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Projeto

Cria do Mundo

Salvaguarda, Valorização e Difusão das 
Bandas Cabaçais do Nordeste e o grupo 
Banda Cabaçal Palmares

O projeto Cria do Mundo é uma continuidade 
das ações, ensaios e apresentações da Banda 
Cabaçal Palmares, formada no contexto da 
Unilab. Trata-se de um grupo criado a partir 
dos ensinamentos e inspiração das bandas 
cabaçais cearenses, em especial a Banda 
Cabaçal dos Irmãos Aniceto, e que tem sua 
atuação pautada pela composição musical de 
estilo cabaçal, confecção de instrumentos 
musicais e performances. Desse modo, o 
projeto do grupo está assentado sobre quatro 
eixos de ação:

1-Eixo técnico-artesanal;
2-Eixo pedagógico-musical
3-Eixo artístico-estético
4-Eixo teórico-conceitual

Inicialmente, no momento 
de apresentação do proje-
to, esses quatros eixos 
seriam trabalhados por 
meio da realização de ofici-
nas de manufatura de 
instrumentos, oficinas pífano, apresentações da 
Banda Cabaçal Palmares, assim como debates e 
seminários sobre a salvaguarda do patrimônio 
imaterial e das bandas cabaçais. Contudo, tendo 
em vista a pandemia causada pelo novo coronaví-
rus e as medidas de distanciamento social, as 
ações do projeto foram adequadas para o contex-
to atual, promovendo ações e atividades exclusi-

vamente em ambientes virtuais, por meio de 
conversas, apresentações, reuniões e discus-
sões teóricas e conceituais dos temas do 
projeto. Apesar desse ajuste das ações, o 
projeto tem trabalhado os eixos propostos, 
mas com prejuízo ao eixo técnico-artesanal, 
por exigir encontros presenciais como aulas 

práticas e oficinas de 
manufatura de 
instrumentos.
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Projeto

Cabaz Garandi

Cabaz Garandi: Ritmos e Danças Tradicionais da 
Guiné-Bissau

Os membros do grupo de dança Cabaz Garandi, 
estudantes bissau-guineenses dos cursos de 
Humanidades, Letras, Pedagogia, Relações 
Internacionais e Ciências Sociais do Instituto de 
Humanidades e Letras do Campus dos Malês da 
UNILAB, desejavam sistematizar e formalizar 
suas atividades de ensaio e aperfeiçoamento, 
pesquisa e divulgação de ritmos e danças 
tradicionais da Guiné-Bissau através de um 
projeto em cujo âmbito desenvolverem 
atividades de periodicidade semanal.
As atividades desenvolvidas pelo projeto, ao 
longo de 2019, foram as seguintes: a) Reuniões 
semanais dos membros do grupo de dança Cabaz 
Garandi (colaboradores internos, bolsista e 

voluntários do projeto) para ensaios e 
preparação de apresentações 
artístico-culturais; b) Reuniões 
semanais/bissemanais nas quais os 
participantes (bolsista e voluntários), com a 
ajuda e orientação do coordenador do 
projeto: 1) planejaram e distribuíram as 
diferentes atividades de pesquisa (busca, 
leitura e análise de referências bibliográficas 
sobre as danças tina, gumbé, djambadon e 
kussundé); 2) organizaram, elaboraram e 
formataram materiais multimodais de 
divulgação (website disponível em 
https://cabazgarandi4.webnode.com); e 3) 
planejaram suas atividades como 
facilitadores de oficinas, destinadas ao 
público alvo, de danças e ritmos tradicionais 
da Guiné-Bissau; c) Desenvolvimento 
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individual ou em grupo por 
parte de bolsistas e voluntários 
das atividades de pesquisa 
planejadas nas reuniões 
semanais; d) Oficinas de 
divulgação e prática das danças 
tradicionais da Guiné-Bissau, 
abertas à comunidade externa, nas quais se 
buscou uma distribuição equilibrada entre o 
tempo dedicado à contextualização 
histórico-geográfica-cultural dos ritmos e 
danças e das comunidades étnicas a que estão 
associadas, à prática musical (canto e 
percussão) e à prática da dança. As oficinas 
(realizadas nos pré-festivais do IV Festival das 
Culturas em Candeias, Santo Amaro e São 
Francisco do Conde, no III Seminário Griô em 
Salvador na FACED/UFBA, nas escolas Duque de 
Caxias e José de Aragão Bulcão, da Comunidade 
Quilombola do Monte Recôncavo, na VI Semana 
Universitária e no âmbito do projeto de 

