
DANÇA AFRICANA - BUGARABU 
COM SANDRA MASCARENHAS

Dias / Horário: segunda e quarta das  17h40 às 18h50
Valor da mensalidade:  1x R$120,00 ex/alunos R$100,00 
e 2x R$200,00 alunos/R$180,00 ex/alunos   

Release do curso:
A dança do Bugarabu (ritual de colheita do arroz de Senegâmbia) me levou 
a compreender a maneira singular de falar com os pés e de dialogar com a 
música. Ela atua como impulso para adentrar nossa ancestralidade brasileira 
(africana e indígena), sensações e percepções corpóreas, entendendo o 
corpo/memória de modo holístico. O fogo é o elemento simbólico para 
compartilhar com os participantes tal vivência  que causa prazer, liberta e 
dá voz à singularidade do indivíduo, desconstruindo estereótipos e abrindo 
assim um leque de possibilidades de performances, criações artísticas e 
saberes. Ubuntu!
Bugarabu é o nome dado ao instrumento de percussão e à dança do povo 
djola, da região de Casamance no sul do Senegal. 

Público alvo: Dançarinos, atores e amadores interessados

CV breve da priofessora:
Possui graduação em Licenciatura em Dança (1985), Mestrado em Artes 
Cênicas PPGAC (2007) e Especialização em Arte Educação – Cultura e 
Linguagens Artísticas Contemporâneas no MAV voltada para a Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena (2009), as três realizadas na UFBA. Idealizadora 
do Grupo Omalagô em Florianópolis e do Espaço Se Plante na Bahia Sandra 
converge para uma linguagem própria, suas vivências transculturais 
em Arte Educação (Projeto Axé), Antropologia Teatral (Eugênio Barba), 
Consciência Corporal (Klauss Vianna), Dança Afro-Brasileira (Augusto 
Omolu) e, em especial a experiência de sete anos com a Dança Africana 
(Mamour Ba, Lamin Touray, Issa Sow, Youssouf Koumbassa) desenvolvida 
em Amsterdã com o etnomusicólogo de Gâmbia Fayee Diona. Em 2019 
participou da Imersão Ancestralidade, Saúde e Prosperidade com Kaká Werá 
no Espaço Arco-íris em São Roque – SP. Atualmente Sandra compartilha 
sua experiência nos Cursos Livres da Escola e Faculdade de Dança Angel 
Vianna (RJ), no Centro de Dança Niterói (CDN) e no Cultivo Do Yin, Niterói.


