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O Quilombo Kalunga está geograficamente localizado na microrregião homogênea Chapa‐
da do Veadeiros, limitando -se com os municípios de Arraias (Tocantins) e em três municí‐
pios da região nordeste do estado de Goiás: Teresina, Cavalcante e Monte Alegre, abran‐
gendo cinco núcleos de referência: Vão das Almas, Vão do Muleque, Contenda, Kalunga e
Ribeirão dos Bois. Subdividem -se em quase uma centena de agrupamentos.

Introdução
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Os habitantes denominados como Kalungas ou Calungas, que na língua banto - uma das
diversas línguas africanas que eram faladas pelos negros trazidos na diáspora, principal‐
mente de Angola, Congo e Moçambique - significa lugar sagrado e de proteção (BAIOCCHI,
2006).

A chegada no início do século XVIII de africanos submetidos a escravidão e de seus des‐
cendentes no estado de Goiás, está relacionada às bandeiras colonizadoras e o movimen‐
to minerador em pleno ciclo do ouro e a necessidade de mão de obra na mineração. O ár‐
duo trabalho e a violência no qual eram submetidos geraram resistência e fugas destes es‐
cravos para locais de difícil acesso como os vãos, serras, morros, vales... Assim foram se
formando as comunidades quilombolas isoladas e distantes de seus opressores e em bus‐
ca de sua liberdade, do resgate de seus valores, crenças e identidade cultural (BAIOCCHI,
2006)

Em alguns agrupamentos Kalunga, a acessibilidade é mais complexa, visto que as estra‐
das para o local são de difícil acesso, chegando apenas de carro traçado. Na época das
chuvas, o volume dos rios (que são trajetos para as comunidades) aumentam dificultando
ainda mais, a passagem dos carros, visto que não possuem pontes, ocasionando assim o
isolamento da comunidade por vários dias.

As mulheres susseiras consideram a dança sussa e suas manifestações como uma forma
de respeito aos seus antepassados, preservação das memórias da comunidade, sendo ain‐
da o símbolo de identidade kalunga. O seu aprendizado pode ser transmitido via contato
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familiar (mãe, avó, tia), através das mulheres que tiveram contato com as tradições e ritu‐
ais que envolvem a dança.

A dança sussa surge nas comunidades quilombolas e pode ser identificada por diferentes
nomes de acordo com a região onde os fazedores a denominam: sussa, sússia, suça ou
súcia. Em registros encontrados (Rosa, 2015) podemos localizar a presença desta dança
no norte de Goiás e Tocantins, trazendo como matriz os batuques herdados do período de
escravidão e da exploração do ouro no estado de Goiás. Encontra-se ainda relatos sobre a
presença da Suça também no noroeste de Minas Gerais, região de Unaí.

Encontra-se a sussa inserida em meio às devoções e festividades católicas, onde celebra-
se tradições, ritos, costumes, crenças, revelando -se ainda a dinâmica cultural das comuni‐
dades negras rurais.

Na região de Cavalcante e comunidade Vão de Almas é identificada como “Sussa”.
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No município de Cavalcante - Goiás a dança sussa pode ser vivenciada em comemorações
festivas tanto nas comunidades quilombolas rurais quanto no meio urbano. Festas de foli‐
as, festivais e apresentações onde os kalungas são convidados para divulgarem sua cultu‐
ra, festa da Caçada da Rainha e Giros, são algumas ocasiões onde podemos presenciar a
manifestação da dança sussa. Podemos assim afirmar que os encontros dançantes com a
presença das dançarinas susseiras:

“celebram com muita alegria a confraternização dos corpos, que congregam diferentes
motivações, sejam elas de cultos religiosos, datas comemorativas do calendário da igreja
católica, pagar promessas a santos, como também para celebrar o fim da rotina do traba‐
lho”. (Lima & Santos, 2011, p. 111).

Para compreender a sussa de uma forma mais consistente é fundamental investigar todo
o cenário no qual esta dança está inserida, para tanto é imprescindível saber como dan‐
çam, suas vestimentas, quem são estas mulheres, seus cantos, instrumentos e a sua rele‐
vância no espaço escolar.. Desenvolvemos assim um diálogo entre pesquisadores e estas
fazedoras da dança sussa para conseguir identificar neste trabalho como estas dançadei‐
ras visualizam e compreendem esta manifestação.



