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O trabalho tem como objetivo analisar os processos de criação em dança “aterrados” (tradução e
encruzilhadas) partindo de disparadores afros centrados despertados no diálogo da Manifestação
Samba de Pareia da Mussuca e com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Os
disparadores é o ponto de partida das traduções, que são ideias de processos promovidas pela
professora, que geram as encruzilhadas, que são essas ideias experimentas em sala no corpo do
aluno, de forma a promover uma dança contemporânea afro popular em que a particularidade negra
esteja no processo e na estética Apresento neste artigo a experiência da montagem do espetáculo
“Mussuca, prazer ME conhecer”, em Jequié, na UESB, que resulta em possíveis contribuições,
resultados, incômodos, ganhos e rupturas do encontro da cultura popular, Samba e Pareia da
Mussuca, com o ambiente acadêmico.

Palavras Chaves: Samba de Pareia. Dança Afrocentrada. Encruzilhadas em Dança. Descolonização.
Aterrar.

This work have objective analyse the processes of creation in dance "grounded&39;&39; (translation
and crossroads) starting from triggers afrocentrated awakened on dialog of Samba Manifestation of
Pareia from Mussuca and with a Estadual University of Bahia&39;s South-west (UESB). The triggers
are the starting point of translations, that are process ideas promoted by teacher, that generate
crossroads, what are these experimental ideas in the student body, in order to promote a
contemporary afro popular dance in which the black paticularity is on process and aesthetics. Present
on this article the experience of assembly of the show " Mussuca, nice to meet me", in Jequié, on
UESB, which results in possible contributions, results,annoying, gains and ruptures of the meeting of
popular culture. Samba and Pareia of Mussuca, with the academic environment.

keywords: Samba of Pareia, afrocentrated dance, crossroads in dance, decolonization, ground.

Este trabajo tiene como objetivo analizar los procesos de creación en la danza "fundamentada"
(traducción y cruce de caminos) a partir de desencadenantes afrocentrados despertados en diálogo
de Samba Manifestación de Pareia de Mussuca y con una Universidad Estadual de Bahía del
Suroeste (UESB). son el punto de partida de las traducciones, que son ideas de proceso promovidas
por el docente, que generan encrucijada, qué son estas ideas experimentales en el cuerpo estudiantil,
para promover una danza afro popular contemporánea en la que la paticularidad negra está en el
proceso y la estética. sobre este artículo la experiencia de montaje del espectáculo "Mussuca,
encantado de conocerme", en Jequié, en UESB, que da como resultado posibles aportes, resultados,
molestias, ganancias y rupturas del encuentro de cultura popular. Samba y Pareia de Mussuca , con
el ambiente académico

Palabras clave: Samba de Pareia, danza afrocentrada, cruce de caminos en danza, descolonización,
suelo.

A proposta artística e pedagógica, que se pretende enquanto processo criativo, descrita no decorrer
desse artigo busca analisar um diálogo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia com a
manifestação popular do Samba de Pareia da Mussuca. O fascínio pelo referido Samba aconteceu faz
tempo. Sou brincante de quadrilha junina em Salvador desde 1992 e as pesquisas coreográficas
sempre estiveram atreladas as manifestações culturais nordestinas e o Samba de Pareia não esteve
de fora. Cheguei em Aracaju com a aprovação de um concurso para professora substituta em Dança
na Universidade Federal de Sergipe – UFS. Como tenho uma trajetória com bases nas danças
populares, dança contemporânea, danças e culturas afro-brasileiras, busquei conhecer as
manifestações locais com o intuito de aproximar da realidade de minha atual morada, mas
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principalmente para propor conteúdos, processos de estudos e métodos que levassem em conta o
atual contexto de ensino. Assim pesquisei manifestações como: São Gonçalo, Lambe-sujo, Cacumbi
e o Samba de Pareia, pois entendo que Universidade é uma instituição de intervenção, recebimento e
diálogo com o seu meio social.

Em primeiro momento, o Samba de Pareia foi o que mais me causou impacto. Principalmente devido
à dificuldade e desafio de produzir o ritmo cadenciado dos pés, de forma precisa, juntamente com o
deslocamento espacial, bem diferente do samba de roda baiano que a improvisação nos pés é o
grande diferencial de um bom sambista. Posteriormente, ao saber que na Mussuca, quase todas as
mulheres, de qualquer idade, sabem fazer este samba, me questionei: “Como eu, bailarina tarimbada,
onde o samba é uma das minhas principais performances, não conseguia fazer aquela combinação
de sapateado, voz, palmas e corpo” Tornou-se então um desafio.

O fato de ser bailarina não me garante o aprendizado do todos os tipos de danças existentes,
principalmente aquelas relacionadas a uma cultura especifica, com o modo de existir e fazer próprio,
que não está localizada nos centros de poder. Mas a ação de aprender, reconhecer, divulgar, entre
outras, as culturas e danças não hegemônicas, promove o entendimento de uma diversidade e o
reconhecimento de outras formas de se fazer e pensar danças. Esta reflexão coincide com o
pensamento de Santos (2010) quando nos propõe a reflexão sobre as Epistemologias do Sul:

é uma proposta que denuncia a lógica que sustentou a soberania epistêmica
da ciência moderna, uma lógica que se desenvolveu com a exclusão e o
silenciamento de povos e culturas que, ao longo da história, foram dominados
pelo capitalismo e colonialismo. (SANTOS, 2010, p7.)

Este acontecimento me impulsionou a pesquisar este samba de forma autônoma e posteriormente
buscando os alicerces da pesquisa acadêmica. No período que fui professora da UFS passei a
frequentar a Mussuca e aos Sambas, fazendo deste uma constante nos diálogos com as disciplinas
que lecionava; e consequentemente, meu Sujeito/Objeto de pesquisa no Programa de pós-graduação
em Dança que ingressei em 2015, resultando na dissertação de título “Samba de Pareira na
Encruzilhada: Tradução de uma Dança Afrocentrada”, defendida em 04 de setembro de 2017. Este
artigo é fruto dessa pesquisa.

A Mussuca é um povoado do município de Laranjeiras (Leste Sergipano) localizado na microrregião
do Vale do Rio Cotinguiba, às margens da BR-101 e distante 20 km do centro de Aracaju. Possui uma
população de aproximadamente 2000 pessoas (dos quais, 98% afrodescendentes). As terras do
povoado foram historicamente ocupadas por africanos escravizados fugidos dos engenhos de açúcar
da região que lá se fixaram e constituíram uma única família. Em 2006 recebeu a certificação de
auto-reconhecimento como comunidade remanescente de quilombo pela Fundação Cultural
Palmares, Mussuca foi automaticamente incluída no programa Brasil Quilombola, que prevê projetos
como regularização fundiária, infra- estrutura e serviços, desenvolvimento econômico e social e
controle e participação social (BRENDLE, 2011).

