiu-se para várias partes do mundo com destaque para 

África e China.  

II QUADRO: CULTIVO E INDUSTRIALIZAÇÃO DO FRUTO 

Pode ser do tipo ananais, primavera, jupi, pérola e hawai, cultivado em todas as regiões do país, 

hoje o Estado da Paraíba se destaca como o maior produtor brasileiro de abacaxi. Um dos 

problemas que afeta a produção do abacaxi é uma praga chamada de Broca do Fruto, um tipo 

de larva de uma pequena borboleta que cava a fruta e provoca o aparecimento de uma 

substância com aspecto de goma. Além do sabor agradável, o abacaxi faz bem à saúde, possui 

vitaminas, sais minerais e calorias. Pode ser consumido ao natural, em rodelas, cubos, em sucos 

e doces caseiros ou industrializado como sorvetes, polpa, sucos, geléias, xaropes, doces em 

calda, bebidas e drinks variados. O abacaxi contém uma enzima chamada bromélia que possui 

propriedades digestivas e é usada, também, como amaciante de carnes por chefes de cozinha 

de restaurantes famosos.  

III QUADRO: O ABACAXI NO MUNDO ARTÍSTICO 

O abacaxi apareceu no mundo artístico através de grandes personalidades, um deles foi 

Chacrinha, o maior comunicador brasileiro, conhecido como Velho Guerreiro ele se definia como 

o Palhaço do Povo. Quem não se lembra do "Oscar" dos calouros ruins que saíam do programa 

levando seu grande prêmio, o "Troféu Abacaxi". Outra personalidade conhecida foi Carmem 

Miranda que conquistou o mundo com seu canto, sua dança, seu sorriso, sua "brasilidade", seu 

traje de baiana e sua cabeça enfeitada com uma cesta de frutas e em destaque a presença de 

nosso "Rei Abacaxi", sendo mostrado no mundo por nossa pequena notável. A inspiração do 

artista faz com que o abacaxi venha ser referência de fruta tropical, por isso o encontramos na 

pintura, decoração, escultura, música e, agora, em forma de enredo.  

 

 

 

 



IV QUADRO: BRASIL, SEUS ABACAXIS SOCIAIS E OS 50 ANOS DE SAMBA DA ESCOLA DE SAMBA 

ACADÊMICOS DO TATUAPÉ 

O abacaxi passou a ser sinônimo de grande problema no jargão popular, devido ao seu tamanho, 

a sua coroa espinhosa e a sua casca grosseira, que o torna difícil de ser segurado e descascado. 

Por isso, quanto maior o problema, maior o "Abacaxi" que ninguém quer segurar. Desemprego, 

impunidade, saúde pública, discriminação racial e social, educação, violência urbana, drogas, 

moradores de rua, menores abandonados, etc... É muito abacaxi. Fica a pergunta: O que fazer? 

Descasque este Abacaxi! Por fim estaremos fazendo uma merecida homenagem à nossa 

agremiação e a alguns de seus fundadores pelos 50 anos de samba e alegria. Parabéns Tatuapé. 

 

BABÚ ENERGIA 