Este material faz parte da pesquisa “A Dança Sussa no Município de Cavalcante/Goiás:
Possibilidades no contexto educacional”, realizada no Mestrado Profissional em Ensino na
Educação Básica da Universidade Federal de Goiás, por Thais Gomes Ferraz e Vanessa He‐
lena Dalla Dea. Trazemos aqui relatos de quatro mulheres, residentes na comunidade ka‐
lunga Vão de Almas e cidade de Cavalcante, consideradas referência na dança sussa. Con‐
vidamos você para conhecer essas quatro mulheres incríveis e a dança sussa.

Vamos dançar e conhecer a Sussa?
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Veja o vídeo "Dança Sussa" no link do Youtube: https://www.youtube.com/watch?
v=gdevP0HrqM0



Dona Tuta Juraci Marta Kalunga Vanderléia

Dona Tuta

1 • Mulheres da Sussa
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Meu nome é Irene, mas o povo me conhece mais por Tuta. Chegar em Cavalcante aqui no
Vão de Almas e perguntar por Tuta, todo mundo me conhece, mas Irene são poucas pessoas
que me conhece, moro aqui no interior, município de Cavalcante na comunidade Kalunga.



Dona Juraci

Veja o vídeo "Relato da Dona Tuta" no link do Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=QBI5LwIfosU
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Na comunidade Kalunga eu sou uma mulher muito guerreira, trabalhadeira. Eu não tenho es‐
tudo nem nada, mas sou guerreira! Eu trabalho com óleo de coco, óleo de pequi, óleo de ma‐
mona, sabão de acuada…, muitas coisas que eu mexo, farinha... a mandioca, o gergelim, o
jatobá, a farinha do coco... Trabalho com muitas coisas, o "conde de algodão" eu "fino eu
fuso" e trabalhar em roça, que a gente planta roça.



Me chamo Juraci Souza Rodrigues sou filha de Cavalcante e trabalho aqui, sou merendeira
do colégio Tia Ceci. Dancei a sussa na festa de Nossa Senhora Santana e eu gosto de dan‐
çar sussa.
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Minha infância foi em Cavalcante mesmo, nasci em Cavalcante e minha infância foi em Ca‐
valcante mesmo...Nóis brincava com boneca de milho, fazia boneca de pano...sabe, era essa
nossa rotina, nóis trabalhava em roça... a rotina nossa era essa.

A sussa eu aprendi na porta de "Senhora de Santana" de Cavalcante, na época da festa a
gente pega e dança, e o pessoal toca né, e no caso, as mulheres pega e dança, aí eu aprendi
a dançar a sussa... Aprendi pegando o ritmo do pessoal, né...



Vanderléia

São várias mulheres que dança, são várias mulheres que dançam mesmo! Da cidade que
dança, às vezes vem gente de fora que acompanha sabe, o ritmo daqui também, mas todas
são aqui da cidade, do Kalunga, né, que dança. É muita gente mesmo! Dona Juraci.

Muito bom ter uma cultura aqui em Cavalcante, a única coisa que tem é essa sussa, né, essa
festa, né, da Padroeira de Cavalcante... É muita importância, é muito bom. Dona Juraci.
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Então, sou Vanderléia, né, Vanderléia dos Santos Rosa, Quilombola Kalunga, da Comunidade
Vão de Almas, né. Nasci na Comunidade, vivi nessa comunidade até os 14 anos, né, junta‐
mente com meus pais (Faustino e dona Teodora). Aí teve um tempo, eu tive que sair da
comunidade.



Marta Kalunga

..Aí quando eu já estava aqui em Cavalcante, eu via como tem muitos pais aqui igual eu, né e
tem muitas pessoas do Quilombo que tá aqui, e eu tive a ideia de chamar os filhos deles
para gente formar um grupo de dança, que é a sussa, né. (Vanderléia)
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E aí a gente está com esse grupo ... E o objetivo do grupo, né, é fortalecer a cultura, né, tam‐
bém articular e fazer uma reflexão, eles estão aprendendo desde já, os meninos, a contrapor
idéias preconceituosas e racistas, né, coisas que eu não dava conta de fazer antes na idade
deles, e a gente tá seguindo ai né... Hoje a gente já tem uma compositora no grupo ... Tem
um tema aqui "Meio Ambiente", poucos dias eu vi, tem vezes que quando eu vejo ela já fez a
música, sobre algum tema que tem; do meio ambiente, ela fez um sobre o abuso da criança
e do adolescente esses dias, né. (Vanderléia)



