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“DEIXE LONGE O MAL OLHADO. O MEU COCO É MUITO BOM, DIGNO 
DE SER INVEJADO”. 

 
Lúcia Helena Barbosa Guerra1 

 
Resumo 
 
O título deste artigo foi retirado de uma música do grupo Bongar, e fala sobre a 
tradicional festa do Coco da Xambá realizada há mais de 40 anos no Terreiro Santa 
Bárbara, localizado na periferia de Olinda/PE. O Candomblé exerce um fascínio, através 
da música e da dança capaz de atrair os indivíduos ao terreiro (MOTTA 1994:4). 
Desta forma passei a perceber a festa profana como uma a sucessão da religiosidade 
(Brandão 1989:37) enxergando no Coco da Xambá esta dimensão dialógica entre o 
sagrado e o profano, na medida em que devoção e diversão fazem parte de um único 
momento. Uma experiência que integra a religião e a música, num único sistema, 
partilhando e conferindo identidades, numa linguagem capaz de ser percebida, 
compreendida e vivida por todo o grupo. 
Ressalto que esta pesquisa contempla, além da experiência religiosa no 
quilombo/Terreiro, o cotidiano da comunidade, de forma a elucidar a relação entre 
religiosidade e cultura no ambiente do Terreiro Santa Bárbara. 
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Introdução 
O meu principal objetivo neste artigo é investigar o Terreiro Santa Bárbara nos vários 
circuitos em que ele existe e os elos que estabelece com atores e eventos nãoreligiosos, 
compreendendo através da história do terreiro, da trajetória dos seus líderes e dos 
grupos de caráter cultural a importância que é dada as ações sociais de tais grupos na 
afirmação do terreiro como Ponto de Cultura. Destaco dentro desse estudo além do 
calendário religioso, as investigações do calendário profano onde as manifestações 
culturais atuam como mediadoras de legitimação da identidade étnica e religiosa. 
O culto Xambá2 foi trazido para Pernambuco pelo Babalorixá Arthur Rosendo Pereira 
da Costa que fugiu da repressão aos cultos afro-brasileiros no estado de Alagoas3, 
fundando o seu Terreiro no bairro de Água Fria em 1930, eles tiveram de “fechar” suas 
portas durante os doze anos na repressão sofrida pelo governo de Getúlio Vargas. 
 
 

 

 
 
1 Mestranda em Antropologia na Universidade Federal de Pernambuco. Contato pelo e-mail 
fleurzinha@gmail.com 
2 O Chambá corresponde a um povo situado (hoje) entre a Nigéria e a República dos Camarões. 
3 Por volta de 1912 foi realizada a “Operação Xangô” ou “O quebra” como ficou mais conhecida. 
Quando uma milícia armada liderada pela Liga dos Republicanos Combatentes, destruiu as principais 
casas de  
 



Com a morte de Arthur Rosendo em 1949 o terreiro ressurge dois anos depois no bairro 
de São Benedito em Olinda/PE (onde funciona até hoje), sob a responsabilidade da 
Yalorixá Severina Paraíso da Silva (Mãe Biu). Ela transforma a Casa em um grande 
centro de preservação da cultura afro, com apresentações de grupos folclóricos. A casa 
ficou sob sua coordenação durante 44 anos até a sua morte em 1993 aos 78 anos de 
idade, o terreiro ficou então, sob a responsabilidade do Babalorixá Adeildo Paraíso da 
Silva (Pai Ivo). 
A importância cultural do Terreiro levou o Ministério da Cultura a reconhecer a Casa 
Xambá como um Ponto de Cultura. E isto ocorreu graças à resistência de Pai Ivo, ele 
manteve todas as tradições4 da Nação Xambá, iniciadas por sua Mãe que conseguiu 
preservar as características do culto - enquanto as outras casas Xambás fundiram-se a 
Nação Nagô5 - trazendo sua família para dentro do terreiro impedindo a influência de 
outras nações e a conseqüente perda de suas características. 
Como podemos perceber essa nação tem uma história de luta e resistência, que continua 
até hoje através dos netos e bisnetos de Mãe Biu. Um bom exemplo é a criação do 
grupo musical Bongar formada por jovens entre 18 a 25 anos para difundir a cultura 
Xambá. O grupo destaca-se não só pela musicalidade, mas também pela performance no 
palco que em muitos aspectos relembram os toques do terreiro, que são descritos na 
análise de Brandão (1990:01) como um conjunto de elementos vibrantes que expressam 
a alegria da comunidade religiosa. Apesar de Prandi (1991) afirmar que o culto Xambá 
está extinto no Brasil, a Nação Xambá de Pernambuco vêem provando o contrário, que 
ele permanece vivo e se depender das novas gerações ele nunca será extinto. 
Eles adotam estratégias para o desenvolvimento tanto no âmbito local como estadual, 
através de ações educativas que levam a geração de renda para comunidade e em 
parceira com os outros Pontos de Cultura do estado através de uma “rede”, empreendida 
pelo Bongar e o Afoxé Ilê Xambá, permitindo desta forma o acesso da comunidade a 
um acervo cultural de cidadania e políticas da diferença. “Temos a oportunidade de 
expor nossas vivências e contextualizar a nossa matriz africana”. Guitinho, vocalista do 
Bongar. 
 