extensão “Unilab na Praça”), foram 
pautadas no planejamento 
desenvolvido nas reuniões de estudo, e 
esse, por sua vez, nas pesquisas 
desenvolvidas em relação a cada uma 
das danças; e) Apresentações 
artístico-culturais, no âmbito da UNILAB 
e fora dele, em que os membros do 
grupo expuseram performaticamente os 
resultados tanto do seu trabalho de 
ensaio e qualificação como do seu 
trabalho de pesquisa e divulgação; f) 
Apresentações orais em eventos 
acadêmicos como o IV Festival das 
Culturas e a VI Semana Universitária (da 
UNILAB) ou o III Seminário Griô: 
Culturas Populares, Identidades e 
Resistência (da UFBA)
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Bolsas solicitadas: 0 (Fluxo Contínuo 2020)

Ano: 2020

Projeto

RebelArte

Descrição de uma página sobre o projeto: O 
projeto RebelArte Malês, aprovado no edital n° 
01/2020 - PROEX/UNILAB para 
Cadastramento de Ações de Extensão, Arte e 
Cultura em Fluxo Contínuo, tem como objetivo 
contribuir para a constituição do Instituto de 
Humanidades e Letras do Campus dos Malês 
da UNILAB, em São Francisco do Conde, Bahia, 
enquanto instituição de referência de 
extensão universitária na área de 
fortalecimento e incentivo às manifestações e 
coletivos de música e cultura popular cuja 
continuidade nas próximas gerações se 
encontre ameaçada e cujo fim primordial não 
seja a exploração comercial da sua produção. 
As atividades do projeto consistem na 
produção de registros fonográficos e 
audiovisuais; na organização de eventos 
artístico-culturais para lançamento e 
apresentação pública desses registros e outras 
atividades de formação com mestres e 
especialistas.
Iniciado em maio de 2020, durante os 
primeiros sete meses de desenvolvimento, o 
projeto já realizou as seguintes atividades: 
produção e lançamento do 
curta-documentário Rota do Samba, 
realização do curso de extensão online 
“Introdução aos Ritmos e Danças Tradicionais 

da Guiné-Bissau” e desenvolvimento do portal 
web Rádio Silêncio.
O minidocumentário “Rota do Samba” (2020, 
08’37’’) acompanha sambadores e 
sambadeiras no relato dos seus 
conhecimentos e experiências sobre a ligação 
entre rezas e samba, assim como sobre a 
história do samba chula, do conjunto de 
samba chula “Filhos da Pitangueira” e da 
cidade de São Francisco do Conde, no 
Recôncavo da Baía de Todos os Santos. O 
mini-doc foi filmado durante a atividade “Rota 
do Samba”, organizada por alguns membros 
do grupo junto a docentes e discentes do 
Instituto de Humanidades e Letras do Campus 
dos Malês como atividade de campo do 
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componente “Fundamentos filosóficos e práticos do 
samba e da capoeira”, lecionada pelo Prof. Dr. Bruno 
Amaral de Andrade.
O lançamento do minidocumentário “Rota do 
Samba” teve lugar na I Mostra Latino-Americana de 
Filme Etnográfico, organizada no âmbito da XVIII 
Semana de Antropologia da UFRN, estando em 
exibição entre os dias 05 e 09 de outubro na 
programação do evento. Um total de 23 filmes 
foram selecionados num processo de curadoria 
compartilhada em rede. O filme foi exibido dentro 
do eixo "Arte, Cultura e Sociedade". O debate virtual 
com participação dos realizadores ocorreu no dia 05 
de outubro às 18hs, junto aos debatedores profs. 
Gilmar Santana e Lisabete Coradini. O lançamento 
na UNILAB ocorreu um mês depois, no dia 05 de 
novembro, às 18hs, em roda de conversa online 
junto aos participantes do documentário.
Entre os dias 26 de outubro e 13 de novembro, fruto 
da parceria entre os projetos de extensão 
"RebelArte Malês" e "Cabaz Garandi: ritmos e 