Eu me chamo...meu nome é Marta, né, eu nasci e fui criada na comunidade, né, até meus
quatorze anos. Mas hoje eu sou conhecida como “Marta Kalunga”, atuo em Cavalcante des‐
de 2004. E aqui estou! ... Eu nasci no Vão de Almas, mas fui criada acima do Vão de Almas,
mas dentro da comunidade até meus quatorze anos de idade.

A sussa na minha vida é vida! É vida, é uma maneira de alegria, de felicidade. É igual com o
tear, eu me envolvo tanto no tear que o tempo passa e eu nem vejo. E o mesmo é a sussa é
uma coisa tão...aí, é tudo muito bom!
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A minha infância foi dentro do Sítio Histórico, né, da comunidade. Trabalhávamos muito na
roça, plantávamos, tínhamos comida e tudo era dali mesmo. Meu pai… meus pais tiveram
onze filhos, eu sou a quarta e até meus quatorze anos nossa lida era essa entendeu, roça…
muito banho de rio...ai que delícia! (risos). Então, eu fui embora, né, porque eu queria coisa
diferente, eu não queria só aquilo de morar na roça, queria conhecer outras coisas, né! E de‐
vido ao que aconteceu eu fui pra fora, foi difícil porque saí do chão batido pra ir pra uma ci‐
dade, né? Foi meio difícil, mas eu queria viver aquilo e fiquei até meus trinta e oito anos (38)
e quando voltei, voltei pra Cavalcante já pra onde estou hoje. (Marta kalunga)



Bruaca

A sussa permite a presença de mulheres como instrumentistas. As mulheres usam como
instrumento para dar início a dança o som da bruaca (mala de couro também utilizada
para guardar mantimentos durante as viagens feitas em cavalos, burros, etc.

2 • Instrumentos na Sussa
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Veja o vídeo "Instrumentos da Sussa" no link do Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=OyZ96aB5GlI

Os instrumentos tem que ser: a viola, a sanfona, a caixa, o pandeiro e da bruaca. Aí como
sanfona tá muito difícil, ..., a gente chama o tocador de violão... o som da caixa, som do
pandeiro e da bruaca. Tem o tambor onça também ... Aí quanto mais instrumento mais a
sussa é boa! Dona Tuta.



Tambor onça

O tambor onça, segundo os kalungas representa uma época em que era usado para captu‐
rar as onças que circulavam pelas redondezas do quilombo e ameaçavam a paz dos mora‐
dores da região (Rodrigues, 2011:p.64) Ele tem este nome devido ao seu som grave que
lembra o rugido de uma onça.

Caixa e pandeiro
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A caixa inserida na sussa é um instrumento da família dos membrafones, fabricado artesa‐
nalmente. Utilizam couro de boi. “Sua principal característica estrutural é constituir-se de
cordas para realizar a afinação. Seu som tem em geral um timbre grave e seco”. (Rodri‐
gues, 2011: p.56). Sob a visão ainda de Rodrigues (2011) podemos afirmar que o pandeiro
pode ter sido introduzido nessa prática pela convivência e influência de múltiplas culturas
durante e depois do quilombo kalunga.

Violão e sanfona



O repertório e os instrumentos no ritual da sussa desde os primórdios vem com o tempo
se modificando, de acordo com a influência de outros grupos kalungas, por necessidade
de renovação e até por contato com outros grupos e culturas que trouxeram algumas
influências.



Referente ao canto que se manifesta durante a sussa, podemos observar nas letras das
cantigas relações com a vida cotidiana no meio rural , relações com a natureza: chuva, po‐
eira, plantações, animais que vivem no ambiente e ainda temáticas religiosas , invocação a
Deus, louvor a natureza... Siqueira(2006) relata que algumas letras são jocosas, apresen‐
tam duplo sentido e falam em tom lúdico sobre relações de gênero, como uma sobre a
saia que se molhou, a formiga cuja picada dói , ou um papudo cujo papo se molhou na
chuva.