Sobre a origem do nome Mussuca encontra-se registrado na história local a partir da produção
audiovisual realizada por Alexandra Dumas sobre Nadir da Mussuca, no depoimento de Marizete
(Líder do Samba de Pareia, no instante 02m28s de reprodução), que nos conta:

Aqui era uma mata. Não tinha rodagem, não tinha nada. Era só um caminho
para você só passar. E ali eles cavaram uma fonte pra tomarem água. Fizeram
uma roça, plantaram pra sobrevivência. Aí foram chegando outros escravos e
juntaram com ele. Quando eles foram cavar um poço para tomar água, ele deu
conta de um peixe preto. Que esse peixe preto dá o nome de Mussum. É um
peixe tão preto, tão valente que dá o nome de Mussum. Aí ele cavando esse
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determinado local, encontrou esse peixe. Aí vai a família de meu pai Martim,
que era uma família mais velha, disse: pronto! Já eu a gente cavou esse poço,
encontrou água, encontrou esse peixe. Já que somos pretos mesmo, somos
mussum, então vamos dar origem a esse local de Mussuca, Mussum de
Mussuca (DUMAS, 2016).

Por outro lado, Lima (2005 apud OLIVEIRA, 2011) nos informa duas possibilidades para a origem do
nome Mussuca como sendo originado de um topônimo sergipano de origem africana ou variação do
termo mussuco[i], oriundo do quicongo munsuko, língua de origem banto falada em Angola e
Moçambique.

De acordo com Maria Betânia Brendle (2011), o Samba de Pareia é executado unicamente por
mulheres, mas nem sempre foi assim. O samba antigamente era dançado também por homens e
tinha um formato especial na sua execução no espaço. No Samba de Pareia ocorre, enquanto parte
da coreografia, a troca de parceiros ou pares. De acordo com histórias contadas na comunidade da
Mussuca, os casais ficavam bastante enciumados com esta troca de parceiros, chegando até a
acontecer separação de alguns matrimônios. Assim, atualmente, só as mulheres dançam e os
homens tocam. D. Nadir (Mestra do Samba de Pareia) explica a disposição espacial do samba:

O samba de Pareia é quatro pessoas: quatro pra lá e quatro pra cá. Pra trocar
o par tem que ser quatro pessoas: duas sambam aqui e duas sambam ali.
Depois uma dupla passa pra lá e a outra passa pra cá. Aí troca o par. Aí por
causa disso é pareia porque troca o par (DUMAS, 2016. p. 48).

A meu ver, para visualizar toda a lógica coreográfica, a dança precisa ser executada por no mínimo 3
casais[ii] para conseguirmos enxergar um círculo. Mas quem sou eu para discutir com D. Nadir Assim:
dois casais, um de frente para o outro, começam a dançar em um ritmo que identifica este samba, as
cantigas determinam a hora da pisada e, consequentemente, o ritmo é marcado nos pés, que geram
um som alto, vibrante e harmonioso.

Observando algumas brincantes percebi que o sapateado acontece geralmente da seguinte forma.
Para melhor aprendizado tenho duas regras, a primeira é considerarmos o número 1 o pé direito e o 2
o pé esquerdo; a segunda regra é: quando aparecer o número 2 duas vezes seguidas significa que o
tempo da pisada é mais rápida, ficando assim: 1, 2-2,1,2-2, 1, 2, 1, 2 este é o compasso, que pode se
repetir durante horas, pois a última pisada que será com o pé esquerdo e o início o pé direito,
proporcionando a repetição da sequência de passos relatada sem truncar os pés. Ficando assim: 1,
2-2,1,2-2, 1, 2, 1, 2/1, 2-2,1,2-2, 1, 2, 1, 2/1, 2-2,1,2-2, 1, 2, 1, 2... até o dia raiar. O som proposto
pelos pés e todo o contexto do samba me transferiam para outro estado de corpo, como afirma Ligiero
(2011) quando fala do samba no Rio de Janeiro:

Fazer música com os pés é um convite para que os ancestres venham
também dançar ou pelo menos inspirar e admirar os dançarinos, participando
como espectadores. No sapateado do samba o corpo é uma expressão da
dança e a sola do pé, um instrumento musical... É preciso saber dizer no pé!
Esse é um conhecimento que pertence puramente à tradição oral do samba
(LIGIERO, 2011, p. 142).

A indumentária é composta por vestidos de saia rodada e armada com babados estampados muito
coloridos. O tamanco de madeira é característico, assim como as batidas das mãos que marcam o
ritmo das danças. Sua história está associada ao ciclo reprodutivo humano, mais especificamente ao
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nascimento das crianças da comunidade. Assim, quando uma criança vai nascer a família
encomenda, quando pode, uma dança ao grupo. Segundo D. Nadir,

Meus bisavôs começou (sic) a comemorar o nascimento com o samba de
pareia porque a primeira mulé (sic), na época que começou o samba, que
ninguém sabe quando começou, nem o dia e nem o ano, tava de gravidez e
era época de São João. E quando ela teve o bebê, não era ainda o dia de São
João, mas como o bebê já tinha nascido deixou pra comemorar no dia vinte e
quatro. E nisso ficou (Dona Nadir, em depoimento - SAMBA DE PARELHA,
2015, p. 2).

O Samba de Pareia nos remete às referências culturais quilombolas[iii], visto que a dança nessa
região é relatada como surgida na época áurea dos engenhos de cana-de-açúcar. Em uma de suas
hipóteses de surgimento, uma mulher da comunidade deu à luz a uma criança após a implementação
da Lei do Ventre Livre (1871), no período junino (atualmente no dia de São João que se comemora o
aniversário do Samba de Pareia). O primeiro bebê livre nasceu. Assim, com tamancos de madeira,
todos sambavam e rodavam em pareia, enquanto a banda tocava e cantava canções que falavam de
libertação e de afirmação da cultura de seu povo. Ainda hoje quase sempre que nasce uma criança
na Mussuca é comemorado com o Samba de Pareia durante o qual o objetivo é manifestar a alegria e
apresentar a toda comunidade o seu mais novo integrante, finalizando o ciclo de celebração da
fertilidade (SANTANA, 2008).

Embora não tenha encontrado documentos que revelem exatamente a época e motivo de surgimento
desta manifestação, o processo de construção histórica do local pode ajudar em algumas suposições,
e uma delas é que o povoado da Mussuca foi historicamente ocupado por africanos escravizados
fugidos dos engenhos de açúcar da região, que lá se fixaram e constituíram uma única etnia e clã
familiar. Assim, o Samba de Pareia surge neste período e destaco na sua composição três elementos
de relevância neste contexto: o nascimento, o tamanco e a festa. Tais elementos relacionam-se
diretamente com símbolos de autonomia e liberdade, pois a criança nascia livre do regime
escravocrata; os sapatos simbolizavam liberdade para os negros frente aos brancos; e os festejos
(celebração), segundo Yvone Daniel (2017), são um dos princípios fundadores na cultura africana,
necessário para permanecerem fortes, manterem o legado vivo, compreendendo que desta forma o
presente se conecta ao passado na festa. Sobre esta última afirmação, Ligiero (2011), citando
Fu-kiau, introduz o conceito de cantar, dançar e batucar para cultura afro.