danças tradicionais da Guiné Bissau", teve 
lugar o curso de extensão online 
“Introdução aos Ritmos e Danças 
Tradicionais da Guiné-Bissau”, que 
disponibiliza 25 vagas com prioridade 
para professoras/es da rede municipal de 
São Francisco do Conde. O objetivo geral 
da formação, com uma carga horária de 
20 horas, foi introduzir os/as 
participantes na cultura guineense, 
sobretudo nas danças tina, gumbé, 
djambadon e kussundé. Além disso, 
pretendeu-se estimular a leitura e 
produção de textos relacionados ao 
ensino da história e cultura da África. A 
leitura e escrita de textos foi 
complementada por encontros online e 
uma oficina virtual de dança guineense.
No portal Rádio Silêncio, disponível em 
https://radio-silencio.webnode.com, 
encontram-se todas as informações e 
conteúdos referentes às produções e 
atividades do projeto, além de um 
formulário para manifestação de 
interesse por parte de estudantes do 
Campus dos Malês da
UNILAB que tenham envolvimento com 
música e cultura popular e queiram fazer 
parte do projeto como voluntárias/os.
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O projeto de extensão “Cine Brasil-África: 
Identidades e questões sócio-políticas” utiliza 
o cinema e o audiovisual como meio/instru-
mento para sensibilizar, provocar a re�lexão 
crítica e colocar em discussão questões de 
cunho identitário e 
sócio-político refe-
rentes ao Brasil e 
países africanos de 
língua portuguesa. 
Ao utilizar como 
instrumentos de 
sensibilização e 
provocação, produ-
ções audiovisuais e cinematográficas oriun-
das dos países africanos lusófonos e do Brasil, 
em especial da Bahia, pauta temáticas histó-
ricas e emergentes do cenário social e político 
que colocam em diálogos estes países, anali-
sando suas especificidades, aproximações e 
diferenças. Em sua primeira edição, no ano de 
2019, o projeto reuniu obras do cinema brasi-
leiro-diaspórico e dos países africanos de 
língua portuguesa, protagonizadas priorita-
riamente por realizadores e realizadoras 
negros e negras. Para além da exibição de 
filmes, o objetivo principal foi ampliar o 
debate e a análise crítica sobre temáticas rela-

Coordenador: Tacilla da Costa e Sá Siqueira Santos
Centro/departamento: Instituto de Humanidades (Ceará)

Bolsas solicitadas: O projeto contou com uma Bolsa PIBEAC para estudante
Ano: 2019

Projeto

Cine Brasil-África:
Identidades e questões sócio-políticas

cionadas aos países envolvidos. Não menos
importante, o projeto disponibiliza espaços 
de capacitação no âmbito da construção de 
narrativas audiovisuais. Neste sentido, como 
parte de suas atividades – e a partir de 

demandas dos estu-
dantes –, foram forma-
tadas e executadas na 
1ª edição do projeto 
duas oficinas: “Narrati-
vas e escrita criativa 
para audiovisual” e “A 
Construção do Roteiro 
Audiovisual”.