Dentre as canções transcritas pelas mulheres kalungas, podemos identificar uma canção
para pedir chuva, cantada por Marta que traz a reverencia ao boi, que está inerente tanto
no mundo rural sertanejo quanto nas cosmologias banto africanas.

Já na proposta do grupo de sussa, coordenado por Vanderléia dos Santos Rosa, os cantos
da sussa incluem letras de músicas não apenas das tradições kalungas, mas inclui letras
de músicas que foram compostas por crianças e adolescentes pertencentes ao grupo Flo‐
res e frutos do quilombo kalunga. Vanderléia inclui ainda no grupo músicas que foram
aprendidas em grupos de movimentos sociais, como do “movimento sem-terra”, que ex‐
pressam temas sobre a luta pela terra e ainda temáticas afro-brasileiras, onde se valoriza
a cultura e identidade negra, combatendo o racismo e os preconceitos.

Vanderléia aponta para uma música de sussa que não gosta com a seguinte letra:

Na canção o anu é colocado como um bicho preto e agourento, assim cantando esta músi‐
ca Vanderléia analisa que pode ter sido uma reprodução de uma fala que não partiu da
comunidade.

3 • Cantos na Sussa
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" Chove chuva, hoje! Pra meu beber! Chove chuva, hoje! Pra meu boi beber. Pra
nascer capim morena, pra meu boi comer… boi, boi, boi sinhá, boi boi, boi si‐
nhá…“ (Marta Kalunga)

♪

…" Duas vezes sete é quatorze, três vezes sete é vinte é um. Quem casar com
moça preta enche a casa de anu. Eu vou sabiá, sabiá eu vou... Você vai mais
eu? Eu vou sabiá, sabiá eu vou…

♪



Ao dar início com as toadas da sussa, podendo ser homem ou mulher o(a) guia ou puxa‐
dor(a), canta um verso onde os demais foliões executam a resposta ou contracanto em
coro, para os versos do(a) puxador (a). A maioria das letras são curtas, apresentando a re‐
petição das estrofes durante algum tempo. Rodrigues (2011:p.63) apud Vargas (2007) res‐
salta, porém, que “as letras das canções estão sujeitas a improvisos que rompem com as
“voltas” normalmente esperadas. Muitas tendem ao formato ‘aberto’ de pergunta resposta,
fruto de improvisações baseadas em desafios entre cantadores, formas lúdicas de expres‐
são e comunicação.”

“Quem casar com moça preta enche a casa de anu” aí quem é o anu? Anu é os filhos que
vão nascer todos pretinho! E aí que representava um agouro. Aí essa é a única que eu não
gosto, eu detesto! Eu falo que se na época eu visse alguém cantando, eu ia falar assim, cor‐
ta! Isso não é para nós, por quê se casar com moça preta, não tem problema encher a casa
de anu. Porque a gente hoje não vê o preto como agourento como uma coisa ruim, tem que
ver como uma coisa boa, né”. (Vanderléia)
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Veja o vídeo "Areia no Mar" no link do Youtube: https://www.youtube.com/watch?
v=aR17bxDWgMs

Lá no mar tem areia  
Lá no mar tem areia 
Lá no mar tem areia  
Oh lé, lé lá no mar tem areia 
Eu vou dançar,  
Areia no mar 
Eu vou dançar  
Areia no mar 
Oh lé lé, oh lá lá 
Areia no mar

♪

Veja o vídeo "Meu boi baião" no link do Youtube: https://www.youtube.com/watch?
v=a4bTZP02nUM



"Amanhã eu vou embora é fala, meu boi baião! Porque já disse o que for, e fala
meu boi baião! Eu aqui não sou querido e fala, meu boi baião! Na minha terra
eu sou e fala, meu boi baião não... Quando eu sair daqui fala, meu boi baião!
Quero sair avoando fala, meu boi baião! Que é para o povo não dizer fala, meu
boi baião! Que daqui saiu chorando fala, meu boi baião não…" "Lá em casa tem
uma nega na caatinga tem um boi. Segura a nega que eu amarro boi. Lá em
casa tem uma nega na caatinga tem um boi. Segura a nega que eu amarro o
boi"....