Fu-Kiau afirma que, quando alguém está tocando um atabaque ou qualquer
outro instrumento, uma linguagem espiritual está sendo articulada. O canto é
percebido como a interpretação dessas linguagens para a comunidade
presente no aqui e agora. Dançar seria a “aceitação das mensagens
espirituais propagadas” através de nosso próprio corpo, bem como o encontro
dos membros da comunidade nas celebrações conjuntas, sob o perfeito
equilíbrio (Kinenga) da vida. Batucar-cantar-dançar permite que o círculo
social quebrado seja religado (religare), de forma a fazer a energia fluir
novamente entre os vivos e mortos (LIGIERO, 2011, p. 135).

Desta forma, esta manifestação é uma ação de memória social de luta e resistência da cultura popular
de Sergipe, uma história própria que é reconhecida e valorizada por toda comunidade. O Samba de
Pareia marca e reinventa a identidade, torce e refaz o tempo, ornamenta e remodela o corpo, conta as
histórias, permite que se brinque com condutas repetidas, que se treine e ensaie que se apresente e
represente tais condutas.
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Durante a pesquisa de campo, algumas propostas de experimentações para sala (até então na UFS)
foram sendo visualizadas e despertadas. Estas propostas elaboradas por mim (professora) para a
experiência em sala de aula eu chamo de tradução. Seria a interpretação do campo como
possibilidade de processo criativo. O campo despertava alguns disparadores criativos e, a partir
destes, desenvolviam-se planejamentos, proposições e propostas para serem experimentados em
sala, ou seja, a tradução é feita pela professora, muitas vezes, no trânsito campo de pesquisa para a
sala.

Já a encruzilhada é um conceito defendido por Lêda Maria Martins, pesquisadora do Congado do
Reinado de Jatobá, em Minas Gerais, a qual aponta que “as culturas negras que matizaram os
territórios americanos [...] evidenciam o cruzamento das tradições e memórias orais africanas com
todos os outros códigos e sistemas simbólicos escritos e/ou ágrafos, com que se confrontaram”
(MARTINS, 1997, p. 26). Percebe-se, nessa ação, um dos princípios civilizatórios africanos,
conhecido como inclusão, que apresenta, na sua interpretação, a capacidade de adaptação da
civilização africana ao meio hostil, trazendo mudanças e transformações deste meio com os saberes
africanos. O termo encruzilhada, ela resume:

utilizado como operador conceitual, oferecemos a possibilidade de
interpretação do trânsito sistêmico que emerge dos processos inter e
transculturais, nos quais se confrontam e dialogam, nem sempre
amistosamente, registro, concepções e sistemas simbólicos diferenciados e
diversos (MARTINS, 1997, p. 29).

Nesse sentido, o cruzamento/encruzilhada torna-se o lugar de novas possibilidades, a partir dos
variados encontros de fluxos culturais. Essas possibilidades não são fixas, pois se recriam
dialogicamente com os encontros e reencontros de possíveis culturas. Trago este conceito afro
referenciado para esta pesquisa com uma compreensão decolonial na medida em que não apresenta
uma supremacia entre as culturas cruzadas, antes, sim, uma readaptação e complementaridade, nem
sempre organizada de forma amistosa, mas na intenção de promover uma horizontalidade desses
saberes culturais.

Proponho compreender as encruzilhadas na dança como um espaço para reflexão, no fluxo das
informações no corpo dos alunos, da cultura popular para a cultura universitária da dança. Assim,
metodologicamente, nesta pesquisa, considero os processos cruzados ou encruzilhados aqueles que
passaram pelos fluxos da prática em sala de aula, promovendo novas possibilidades de dança afro
centrada. Assim, Encruzilhada em dança é como o corpo do aluno passa pelos processos de
entendimento desta minha tradução.

Outro conceito importante de definir nesta pesquisa é o de aterrar que meu ver, o aterrar, além de
apresentar uma singularidade negra na estética do resultado do processo, está diretamente associado
a aprofundar os conhecimentos sobre si, desde sua ancestralidade, ao contexto em que vive.
Metaforicamente, associei também ao peso da gravidade que vai em direção ao centro da Terra, mas
com resistência, não é despencar, é cavar, é descansar, é entender aquela nova informação e ir mais
fundo. A metáfora do aterrar está associados a uma episteme afro referênciada centradas como a da
árvore do Iroco[iv], afirmando que “quanto mais profundas suas raízes, mais fortalecidos são nossos
troncos, possuindo galhos fortes para sustentar nossos frutos”, ou o Orixá Nanã que é o Orixá
feminino mais velho do Panteon Yorubá. Na natureza ela é representada pelas profundezas dos
mangues, em um dos seus Orikis afirma que

Quando Olorum encarregou Oxalá de fazer o mundo e modelar o ser humano,
o orixá tentou vários caminhos. Tentou fazer o homem de ar, como ele. Não
deu certo, pois o homem logo se desvaneceu. Tentou fazer de pau, mas a
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criatura ficou dura. De pedra, mas ainda a tentativa foi pior. Fez de fogo e o
homem se consumiu. Tentou azeite, água e até vinho de palma, e nada. Foi
então que Nanã veio em seu socorro e deu a Oxalá a lama, o barro do fundo
da lagoa onde morava ela, a lama sob as águas, que é Nanã. Oxalá criou o
homem, o modelou no barro. Com o sopro de Olorum ele caminhou. Com a
ajuda dos orixás povoou a Terra. Mas tem um dia que o homem tem que
morrer. O seu corpo tem que voltar à terra, voltar à natureza de Nanã. Nanã
deu a matéria no começo, mas quer de volta no final tudo o que é seu
(http://casadeoxala.eti.br/nana_res.htm, retirado no dia 09/09/2016).

Assim de acordo com este Oriki o homem vem das profundezas da terra e retorna a ela. Ele na sua
gênese (considerando as referências negras) já é aterrado e quanto mais distante da terra, mais
distante de si. Resumindo, esta proposta parte da pesquisa de campo (princípios etnográficos), que
desperta disparadores criativos, que se tornam propostas de pesquisa do professor (traduções), que
são experimentadas pelos alunos (encruzilhadas em dança), que podem ser revistas, reorganizadas
em novas propostas (traduções), que podem ser re-experimentadas em outras perspectivas
(encruzilhadas em dança), e este processo de revisão de propostas, experimentações, análise,
reflexão são baseados em epistemologias afrocentradas e trazem novas possibilidades de saber e
consequentemente de existir.