 
O Feminil6 da Xambá 
 
Depois de chegar a Pernambuco Arthur Rosendo ainda sofre com a perseguição aos 
cultos de origem Afro e após fundar a Seita Africana São João no bairro de Água Fria 
em 19307, ele consagra Maria das Dores da Silva (Maria Oyá) como Yalorixá da Nação 
Xambá. Ela por sua vez inaugura seu próprio terreiro8, que chega a ser invadido pela 
polícia que prende seus filhos de santo, a humilham e destroem seu peji9, após este 
episódio ela cai em depressão e morre em 10 de maio de 1939. Para evitar este tipo de 
perseguição aos cultos africanos, Arthur Rosendo alia-se aos Babalorixás Oscar 
Almeida (Seita Africana Santa Bárbara - Nagô) e a Manuel Anselmo Reis Hipólito 
 
 
 
 
culto do estado de Alagoas. Este episódio serviu como base para Tese de Doutorado defendida por 
Ulisses Neves Rafael. UFRJ/IFCS, 2004. 
4 Há risco de, ao ser falar de uma tradição religiosa Afro, entramos em um emaranhado de outras 
questões. A cultura africana é submetida a constantes reinterpretações. 
5 Apesar do Nagô ser uma língua da grande Nação Yorubá (Nigéria) em Pernambuco o termo refere-se a 
uma seita. 
 



 

 (Seita Africana Santa Bárbara - Gêge) e sensibiliza o médico Ulisses Pernambucano, 
diretor do Serviço de Higiene Mental e primo de Gilberto Freyre, a intervir junto às 
instâncias de controle e repressão para aliviar as duras ações sofridas pelos cultos 
(MENEZES, 2005 P.32/33). 
Apesar do falecimento de Maria Oyá e de Arthur Rosendo em 16 de novembro de 1948, 
o culto Xambá permanece vivo através de suas filhas de santo Mãe Lídia Alves da 
Silva10 e Mãe Biu11. Esta última assume o comando da Casa aos 25 anos de idade e 
dedica a sua vida e da sua família a perenidade do culto Xambá (MENEZES, 2005) 
seita cuja representação encontra-se apenas em Pernambuco.  
Severina Paraíso da Silva (Mãe Biu) nasceu em Recife em 1914, filha de Petronila 
Maria do Paraíso e José Francelino do Paraíso, que logo após ficar viúvo casou-se com 
Maria do Carmo Paraíso12. Como seu pai e sua madrasta já eram adeptos do Xambá, 
ela e as irmãs passaram a freqüentar o terreiro. Mãe Biu é filha de Ogum e foi iniciada 
por Arthur Rosendo e Maria Oyá em 1934. Com o falecimento dos dois, cabe a ela e a 
sua irmã Tia Tila (que adquiriu o cargo de Yá Kekere13) a responsabilidade de manter 
as tradições religiosas do culto Xambá. Mãe Biu ficou conhecida pela sua personalidade 
singular, ao mesmo tempo forte e cativante, sendo reconhecida como uma grande 
Yalorixá que conseguiu manter acesa a força da Nação Xambá no Estado (MENEZES, 
2005). 
 
“Você conheceu a figura do festeiro? Lá na Xambá tinha, era minha avó Biu, aquela 
era uma mulher festeira. Festeira porque juntava toda a comunidade, desde para cortar 
banderinha para pendurar, mas quando faltava o cordão ela vai e tira do bolso”. 
Guitinho, vocalista do Bongar. 
 