♪

Levanta a saia muiê, não deixe a saia molhar ( Puxador) 
A saia custou dinheiro, dinheiro custou ganhar.( Puxador) 
Levanta a sai muiê, não deixea a saia molhar (coro)
A saia custou dinheiro , dinheiro custou ganhar ( coro) 
 
Piriquitim bunitim , tá querendo avoa ( Puxador) 
Os pezim tá no chão e as asinhas no ar. ( puxador) 
Piriquitim bunitim , tá querendo avoa ( coro) 
Os pezim tá no chão e as asinhas no ar. ( coro) 

♪
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Ô menina, o que você tem? (  
Marimbondo, sinhá, (Puxador) 
Marimbondo sinhá. ( coro) 
É hoje, é hoje  
que a palha da cana voa. ( puxador) 
É hoje, é hoje  
que tem de avoar. ( coro) 
 
Canoeiro, canoeiro o que trouxe na canoa ? ( puxador) 
Trouxe ouro, trouxe prata , trouxe muita coisa boa ( coro) 
Canoeiro, canoeiro o que trouxe na canoa ? ( puxador) 
Trouxe ouro, trouxe prata , trouxe muita coisa boa.( coro) 

♪



Dança Sussa

Entre os movimentos observados na sussa, Siqueira (2006) ressalta ainda que a dança
sussa se compõe por passos sapateados, semelhantes ao samba de roda ou dança de
coco. Entre os adjetivos que as dançarinas susseiras utilizam para descrever a dança sus‐
sa encontramos o peneirar (movimento na horizontal, de um lado para o outo, mas com o
eixo firme, coluna vertebral reta, pequenos pulinhos e apenas as pernas se movem na hori‐
zontal) o passarinhar (remete-se a leveza do movimento, como um passarinho que anda no
chão, pés quase não tocam ao chão permitindo uma movimentação rápida dos pés sem
que o corpo se movimente muito) e o rodar que nem engenho (vários círculos em torno de
si mesmas , mantendo o eixo do corpo firme e rodando, ocasionando assim leveza e equilí‐
brio capaz de manter as dançarinas equilibrando uma garrafa na cabeça).

Sussa : dançar, cantar e tocar

4 • Gestualidade e movimentos na
dança Sussa
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Veja o vídeo "Dança Sussa" no link do Youtube: https://www.youtube.com/watch?
v=gdevP0HrqM0

No ritmo da música. Roda saia, nóis roda saia…(DONA JURACI).



Vanderléia sobre a sussa, relata:

Eu lembro muito… e até hoje se você vê as mais velhas dançarem, elas dançam nas pontas
dos pés e o olhar dela com seu par é diferente, né, normalmente a dança é em dupla então
ela tem aquele par, ela tem aquele olhar… pode ser duas mulheres ou também pode ser um
homem e uma mulher que eu já vi, né. E aí, é o balançar, é o rodopiar, e o sapatear diferente,
aquele balançar, né, você vê o peneirado, não balança muito o corpo, o molejo é na ponta do
pé mesmo, sabe e o sentido é fazer a saia rodar, né, e aí roda e mexe todo corpo, né.
(Vanderléia)
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Na tradição assim começou a tocar sussa o único sentido que eu reparava antes, que até eu
tento passar para os jovens hoje que é assim; começa batendo na viola, na bruaca, no pan‐
deiro e aí não entra dançando, se organize e espere cantar. Eu acho que depois que começa
a cantar, antigamente era assim, depois que começava a cantoria aí que ela se colocava
dançar. (Vanderléia)



A sussa e a garrafa na cabeça

Marta relata que:

Eu sei que eu saio pra dançar aqui porque eu tenho meu par, todo mundo que sai para dan‐
çar aqui tem um par... Puxa um aqui outro acolá, mas não é para dizer assim que só tem
uma dupla dançando, são várias duplas que dançam ao mesmo tempo (Vanderléia)).