Vocês devem estar se perguntando, mas como esta pesquisa chegou em Jequié. No dia 30 de junho
de 2016 fui convocada no concurso que havia feito um tempo atrás e em 27 de julho tomei posse
como professora efetiva em dança da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), que se
localiza em Jequié. Apesar da manifestação do Samba de Pareia ser originariamente do interior de
Sergipe, proporcionar este experimento a alunos comprometidos com a dança, mas que não possuem
nenhum vínculo com esta manifestação foi um desafio.

Em Jequié, no semestre 2016.2, fui responsável pela disciplina Processos de Criação Cênica II:
Dança e Contemporaneidade, oferecida ao curso de dança e teatro[v] a alunos de segundo semestre,
que, em comum acordo com a turma, experimentei, para a montagem coreográfica, os processos de
tradução e encruzilhadas em dança com disparadores criativos do Samba de Pareia da Mussuca.
Vários questionamentos me tomaram antes, durante e depois do processo, dos quais destaco: Como
montar um espetáculo sobre uma tradição cultural que não é local e que até então não dialoga com o
contexto dos participantes Como dialogar a realidade local, política, social da comunidade da
Mussuca com os alunos de artes da UESB Como fazer com que o entendimento afro-centrado
(aterrado) apareça no corpo e na cena

Para uma melhor compreensão organizei (a nível interno e pessoal) alguns disparadores criativos
para pesquisa e montagem, que não seguiam uma ordem cronológica, mas que objetivavam facilitar o
processo de montagem e pesquisa. Os disparadores foram:

1) Ancestralidade – identidade – aterrar

2) Ritmo – Musicalidade – Festa

3) Mussuca – D. Nadir – comunidade

4) Montagem do Espetáculo

1 Ancestralidade – identidade – aterrar

A partir do entendimento de aterrar que relaciono tanto a uma pesquisa e reflexões sobre quem nós
somos, que inclui nossos antepassados, nosso nascimento, nosso contexto, até chegar aos dias de
hoje. Como também associo o termo aterrar ao movimento corporal relacionado ao descer, ao contato
com o chão, muito encontrado nas danças de matrizes africanas. Estes disparadores ficaram voltados
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as pesquisas com os familiares propondo a construção de suas as árvores genealógicas,
pesquisando quem foram os avós, bisavós, tataravós etc.; proporcionando conversas com os pais e a
descoberta de como eles se conheceram, descobrindo o que aconteceu no dia do seu nascimento,
passando a entender como foi a escolha do seu nome, o significado e o porquê da escolha ,
relembrando seus processos pessoais até a escolha dos cursos de dança ou teatro como formação.

Percebi também que os alunos, apesar de não entenderem direito ainda como poderíamos associar
este mergulho ancestral ao Samba de Pareia (já tínhamos conversado um pouco sobre a
manifestação, mas a maioria deles resumia a senhoras sapateando e cantando), se empolgaram com
as buscas pessoais e novas descobertas. Paralelamente a estas pesquisas tivemos aulas de capoeira
e dança de matriz africana[vi] no intuito de preparar o corpo com o entendimento afrocentrado.

Neste mergulho ancestral o encontro com outras manifestações culturais foi inevitável, estas estavam
relacionadas a sua própria infância ou a história de seus familiares. Assim, houve a descoberta ou o
relembrar de tradições pessoais, como a do tapete de pó de serra no dia de ações de graças, da
procissão católica sempre presente em festejos de pequenas cidades, das quadrilhas juninas, do
samba de coco muito comum nos interiores nordestinos. Para maior compreensão do vasto legado
cultural que temos, aproveitamos ao máximo a oficina de cultura popular, promovida pelo Abril
(04/2017) dança em Jequié, ministrada pela professora doutora pesquisadora Amélia Conrado, que
trouxe o contexto, a técnica e a importância da nossa apropriação das matrizes estéticas nordestinas.

Na busca de relacionar as experiências individuais com a nossa proposta de encruzilhada em dança,
Santos (2006, p. 32) confirma que

Nossa busca com esta proposta de trabalho artístico educacional é encontrar
um estilo original para expressar e falar do corpo, com o enfoque no indivíduo.
Isso só vai ser possível com a troca de fora para dentro e de dentro para fora.
Descobrir pelo movimento corporal a si mesmo e ao outro sem dicotomia. Uma
forma de pensar diversa daquela que historicamente se teve (SANTOS, 2006,
p. 32).

A autora, com esta fala, propõe uma investigação pessoal que tenha o trânsito entre as informações e
processos internos e externos de experimentação, compreendendo que geralmente nossas
experiências vivenciadas, quando em processo, se apresentam cheias de sentido para o intérprete
promovendo uma qualidade de movimento própria e diferenciada que dialogue consigo (interno) e
com a proposta de investigação (externo). Pensando no Samba de Pareia, associar aspectos do
nascimento pessoal ao ritual de nascimento do samba em estudo a partir de uma investigação de sua
história de vida, busca uma interpretação de dentro para fora e, neste caso de proposta, chegar ao
experimento do próprio samba como processo de interpretação de fora para dentro. Trazendo um
entendimento da história pessoal (ancestralidade) como um disparador de sentido para o Samba de
Pareia.

As leituras de textos como: “Oralitura da memória”, de Lêda Maria Martins, que traz o conceito de
encruzilhada, “ Quem é você Diga logo que eu quero saber...”, do livro Cal(e)idoscorpos e o meu texto
“Encontro com o Samba de Parelha: uma experiência Ancestral”, foram também norteadores desses
disparadores. Muitas cenas foram proposta a partir das encruzilhadas em dança surgidas no
processo, de forma a guiar quase todo o espetáculo.

2 Ritmo – Musicalidade – Festa

A Música no Samba de Pareia acontece com o chamado (D. Nadir) e a resposta (comunidade da roda
e da festa). Compreendo que a pergunta e resposta no Samba de Pareia constituem uma
característica estética das músicas da diáspora negras, definida por Gilroy (1993) como antifonia.
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Segundo o autor, apresenta um sentido mais complexo do que um mero coro ao chamado. Esta é
uma estratégia que promove o encontro com o outro, borrando as fronteiras entre os mesmos,
construindo novas possibilidades de prazer em decorrência das conversas entre o
eu/social/inacabado e o outro.

A partir do entendimento de antifonias, propus para os alunos a familiaridade com a música do samba
e o entendimento do corpo múltiplo de cantar, dançar e batucar. Uma das alunas (Mariana) propôs
fazer o chamado e o restante da turma o coro. Neste processo conheceram diversas músicas do
Samba de Pareia, sempre regadas a muita diversão e brincadeira, mesmo sem terem experimentado
ainda uma oficina de ritmo, eles tentavam acompanhar o canto com o sapateado e as palmas. Nos
primeiros dias este processo foi uma grande diversão, mas posteriormente percebi que alguns alunos
associavam este momento como uma grande bobagem folclórica, difícil de dialogar, pois só queriam
ficar nas propostas de autoconhecimento, não relacionando com outras possibilidades de
interpretação. Parecia que eles não achavam interessante o Samba de Pareia, talvez por ser uma
manifestação não muito conhecida, por ser de outro estado e/ou por ser dançada por senhoras de
meia idade e talvez não tenha a vitalidade que os jovens desejavam. A insatisfação se potencializou
quando não conseguimos o apoio financeiro da Instituição para irmos até Sergipe conhecer de perto a
Mussuca e o Samba de Pareia. Afirmavam que não sabiam falar daquele samba, que estava muito
distante de sua realidade.