Com a morte de Mãe Biu em 1993 a sua irmã Tia Tíla (Donatília Paraíso da Silva) 
assume como a nova Yalorixá da casa, mas ela também veio a falecer em 2003. O 
terreiro ficou então, sob a responsabilidade do Babalorixá Adeildo Paraíso da Silva, 
conhecido como Pai Ivo. Tive a oportunidade de conhecê-lo em 2003 ainda durante 
minha graduação em Ciências Sociais, mas somente em 2006 é que tive a oportunidade 
de conhecer Guitinho (filho de Pai Ivo) e vocalista do Bongar e convidada por eles 
participei de uma oficina de percussão sobre o Coco da Xambá, nessa época passei 
também a visitar freqüentemente o Terreiro, motivada a escrever um artigo sobre o 
terreiro. 
 

“O meu coco é muito bom, digno de ser invejado”. 
 
O grupo Bongar foi fundado em 2001 sendo composto por seis jovens14, todos 
ligados ao Terreiro Santa Bárbara com o propósito de divulgar e preservar a cultura 
daquela Nação. 
 
 
 
6 O feminil segundo a cultura Yorubá tem a tarefa passar os fundamentos religiosos e de interceder sobre 
o destino dos seus filhos, como inicia-los na seita. 
7 Rua da Regeneração, 1045, Água Fria, Recife/PE. Cujos axés foram adquiridos de Dakar no Senegal. 
8 Seita Africana Santa Bárbara, na Rua da Mangueira, 137, Campo Grande. 
9 Local onde estão as pedras dos orixás e os apetrechos dos rituais. 
10 Que posteriormente torna-se Gêge/Nagô. 
11 Sobrinha de Maria Oyá. 
12 Madrasta como era conhecida, era irmã de Maria Oyá. 



13 Yá Kekere – Mãe Pequena 
14 Guitinho (vocalista), Iran (alfaia), Moisés (alfaia), Shirleno (abe), Edílson (congas) e João Alberto 
(ganzá). 
De acordo com eles tudo partiu desse processo, dessa ânsia de se colocar perante a 
sociedade e poder mostrar o que aquela comunidade estava produzindo. A religiosidade 
está presente nas apresentações do grupo, e pode ser identificada através das músicas, 
da vestimenta, dos instrumentos e, principalmente da dança, como podemos perceber 
nos trechos da entrevista dada por Cleiton, mais conhecido como Guitinho vocalista do 
Bongar a Revista Raiz em 29 de março de 2007. 
 
“Convivemos com vários elementos, ao nosso redor, ligados à cultura afro. A forma 
como nos organizamos socialmente e em comunidade, como no Portão do Gelo, na 
cidade de Olinda, Pernambuco, localidade onde se encontra o terreiro Xambá. (...) 
Também podemos identificar essa ligação pela maneira como andamos, comemos, nos 
vestimos, falamos, cantamos, dançamos, tocamos e principalmente em nossas 
cerimônias religiosas, quando evocamos e celebramos os nossos antepassados e os 
nossos deuses (os Orixás)”. 
 
Todos se revezam entre a percussão e os vocais, a formação musical dos integrantes tem 
origem desde a infância, ouvindo os mais velhos e aprendendo com eles os toques, as 
músicas, as loas e as danças, durante as festas realizadas na Casa Xambá. 
Todos têm uma musicalidade muito forte, além da vivencia nos cultos afro, os 
integrantes também receberam influências externas, que podem ser observadas nas 
apresentações do grupo que misturam o tradicional coco da Xambá, com outros ritmos 
da cultura pernambucana, como maracatu e a ciranda. Como eles já tocavam com outras 
bandas, eles revolvem então escrever, ou melhor, cantar a sua própria história. Apoiados 
por uma escola particular em Olinda, eles dão inicio a um projeto chamado “Apolo para 
música” no Teatro Apolo que emprestou tanto o espaço como o equipamento. 
“Aí a gente começou assim devagar a trazer o olhar de fora pra dentro da comunidade, 
de sentir, de presenciar, essa era a idéia de que a gente não faz evento à gente faz 
ação”. Trecho de uma conversa com Guitinho em 06/05/2008. 
Devido a esta aproximação com o grupo musical pude perceber alguns aspectos 
relevantes, de como estes jovens fazem questão de representar artisticamente a tradição 
cultural e religiosa da sua Nação. Como disse anteriormente o Grupo Bongar também 
realiza oficinas de percussão, de confecção de instrumentos no Terreiro da Xambá, além 
de palestras realizadas dentro e fora da comunidade. O público, através dos shows tem a 
oportunidade de conhecer, não só a música e a dança deste coco tão peculiar, mas 
compreender a formação histórica e cultural desta Nação. Isso faz com que o Bongar 
ganhe destaque principalmente entre os jovens e as crianças e seja reconhecido pela 
própria comunidade como divulgador do terreiro. 
 