E às mulheres antes, dançavam muito com uma garrafa na cabeça, hoje são poucas, né. E o
jeito também delas dançarem, era diferente, era mais tipo "sapatiadinho", hoje é mais "pula‐
do", né. Eu mesmo, não sei dançar sapatiando como elas dançavam, eu sei dançar ela mais
pulado. (Marta)
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Então... a garrafa na cabeça das mulheres, dançavam com a pinga na cabeça e depois toma‐
vam aquela pinga. Ah! diziam, não sei se era brincadeira ou se era crença mesmo, não sei di‐
reito. Mas eu aprendi quando criança que elas dançavam com a garrafa na cabeça e depois



Santos, (2011), ressalta ainda que para os kalungas o movimento na sussa:

“é algo que está no sangue (o que configura a marca identitária do movimento). Disseram-
me também que não é possível determinar um padrão de movimento, visto que cada kalun‐
ga sente a música e a representa de sua maneira” (Santos, 2011:p.75).

tomavam aquela pinga e diziam que era uma "pinga benzida". Você acredita que era uma
garrafa de 51 e aí bebiam...e às vezes ainda, dançava um pouco e aí dançando ia lá e toma‐
va um gole daquela pinga, vinha e dançava de novo. (Marta)



A sussa na escola

A importância da dança sussa na escola e a história destas mulheres fazedoras de sussa,
traz para o cenário novas protagonistas construtoras de sua identidade, propiciando um
diálogo em condições de igualdade para as diferentes formas de conhecimento e para os
diferentes grupos culturais e sociais.

5 • A comunidade Vão de Almas, a
escola e a Sussa
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Veja o vídeo "A ponte" no link do Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=T_dd‐
KIWBRyY



Vanderléia, que também é educadora e sobre a importância da dança sussa, sendo inseri‐
da nos conteúdos escolares das escolas do estado de Goiás afirma:

A dança sussa na escola

Dona Tuta e Marta afirmam:
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Inclusive tem a lei 10.629, né, que introduz a história e a cultura afro-brasileira nas escolas.
E eu acho que um elemento importante, para mim, é a dança sussa, não só para o quilombo
mas eu acho que para o Estado de Goiás. Por quê? Por que o Estado de Goiás foi foco dessa
escravização, né, foi foco dessa (como que eu digo aqui agora…) dessa construção do negro
no Brasil, né, que é riquíssima, que tá deixando para trás, que a maioria dos elitistas quer es‐
quecer, quer deixar fora da história, aliás, já deixou fora da história! Agora, a gente com essa
força da lei tem que recolocar né, para mostrar também que a gente fez e faz coisa impor‐
tante para a cultura né, pro povo brasileiro”.



Não vamos deixar a sussa acabar!

As crianças vai aprendendo e vai desenvolvendo. Cada tempo que passa vai aprendendo e
desenvolvendo, aí não apaga! É uma coisa que tem dentro de nóis antiga mesmo que não
pode acabar ! (Dona Tuta.)

Eu acho que não só nas escolas Kalungas, mas em todas escolas de Goiás, sim, sim. Consi‐
dero importante porque isso é vida gente! É uma história tão linda, é uma história dos nos‐
sos antepassados. E no Brasil o que temos? Somos todos Africanos, né, então acredito que
sim, sim. (Marta Kalunga)



Vamos conhecer uma comunidade kalunga?

Como sugestão de atividade para conhecer um pouco da realidade da comunidade kalunga
Vão de Almas indicamos assistir ao vídeo de produção de Dois irmãos Filmes disponível
na plataforma digital no link:

Sugestões didáticas para compreender e vivenciar a sussa
na escola
Vamos dançar com Dona Tuta?

Como atividade podemos levar esse vídeo onde Dona Tuta nos ensina a dançar Sussa para
aula e depois fazer uma roda com cada um vivenciando seu jeito de dançar Sussa.

Vamos rodar a saia?

Como vimos nos relatos a saia é importante elemento na dança sussa. Sugerimos nesse
dia de aula que os alunos sejam incentivados a levar uma saia que tenham em casa. For‐
mar circulo e pares , praticando em duplas os movimentos da sussa, rodando as saias e
conectando-se pelo olhar. Com sua dupla ou na roda.

6 • Sugestões didáticas para com-
preender e vivenciar a sussa na
escola
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Veja o vídeo "Vão de Almas - Quilombo Kalunga" no link do Youtube: https://www.you‐
tube.com/watch?v=-AWJXiUhr8E

Veja o vídeo "Aprendendo a dançar Sussa" no link do Youtube: https://www.youtube.‐
com/watch?v=oCS3RH7qZJg
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Vamos equilibrar a garrafa e dançar Sussa?

Outra sugestão de atividade é vivenciar com os alunos equilibrar garrafas diferentes na ca‐
beça parados, caminhando e em seguida dançando Sussa.