Convidei um professor sergipano de teatro, recém-formado e muito competente, Jonathan
Rodrigues[vii] para propor uma oficina com os alunos da Uesb. Sua pesquisa atualmente associa o
Samba de Pareia com as técnicas de preparação corporal do Lume[viii]. Minha intenção era aproximar
Sergipe de Jequié, para que, de alguma forma, os alunos se sentissem mais perto da Mussuca ao
ouvir o sotaque, ao vê-lo dançando e contando sobre o samba, e ao perceber como os jovens
(Jonathan tem uma idade aproximada da deles) respeitavam as manifestações locais. O convite
também teve a intenção de ampliar as possibilidades de como o samba de pareia poderia ser
pesquisado. Esta oficina facilitou bastante o diálogo, que já estava tenso entre eles (os alunos) e
também entre nós (eu e a turma).

Esta ação foi muito importante para o processo, porque Jonathan falou da importância daquelas
mulheres, que ele chamava de mulheres Mussamba (Mussuca + samba), pois estas faziam percussão
com os pés, tocando no chão com tamancos, dançavam e cantavam suas danças, criavam seus filhos
com a pesca e enfiavam o pé na lama (nos mangues) para sustentar sua família. Seus experimentos
permitiram que os alunos associassem as encruzilhadas anteriores de
ancestralidade-identidade-aterrar com as informações (contexto, história, surgimento, músicas) do
Samba de Pareia. Após um aquecimento que buscava sair de padrões convencionais de movimento
(ele chamava de “cair na lama e se melar”), que buscava as curvas e não a linearidade e que
promovia uma concentração de energia superando o cansaço físico, propôs que mostrassem como
seria o seu próprio Samba de Pareia, a partir das experiências anteriores, do que aprenderam sobre o
samba e do que conheceram de suas histórias. O sapateado do samba foi trilha sonora de toda a
oficina, o que também introduziu o ritmo de forma mais incisiva no processo. De forma que esta
aproximação, com reflexão e processo (mesmo sem ir até a Mussuca), quebrou alguns pré-conceitos
ainda incorporados nos discentes.

Alguns alunos também tiveram oportunidade de ver o trabalho cênico de Jonathan, que dialogava o
Samba de Pareia com a mímica corporal dramática. A apreciação também trouxe maior conforto à
turma, pois perceberam que não estavam desconectados das propostas até então encruzilhadas. O
ritmo foi sendo apropriado durante o processo, como este estava sempre presente para acompanhar
outros disparadores ele foi se tornando familiar ao corpo, com calma.

Os resultados destes disparadores foram bastante contraditório, mas de infinita importância para o
processo. Contraditório porque o foco era a festa, e esta foi pesquisada, vivenciada e encruzilhada,
mas trouxe muitos questionamentos, inquietações que tiravam os alunos do lugar comum da
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comemoração pelo entretenimento e os colocavam para questionar o como esta ação
(comemorar/festejar) poderia se tornar um saber. Eles queriam respostas e resultados imediatos e eu
não tinha estas respostas. Eu acreditava que daria certo, mas era necessário eles acreditarem
também. O contato com Jonathan atingiu o objetivo inicial que os deixaram mais responsáveis com o
processo, trouxe uma ideia de comprometimento e da necessidade de trabalho em equipe, trabalho
“comunitário”.

3 Mussuca – Jogo espacial – Comunidade

Estes disparadores foram inseridos durante todo o processo, no início do semestre propus que em um
dos nossos encontros semanais tivesse um café coletivo, afinal as aulas começavam muito cedo e
este era um tempo para contarmos um pouco sobre nós e as propostas de pesquisa do dia. Tentei
também não ser tão rigorosa com os horários (uns 20min de tolerância), queria que chegassem no
horário pelo comprometimento e empolgação no processo, tentava explicar que quem chega cedo
pela ameaça da falta ou nota estava chegando pela ameaça, era ter um compromisso com o
“chicote”, eu não queria replicar o sistema escravocrata, e que confiava neles e se alguém chegasse
atrasado, algum dia, seria por necessidade. Percebi que os alunos associaram esta ação de cuidado,
de respeito e confiança neles a alguma inexperiência minha e não a uma proposta (a meu ver) de
compromisso com os meus e sua formação. Nem precisa dizer que foi muito difícil este entendimento,
de forma que o café da manhã, depois de um mês, foi abolido totalmente.

A turma se dizia muito unida, mas as ações individualistas, disfarçadas de “voz” da turma, eram muito
constantes. Mesmo com estes desencontros, após a leitura do artigo “Encontro com o Samba de
Parelha: uma experiência Ancestral” (já citado no módulo ancestralidade-identidade-aterrar) um dos
alunos, tentando trazer para o experimento este entendimento de comunidade, propôs pesquisarmos
sobre a técnica de Viewpoints[ix], que tem uma relação direta com a percepção pessoal e do
ambiente em geral a partir do olhar sensível, fazendo com que o corpo ficasse em prontidão e os
olhares atentos durante o processo. Convidamos Larissa Abelardo ( na época aluna da graduação em
dança da UESB, que estuda esta técnica) para ministrar esta oficina. O processo proposto por Larissa
trouxe uma percepção espacial maior, em que a compreensão do eu com o todo passou a ser mais
trabalhada. O olhar sensível também influenciou nesta percepção e ações cotidianas. E a partir desse
processo passamos também a experimentar o jogo espacial do Samba de Pareia.

Percebia que existia uma predisposição para entender o que seria esta proposta de comunidade e
cuidado com o outro, que estava relacionada a afeto e não ao protecionismo, que estava relacionada
a insistir até um bem comum e não desistir, que estavam relacionados a processos dialógicos em que
a individualidade e a coletividade teriam que conviver. Mas não era fácil, um caminho que estávamos
construindo juntos, alguns desistiram e confundiam minhas propostas e ações colaborativas, com falta
de objetividade e/ou falta de pulso com a turma. Entrei várias vezes em crise pessoais, profissionais e
com o grupo, mas acreditava nesse tipo de processo, e continuei, mesmo receosa, dialogando e
propondo coletivamente.