O projeto apresentou como principais resul-
tados de sua 1ª edição: 37 discentes partícipes 
do projeto; Realização de 13 exibições fílmicas 
seguidas de debates temáticos; Exibição de 9 
diferentes filmes produzidos no Brasil, na 
Guiné Bissau, em Angola e em Moçambique; 
Debates sobre temáticas diversas (A questão 
da terra em Moçambique, o empreendedoris-
mos na Guiné Bissau, racismo, a participação 
do(a) negro(a) na TV, a subalternização da 
mulher africana, a guerra civil em Angola, a 
tradição versus a modernidade em países 
africanos, gênero e identidade, dentre 
outros); Sistematização das discussões e 
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debates oriundos dos encontros; Concepção e 
realização de Oficina sobre narrativas audio-
visuais e escrita criativa para o audiovisual, 
que contou com 33 estudantes partícipes; 
Concepção e realização de Oficina sobre 
Roteiro para o Audiovisual, que contou com 12 
estudantes e um docente partícipes; Realiza-
ção de Palestra na “XII Mostra Cinema e Direi-
tos Humanos” na Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), com cerca de 50 pessoas partí-
cipes; Estabelecimento de parceria com o 
Projeto de Extensão Cine-Malês e com a 
Mostra Cinema e Direitos Humanos.
Contemplado no “Edital PROEX 02/2020 - 
Programa de Bolsas de Extensão, Arte e 
Cultura – PIBEAC 2021”, o projeto realizará em 
2021 uma nova edição. Para a sua versão 2021, 
manterá as suas exibições fílmicas seguidas 
de discussões, mas ampliará a sua atuação 
investindo em oficinas de narrativas 
audiovisuais com formatos mais amplos e 
contínuos. Irá incorporar ainda uma versão 

infanto-juvenil de atividades com a 
disponibilização e indicação de obras para 
este público. O seu formato será adaptado 
para as plataformas virtuais, enquanto durar 
a pandemia do Coronavírus. A opção pela 
utilização dos recursos fílmicos como meio 
para provocar as re�lexões e debates dialoga 
com a realidade, sobretudo da juventude, 
cada vez mais conectada à tecnologia e à 
linguagem audiovisual. A compreensão dos 
filmes enquanto instrumentos de 
socialização de uma realidade, mas também 
de possíveis críticas social e política, permite 
que as vozes dos envolvidos se façam ouvir, 
aproximando, assim, o espectador da 
realidade que se quer mostrar. Não menos 
importante, é necessário situar a necessidade 
premente de descolonizar as narrativas que 
tomam como referencial de representação o 
padrão branco e eurocêntrico.
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Coordenador: prof. Dr. Marcos Silva
Centro/departamento: Instituto de Humanidades - Licenciatura em Sociologia

Bolsas solicitadas: 1
Ano: 2019

Projeto

Um tesouro chamado Nordeste:
a arte do saber popular - da criação ao espetáculo

Identidades e questões sócio-políticas

O projeto, um tesouro 
chamado Nordeste: a arte 
do saber popular, da criação 
ao espetáculo consiste na 
iniciativa da promoção de 
atividades artísticas e cultu-

rais para a comunidade acadêmica e externa à 
UNILAB, abordando, especificamente a cultura 
popular nordestina, a partir de eventos de conta-
ção de histórias, oficinas e palestras sobre a 
cultura nordestina. A fim de darmos continuida-
de ao projeto, nesse quarto ano de extensão, 
continuaremos a realizar as atividades de conta-
ção de histórias, tais como lendas, cordéis, folclo-
re, adivinhações, romances etc., com foco em 
autores que discutem as histórias tradicionais do 
Nordeste, nas escolas parceiras. Tendo em vista a 
amplitude do projeto, continuaremos a promo-
ver palestras e eventos culturais com a participa-

ção de artistas e mestres da cultura popular, 
bem como, continuar as atividades lúdicas 
como oficinas de cordel, dança teatro, enca-
dernação, xilogravuras e a oficina de fanto-
ches com meias. As atividades serão divididas 
entre as dependências da Unilab e escolas 
públicas do maciço de Baturité. Tendo em 
vista tudo isso, o principal objetivo deste 
projeto é destacar, para a comunidade acadê-
mica e externa à UNILAB, um olhar sobre a 
cultura teatral e literária popular do Nordes-
te. Tais ações se justificam pela necessidade 
de salientar o desenvolvimento do tripé 
ensino, pesquisa e extensão que compõe a 
UNILAB e pela promoção do lazer, da diversão 
e do conhecimento sobre a diversidade da 
arte e da cultura nordestina para os estudan-
tes da rede pública estadual e municipal de 
ensino das cidades do maciço de Baturité