“Por meio dos nossos cantos, aliados à sonoridade dos instrumentos, como a alfaia que 
carrega em seu bojo uma história milenar, passamos a cultura de um povo que resistiu 
a todas as dificuldades naturais da vida e as barreiras postas muitas vezes pelos 
instrumentos do Estado. Ao mesmo tempo, quando entramos no palco, tentamos 
mostrar um pouco do universo do terreiro Xambá, por meio de uma magia e de uma 
alegria peculiar do povo negro”. Guitinho. 
 
Eles lançaram o seu primeiro CD intitulado 29 de Junho (data em que acontece o 
famoso Coco da Xambá e o dia do aniversário da Yalorixá Mãe Biu) em festa realizada 
na própria comunidade do Portão do Gelo no dia 15 de outubro de 2007. No repertório, 



músicas tradicionais do Terreiro e poesias que falam da resistência da nação Xambá e 
da cultura afro-brasileira, transmitidas através das batidas do coco. 
 
“(...) 
Ó, linda rosa 
tão cheirosa 
tão carinhosa 
com o meu coração 
ponhas a saia 
a mais bonita 
a mais colorida 
e vem sambar mais eu 
ô ô ô ô acorda Maria 
pra sambar o coco 
que já raiou o dia” 
Trecho da música Acorda Maria do Grupo Bongar. 
 
Apesar da não terem acesso a grande mídia o Bongar consegue vencer as dificuldades e 
difundir a sua cultura, graças ao multiculturalismo e a pluralidade de divertimentos. Os 
jovens têm se interessado em aprender a tocar maracatu e o coco, revalorizando a 
cultura local. Guitinho fala sobre este aspecto na entrevista a Revista Raiz: “Apesar das 
coisas estarem caminhando para o global, as comunidades não abandonam as suas 
bandeiras, porque ao contrário do que muitos teóricos acreditam a nossa cultura está 
diretamente ligada a nossa religiosidade. Então, pra nós, a nossa cultura é a nossa 
religião, onde cantamos todo o nosso axé”. 
 
29 de Junho 
   
“No dia de São Pedro 
Te convido para uma festa 
Para você vir dançar o coco no Portão do Gelo 
Um coco bom, tocado o dia inteiro, 
um coco bom, o coco da Xambá (...)”. 
 
Este trecho da música do Grupo Bongar que tem o mesmo nome do CD – 29 de junho 
fala sobre a tradicional festa do Coco da Xambá, que se realiza na comunidade há mais 
de 40 anos neste mesmo dia. No início a festa ocorria sem uma data fixa, mas em 1964 
durante a festa de aniversário de 50 anos de Mãe Biu, uma criança que veio a festa 
acompanhando uma filha de santo, morreu afogada dentro de um poço num sítio 
próximo ao terreiro. Com medo da repressão Mãe Biu fez uma promessa aos mestres da 
Jurema15 de que se nada acontecesse ao terreiro ela faria o coco todo dia 29 de junho em 
homenagem aos mestres. Antes dos primeiros toques das alfaias, Ailton Paraíso16 entrou 
no quarto com as oferendas aos mestres da jurema pedindo para que tudo desse certo 
naquele dia, prática que vêm acontecendo desde 1965. 
 
“(...) dá banho de cheiro 
no teu terreiro 
com folha de canela, tia Biu 
incensa o terreiro, incensa o terreiro (...)”. 
Trecho da música 29 de junho. 