Lidar com o outro sem simplificar as relações, sem desistir facilmente da discussão, mas tentar
identificar até onde pode ceder ou não para conseguir um objetivo comum, foram as propostas da
tradução para esta desafiadora encruzilhada. Coincidindo com o entendimento de cooperação
definido por Senett (2012)

A cooperação azeita a máquina de concretização das coisas, e a partilha é
capaz de compensar aquilo que acaso nos falte individualmente. A
cooperação está embutida em nossos genes, mas não pode ficar presa a
comportamentos rotineiros; precisa desenvolver-se e ser aprofundada. O que
se aplica particularmente quando lidamos com pessoas diferentes de nós; com
elas, a cooperação torna-se um grande esforço (SENETT, 2012, p. 09).
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Neste módulo também assistimos ao documentário Nadir da Mussuca de Alexandra Dumas e, após a
apreciação, a comunidade da Mussuca pareceu estar mais próxima da turma, despertando propostas
a partir de palavras chaves e/ou frases para montagens de cenas ou aprimoramento das que já
existiam. As frases ou palavras foram: cores vivas, saias, passos no mangue, ancestralidade, o peixe
de nome Mussun[x], cores da terra na maquiagem, Cosme e Damião e caminhos cruzados (samba,
capoeira, Dança afro, corpos pessoais). Estas palavras foram norteadoras para a montagem cênica.

4 Montagem do espetáculo

Todas as disciplinas de montagem do curso de dança e teatro da UESB estão ligadas ao Engenho de
Composição[xi], o qual tem várias ações artísticas e uma delas, que também está ligada às disciplinas
de montagem, é o Seminário de Criação[xii]. Este acontece, geralmente, um mês antes da mostra
final do espetáculo e é, quase sempre, uma mostra proposta pelos alunos a partir dos conhecimentos
desenvolvidos nos processos de montagem.

No seminário de criação os alunos trouxeram como título a palavra “Mussun” e descreveram a cena
como:

Mussun é um peixe preto que deu origem ao nome da comunidade quilombola
“Mussuca”. Esta se localiza em Sergipe onde é conhecida por possuir um ritual
de nascimento (tradição de cultura popular local) chamado Samba de Pareia.
Inspirados nesses conhecimentos, levaremos pra cena a nossa leitura da
comunidade da Mussuca, dialogando com uma estética contemporânea (a
ideia do nu) a partir do nosso nascimento e do questionamento: Quem somos
Conceitos como ancestralidade, cultura afro popular e encruzilhada também
dialogarão com esta experiência (SINOPSE DESCRITA PELA TURMA, 2017).

Ao assistir a esta apresentação percebi que a turma tinha compreendido grande parte da proposta e
que estavam dispostos ainda a continuar a pesquisa (situação que para mim era uma dúvida,
mediante aparência de desestímulo de alguns e ações que bloqueava os processos de investigação).
Após uma conversa sincera sobre o comprometimento com a pesquisa, sobre os boicotes que às
vezes fazemos por medo ou insegurança e sobre a montagem que só restava um mês para sua
conclusão; todos os comportamentos anteriores da turma mudaram. Passaram a dialogar com as
propostas, chegavam no horário (sem a lista de presença), pesquisavam as atividades extra-classe e
a propor, ainda mais, inúmeras possibilidades de disparadores criativos e cenas. Definimos juntos o
roteiro e as cenas que seriam construídas, adaptadas ou dispensadas; o calendário de montagem do
que restava; e até os possíveis limites de tempo de cada cena. A partir de nossas ideias convidei
Denny Neves[xiii] para pensar o figurino e Jomir Gomes, na época aluno do curso de teatro da Uesb,
para desenhar a luz. A maquiagem foi proposta por Vinícius, um dos alunos da disciplina, e o cenário
por um grupo de alunos que também faziam parte do processo

Sabíamos que em Jequié quase ninguém conhecia a Mussuca e que o processo possibilitou nos
conhecer melhor, procuramos um título que apresentasse não só a Mussuca, mas também a nós,
assim o nome do espetáculo ficou: Mussuca, prazer ME conhecer. Queríamos apresentar a Mussuca
a partir de nós. E acredito que conseguimos fazer isso, como afirmou o professor Hayaldo
Copque[xiv] quando falou sobre o espetáculo nos Diálogos da Cena[xv]:

O espetáculo consegue tocar a gente em camadas que a gente não imaginaria
que um espetáculo de dança sobre a Mussuca iria tocar. Porque, afinal de
contas, está se falando de uma lugar tão distante da gente, né, Um povoado,
quilombola, em Sergipe, a gente aqui em Jequié... a proposta de vocês é
justamente este intercruzamento que este povoado trouxe ... vocês não estão
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simplesmente usando a manifestação popular, ... vocês se apropriam muito
disso e trazem vocês também para discutir isso ... e é isso que faz que o
espetáculo seja tão bonito de ver, porque vocês não estão simplesmente
apresentando a Mussuca, mas vocês estão se apresentando ao apresentar a
Mussuca... isso faz com que a gente chegue na Mussuca de um modo mais
bonito (COPQUE, COMENTÁRIO NO DIÁLOGOS DA CENA 08/06/2017).

Considerando um contexto desconhecido, os alunos e professora recém-chegados à Universidade, foi
necessário um tempo maior de maturação, persistência e certa confiança mútua para conseguirmos
encontrar o ritmo contínuo do experimento. Percebo que conseguimos atingir os objetivos a partir dos
disparadores, mas se adequando ao contexto e proporcionando outras interpretações.

No experimento, apesar de muitas incertezas no caminho, teve o tempo como grande aliado, foram
nove meses, contando com greves, paralisações, ocupações e recessos, mas um período necessário
para construir confiança, maturar as encruzilhadas e montar o espetáculo. Passei por sérias
transformações pessoais e profissionais durante o processo, talvez compreender a grande
importância do contexto foi a principal delas. O “Mussuca, prazer ME conhecer” fez descobrir infinitas
possibilidades de traduções e encruzilhadas proporcionadas pelo Samba e Pareia da Mussuca e a
UESB, tão infinitas que me trouxeram outras possibilidades de ser Edeise .

Assistindo uma palestra com a artista e pesquisadora afro-portuguesa Grada Kilomba, sua fala trouxe
muitas inquietações, principalmente relacionadas aos saberes afros diaspóricos. A palestrante refletiu
sobre a dialética da fala e disse que “enquanto vocês falam minha voz não pode ser ouvida”, continua
“eu só posso ser sujeito da fala quando minha audiência acontece, quando sou escutada, quem
escuta é que dá autorização da fala, não somos ouvidos porque não devemos pertencer. Espalham o
mito de que não produzimos conhecimento, e conhecimento é poder” (KILOMBA, 2016). Esta reflexão
alerta para conhecimentos afrocentrado que não fazem parte dos centros de poder, pois estes estão
geralmente associados a outras premissas, eles estão dialogando com a transdisciplinaridade, a
forma híbrida em que voz, corpo e ancestralidade estão envolvidos, por exemplo. Trata-se de um
formato que não fazem parte do conhecimento hegemônico.