Como descrito nas páginas anteriores, os passos da sussa podem variar, sendo praticado
pelas dançarinas mais antigas como passos mais sapateados, na ponta dos pés. As dan‐
çarinas de sussa mais jovens dançam com passos mais pulados. Algumas até identificam
a dança como algo que está no sangue, não sendo possível definir um padrão correto de
movimento. Assim propomos nesta atividade, o dançar sussa com a garrafa na cabeça.

Outra sugestão de atividade: Entrar no circulo , dançando em pares com a garrafa ( sendo
mais indicado garrafas pet de 1 litro, com um pouco de água ) na cabeça, mantendo o eixo
do corpo firme e movimentos com giros em circulo em torno de si mesmos. Cada dupla
acompanha a movimentação do outo pelo olhar. Pode-se definir a quantidade de pares que
entram na roda de acordo com o espaço e a quantidade de alunos participantes da aula.

Sugerimos que os áudios das músicas de sussa dispostos neste e-book sejam utilizados
para dançar.

Vamos conhecer o Grupo de Sussa Flores e Frutos do Quilombo
Kalunga?

Sugerimos assistir o vídeo que apresenta o grupo de Dança Sussa, coordenado pela nossa
pesquisada Vanderléia do Santos Rosa.

Esse vídeo foi produzido pelo Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do
Governo Federal, Governo de Goiás e Secretária de Estado de Cultura de Goiás no link:

Para esta atividade sugerimos utilizar materiais recicláveis e alter-
nativos na construção de um tambor onça.
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Veja o vídeo "Dança Sussa" no link do Youtube: https://www.youtube.com/watch?
v=gdevP0HrqM0

Veja o vídeo "Grupo de Sussa Flores e Frutos do Quilombo Kalunga" no link do You‐
tube: https://www.youtube.com/watch?v=gJEMd9eLHxA
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Materiais necessários:

Passo 1:  
Com uma chave de fenda, com ponta arredondada fure a lata no centro com a ajuda de um
martelo.

● 1 lata de tinta em metal vazia de 18 ou 20 litros

● 1 fita crepe

● Martelo

● chave de fenda

● Vaselina ou cera

● Pano úmido



Passo 2: 
Desamasse a lata por dentro com o cabo do martelo

Passo 3: 
Utilize uma vareta de churrasco, cortando a sua ponta e passe por dentro do furo da lata e
faça uma voltinha com fita crepe em volta da vareta por dentro e por fora da lata para que
fique firme.

Passo 4:  
Passe vaselina ou cera na vareta dentro da lata. E o instrumento está pronto.

Passo 5:  
Para tocar segure um pano umedecido com água e friccione a vareta por dentro da lata. É
importante saber regular a pressão que se faz com o pano na vareta, regular como se
aperta a vareta, se quer um som mais longo ou curto. No volume, quando mais forte se
fricciona a vareta , mais alto o som vai sair.
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Vamos tocar o Tambor onça?

Para tocar o Tambor onça uma pessoa fica atrás do tambor e tem a função de fazer o ruí‐
do/som da onça. Dentro de tambor de madeira ocada tem uma espécie de rabo , confecci‐
onado com uma madeira especial que faz o ruído. A pessoa que está fazendo o som den‐
tro do tambor usa uma espécie de luva rústica que puxa o rabo fazendo o atrito que se
transforma neste som rouco. Outra pessoa senta-se em cima do tambor , sendo esta res‐
ponsável pela percussão no couro do tambor.

Propomos que os estudantes escutem o som do Tambor de onça e tentem reproduzir com
os tambores feitos com as latinhas.



Sugestões didáticas para compreender e vivenciar a sussa
na escola

A bruaca é uma mala rústica de couro cru que é utilizada para transportar objetos, víveres
e mercadorias, que eram presas e carregadas nas selas dos cavalos ou burros. Na Sussa
transforma-se também em um instrumento de percussão.

Passo a passo de fazer a Bruaca

Vamos fazer e tocar uma bruaca com a Marta? Sugerimos que os alunos utilizem uma cai‐
xa de sapato ou outra, cubram com “papel de pão” (papel craft) e tentem tocar no mesmo
ritmo que Marta (disponível no vídeo acima).
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Veja o vídeo "Instrumento Bruaca" no link do Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=bEONY4mbzFc





Em memoria de Diego Mesquita da Silva.
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