Todos os anos a festa tem crescido e é freqüentada por muitos artistas da cena musical 
pernambucana, pesquisadores e público em geral, além da comunidade. É através da 
festa do Coco, que eles têm a oportunidade de conhecer não só a música e a poesia deste 
Coco tão fascinante, mas compreender a formação histórica e cultural da Nação, 
contribuindo para a continuidade e preservação desta manifestação cultural. A linhagem 
Xambá é referência musical em Pernambuco, devido à batida peculiar de seus 
ingomes17 nos toques religiosos do terreiro. Levando assim a participação intensa de 
pessoas não adeptas a festa do Coco da Xambá, como já mencionamos na introdução, 
nela as músicas cantadas fazem parte da brincadeira do Coco, mas o repertório inclui 
cânticos de louvação aos Orixás e de invocação de mestres e caboclos. Quando o corpo 
vibra ao ritmo do coco, provoca um êxtase, que implica ao mesmo tempo corpo e 
espírito (Muniz Sodré 1988: 124). Apesar da cartilha da Xambá feita por Hildo Leal em 
200018, os indivíduos não aprendem apenas lendo ou visitando o Memorial, mas 
compartilhando experiências, sobretudo, nas festas. 
As religiões Afro-Brasileiras são capazes de seduzir pela festa, que expressão sua da fé 
através de cantos e danças realizados com entusiasmo, palmas, saudações aos orixás. 
Contudo, não apenas a música atrai um bom número de pessoas ao terreiro no dia do 
Coco da Xambá, mas, principalmente, a fartura de comidas e bebidas. A festa acontece 
das 10h às 20h e durante a festa há a distribuição de comidas e bebidas assegurando a 
comunhão entre os fiéis e o público em geral (Motta 1991). Os diversos pratos que 
compõem a mesa sagrada têm como finalidade agradar os Orixás, desse modo, as 
comidas são preparadas seguindo os preceitos sagrados, que são conhecidos pelas 
Iabás19. Este ano foi distribuído cachaça, batida de frutas e como alimento 
arrumadinho, buchada de bode e xinxim de galinha. Notamos uma fartura tanto no 
cardápio quanto na quantidade de comida servida, é necessário que haja comida em 
excesso, o suficiente para se comer à vontade e ainda sobrar. A fartura esta relacionada 
à prosperidade, seria imperdoável que no dia do Coco, não houvesse comida suficiente 
par alimentar todos os convidados. 
Em dia de Toques existem várias restrições em relação às vestimentas20, mas no dia do 
Coco da Xambá este aspecto tem menor importância no terreiro. Para Dona Laura21 o 
coco não é mais o mesmo de antigamente: “Hoje em dia dá muito bebo”. Como 
mencionado anteriormente nos dias de festa religiosa não é permitido ingerir bebidas 
alcoólicas no terreiro, no dia da festa do Coco os próprios adeptos montam barracas 
para vender bebidas aos visitantes e desta forma conseguir uma renda extra. 
Como a própria letra do Coco diz: “Pode chover, trovejar, relampear, fazer um sol de 
lascar, nada disso empata não o coco é feito de alegria”. 
Os dados apresentados neste trabalho não são conclusivos uma vez que a pesquisa ainda 
esta em fase inicial. Para Geertz (1989:40) olhar as dimensõessimbólicas da ação social, 
incluindo entre elas arte e religião não é afastar-se dos dilemas existenciais da vida é 
mergulhar no meio delas. 
 

 
15 O culto da Nação Xambá é para os Orixás, o que chamamos em Pernambuco de Xangô, mas eles 
mantêm até hoje nos fundos da casa um local para oferendas aos encantados da Jurema. 
16 Filho de Mãe Biu – fato que presenciei durante o Coco da Xambá realizado em 2008. 
17 Trio de tambores, o melê (agudo), inhã (grave) e melê ancó (meio). 
18 Além de Historiador ele é o filho de santo responsável pelo Memorial Severina Paraíso. 
19 Iabás são as mulheres responsáveis pela cozinha, no caso da Nação Xambá os homens também podem 
exercer essa função. 
20 Não é permitido vestir roupas pretas e camiseta. Homens devem sempre usar calça e mulheres saias ou 
vestidos abaixo do joelho. 
21 Nome fictício. 



Sabe-se que o povo brasileiro de uma forma geral é profundamente religioso, 
para Perez (1994) esta religiosidade é dionisíaca e carnavalesca. O brasileiro prefere 
viver esta religiosidade coletivamente, sobretudo através da música. A partir desta 
afirmação acredito que o candomblé tem vantagem em relações às outras religiões, pois 
além do canto e da música os toques são repletos de dança, e é partir desta junção de 
música e dança que o individuo consegue entrar em contato direto com o sobrenatural. 
A partir daí, eu penso como os integrantes do Terreiro Santa Bárbara têm 
utilizado a música como recurso para atrair pessoas para o seu culto, aumentando desta 
forma o seu prestígio relacionado à distribuição de bens e serviços religiosos. Ressalto 
ainda, que os múltiplos sentidos religiosos e sonoros do Coco, não se esgotam nos 
limites da minha análise, mas conforme demonstram sinalizam para um permanente 
criar a recriar. 
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