As reflexões de Grada Kilomba vão para além da descolonização do Ocidente, buscam uma
descolonização do inconsciente, apresentam um projeto pretensioso de estar no centro do poder,
mostram outras possibilidades de desejo, outros futuros a partir de investigações e criações de
conhecimentos produzidos pelas margens, pelas comunidades, pelo povo. E esta produção está
ligada a uma forma particular de fazer, na qual o corpo e a ancestralidade fazem a diferença nessa
proposta.

Estamos trilhando um caminho de arte, de processo de criação que está associado a uma
insatisfação com as epistemologias euro-centradas, mas sua força se reconhece pelo
comprometimento de uma arte afro-centrada, que nos alimenta a encontrar caminhos particulares
onde o que queremos falar, o que queremos comunicar façam parte dessa trilha.

Os conhecimentos diaspóricos das Áfricas Negras é o primeiro plano das encruzilhadas oriundas das
experimentações com o Samba de Pareia, seu ritmo, sua ancestralidade, sua festa, seu contexto,
traduzidos, nos oferecem possibilidades de conhecimentos com a intenção de permitir o
deslocamento dos centros de interesse e poder. Essa ação se observa desde quem está fazendo até
que tipo de métodos e ações que foram selecionados para esta pesquisa.

No contexto desfavorável em que o país esta vivendo atualmente, proponho uma pesquisa que
prioriza valores humanos e não capitalistas, isso não quer dizer que sou contra a remuneração pelo
nosso trabalho, mas contra um tipo de sociedade que valoriza mais o lucro do que os seres humanos.
Proponho uma pesquisa que nos olhe mais a fundo e não nos generalize, que nos perceba com
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cuidado compreendendo a particularidade e beleza da diversidade de nossa existência. A grande
mídia e a maioria da população, quase sempre, compreendem um lugar comum e simplista das
manifestações afro populares, se restringindo a propagar a alegria, as cores e a força de um povo
dançante. Suas colocações mostram quase nenhuma reflexão sobre as relações complexas de
existência e resistências de tais culturas. Relações estas que redefinem o entendimento da dança, do
ritmo, do espaço, do corpo, do contexto, entre outros, promovendo possibilidades de releituras de
suas conclusões. Compreendendo que processos de tradução e encruzilhadas quase sempre terão
independentes interpretações e assimilações, mas quanto mais envolvimento, quanto mais
experimentos, quanto mais diálogo e conhecimento sobre a manifestação, em nosso caso, do Samba
de Pareia, menos etnocêntrica e folclorizada será a postura perante esta cultura popular. E foi nessas
premissa que a Jequié e a Uesb conheceu a dana afrocentrada com o Samba de Pareia da Mussuca.

[i] Significa árvore de Angola.

[ii] Proponho no mínimo três casais, e não dois, porque quero trazer não apenas o jogo de movimento
entre as casais que acontece sempre com quatro pessoas, mas o entendimento de roda, de circulo,
que utilizando apenas dois casais não conseguimos visualizar.

[iii] A maioria das manifestações culturais negras, ou manifestações afro-culturais, está relacionada à
religiosidade de matrizes africanas, isso devido a uma memória afro referenciada que não separava
em categorias o trabalho do lazer, do ensinar, do cultuar suas divindades. O samba de pareia é uma
das poucas exceções, ao se relacionar com a religiosidade, apesar de seus participantes (a
comunidade) terem seus cultos pessoais bem sustentado.

[iv] No Brasil, é associado à árvore conhecida como Gameleira

[v] Os cursos de Licenciatura em dança e em teatro da UESB nos dois primeiros anos acontecem com
disciplinas em comum, só após o quarto semestre cada curso segue com suas áreas de
conhecimento separadamente.

[vi] Além dos meus horários de aula, onde propunha a capoeira e a dança de matriz africana como
releituras das danças dos orixás, principalmente, os relacionados à terra (Nanã e Omolú) a maioria
dos alunos estavam matriculados também na disciplina Dança afro da professora mestra Vânia
Oliveira. Esta sempre esteve em conexão comigo e com o processo proposto, trazendo discussões
em sala de aula que ampliavam as reflexões desse experimento, como: o que é dança afro Qual a
importância do nome em algumas culturas africanas O que é ancestralidade. Uma aluna do curso de
teatro, Glaece Lopes, que tem uma pesquisa muito diferenciada que associa a capoeira e a jogos
teatrais, deu uma oficina para os alunos da disciplina, que ampliou o entendimento também sobre o
nome (não só do apelido de batismo da capoeira mas o nome dos golpes e seu entendimento), o
sentido de re-existência negra e estratégia de sobrevivência, informações importantes que associam a
manifestação quilombola Samba de Pareia da Mussuca

[vii] Fiz parte da banca de Jonathan na UFS. O título do TCC foi: “Ao Som do Corpo de Pareia”, neste
período sua pesquisa buscava dialogar a técnica teatral rígida da mímica dramática e o despojamento
festeiro do Samba de Pareia.

[viii] Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da Unicamp.

[ix] Viewpoints é uma técnica de improvisação que surgiu a partir da dança pós-moderna. Os
Viewpoints (pontos de vista) foram originalmente desenvolvidos pela coreógrafa Mary Overlie e
expandidos e adaptados para atores pela diretora americana Anne Bogart e os integrantes da Siti
Company. O treinamento de viewpoints possibilita um vocabulário comum para pensar e agir sobre
movimentos e gestos. Desenvolve a articulação e precisão dos movimentos e possibilita construir a
relação de um coletivo de maneira espontânea e intuitiva, gerando material criativo e movimento para
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o palco(>).

[x] No Doc de Nadir, Marizete (antiga líder do samba de pareia) fala que o nome Mussuca surgiu a
partir do peixe preto chamado Mussun, este foi encontrado após cavar um buraco profundo. Um dos
alunos (Cícero) associou este entendimento ao processo de busca interior (cavar um buraco bem
fundo) até se encontrar, encontrar a origem de seu nome.
[xi] O Engenho de Composição congrega um conjunto de ações que visam integrar a sociedade civil e
a comunidade acadêmica por meio de atividades de formação, debate e apreciação de obras de artes
cênicas – Pedagogia do Espectador. O objetivo central do programa é estimular a produção cultural e
o hábito de frequentar espetáculos de dança e de teatro na cidade. Engenho cumpre esse papel
primordial de levar e incentivar a produção artística dos nossos alunos, movimentar o mercado
cultural da região e formar plateia para o teatro e para a dança.

[xii] Os Seminários de Criação se configuram como uma interlocução entre as turmas em processo de
montagem e o público, por meio de uma breve exposição do processo de criação e posterior debate.
As cenas devem ter até 15 minutos.
[xiii] Professor efetivo da UFBA em Danças Populares.Mestrado em Dança na Ufba. Especialização
em Arte Educação, Cultura Brasileira e Novas Tecnologias em Artes na Escola de Belas Artes da
Ufba, Licenciatura em Dança na Ufba. Realiza pesquisa e cartografia das manifestações populares
brasileiras com ênfase nas populações tradicionais de povos Indígenas e quilombolas para o projeto
Caravana das Artes.

[xiv] Coordenador da Área de Teatro (ATEA) e Professor de Estudos e Teorias sobre Arte e
Dramaturgia; Teatro do Oprimido e Montagem Didática da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia. Doutorando em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia, Mestre em Artes Cênicas
(2012) e Bacharel em Interpretação Teatral (2009) pela mesma Instituição, onde também já atuou
como professor. É ainda dramaturgo, ator e diretor teatral.

[xiv] Os Diálogos da Cena são como um exercício crítico-analítico das apresentações dos espetáculos
com a colaboração de um(a) professor(a) que debate o tema da obra apresentada e um(a) discente
que irá tecer uma análise técnica da linguagem artística do espetáculo.
[xv] Os Diálogos da Cena são como um exercício crítico-analítico das apresentações dos espetáculos
com a colaboração de um(a) professor(a) que debate o tema da obra apresentada e um(a) discente
que irá tecer uma análise técnica da linguagem artística do espetáculo.
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da ANDA (Associação Nacional de Dança). Fundadora do “Dançando Nossas Matrizes”, coletivo de
professoras e professores, pesquisadoras e pesquisadores de Danças de Matrizes Africanas.
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[1] Significa árvore de Angola.

[1] Proponho no mínimo três casais, e não dois, porque quero trazer não apenas o jogo de movimento
entre as casais que acontece sempre com quatro pessoas, mas o entendimento de roda, de circulo,
que utilizando apenas dois casais não conseguimos visualizar.

[1] A maioria das manifestações culturais negras, ou manifestações afro-culturais, está relacionada à
religiosidade de matrizes africanas, isso devido a uma memória afro referenciada que não separava
em categorias o trabalho do lazer, do ensinar, do cultuar suas divindades. O samba de pareia é uma
das poucas exceções, ao se relacionar com a religiosidade, apesar de seus participantes (a
comunidade) terem seus cultos pessoais bem sustentado.

[1] No Brasil, é associado à árvore conhecida como Gameleira

[1] Os cursos de Licenciatura em dança e em teatro da UESB nos dois primeiros anos acontecem
com disciplinas em comum, só após o quarto semestre cada curso segue com suas áreas de
conhecimento separadamente.

[1] Além dos meus horários de aula, onde propunha a capoeira e a dança de matriz africana como
releituras das danças dos orixás, principalmente, os relacionados à terra (Nanã e Omolú) a maioria
dos alunos estavam matriculados também na disciplina Dança afro da professora mestra Vânia
Oliveira. Esta sempre esteve em conexão comigo e com o processo proposto, trazendo discussões
em sala de aula que ampliavam as reflexões desse experimento, como: o que é dança afro Qual a
importância do nome em algumas culturas africanas O que é ancestralidade. Uma aluna do curso de
teatro, Glaece Lopes, que tem uma pesquisa muito diferenciada que associa a capoeira e a jogos
teatrais, deu uma oficina para os alunos da disciplina, que ampliou o entendimento também sobre o
nome (não só do apelido de batismo da capoeira mas o nome dos golpes e seu entendimento), o
sentido de re-existência negra e estratégia de sobrevivência, informações importantes que associam a
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manifestação quilombola Samba de Pareia da Mussuca

[1] Fiz parte da banca de Jonathan na UFS. O título do TCC foi: “Ao Som do Corpo de Pareia”, neste
período sua pesquisa buscava dialogar a técnica teatral rígida da mímica dramática e o despojamento
festeiro do Samba de Pareia.

[1] Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da Unicamp.

[1] Viewpoints é uma técnica de improvisação que surgiu a partir da dança pós-moderna. Os
Viewpoints (pontos de vista) foram originalmente desenvolvidos pela coreógrafa Mary Overlie e
expandidos e adaptados para atores pela diretora americana Anne Bogart e os integrantes da Siti
Company. O treinamento de viewpoints possibilita um vocabulário comum para pensar e agir sobre
movimentos e gestos. Desenvolve a articulação e precisão dos movimentos e possibilita construir a
relação de um coletivo de maneira espontânea e intuitiva, gerando material criativo e movimento para
o palco(>).

[1] No Doc de Nadir, Marizete (antiga líder do samba de pareia) fala que o nome Mussuca surgiu a
partir do peixe preto chamado Mussun, este foi encontrado após cavar um buraco profundo. Um dos
alunos (Cícero) associou este entendimento ao processo de busca interior (cavar um buraco bem
fundo) até se encontrar, encontrar a origem de seu nome.

[1] O Engenho de Composição congrega um conjunto de ações que visam integrar a sociedade civil e
a comunidade acadêmica por meio de atividades de formação, debate e apreciação de obras de artes
cênicas – Pedagogia do Espectador. O objetivo central do programa é estimular a produção cultural e
o hábito de frequentar espetáculos de dança e de teatro na cidade. Engenho cumpre esse papel
primordial de levar e incentivar a produção artística dos nossos alunos, movimentar o mercado
cultural da região e formar plateia para o teatro e para a dança.

[1] Os Seminários de Criação se configuram como uma interlocução entre as turmas em processo de
montagem e o público, por meio de uma breve exposição do processo de criação e posterior debate.
As cenas devem ter até 15 minutos.

[1] Professor efetivo da UFBA em Danças Populares.Mestrado em Dança na Ufba. Especialização em
Arte Educação, Cultura Brasileira e Novas Tecnologias em Artes na Escola de Belas Artes da Ufba,
Licenciatura em Dança na Ufba. Realiza pesquisa e cartografia das manifestações populares
brasileiras com ênfase nas populações tradicionais de povos Indígenas e quilombolas para o projeto
Caravana das Artes.

[1] Coordenador da Área de Teatro (ATEA) e Professor de Estudos e Teorias sobre Arte e
Dramaturgia; Teatro do Oprimido e Montagem Didática da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia. Doutorando em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia, Mestre em Artes Cênicas
(2012) e Bacharel em Interpretação Teatral (2009) pela mesma Instituição, onde também já atuou
como professor. É ainda dramaturgo, ator e diretor teatral.

[1] Os Diálogos da Cena são como um exercício crítico-analítico das apresentações dos espetáculos
com a colaboração de um(a) professor(a) que debate o tema da obra apresentada e um(a) discente
que irá tecer uma análise técnica da linguagem artística do espetáculo.

[1] Os Diálogos da Cena são como um exercício crítico-analítico das apresentações dos espetáculos
com a colaboração de um(a) professor(a) que debate o tema da obra apresentada e um(a) discente

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/samba_de_pareia_danca_afrocentrada_na_uesb.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.17-18,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



que irá tecer uma análise técnica da linguagem artística do espetáculo.
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