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Apr esentação

Festa no Terreiro Mágico – 100 anos do Cambinda 

Brasileira pode ser considerado um livro de arte

reportagem. Não tivemos a pretensão de contar a história 

oficial do maracatu, nem no texto nem nas imagens. Isso 

demandaria uma pesquisa monumental e esbarraria na es

cassez de documentos históricos. O que queremos com essa 

publicação é aproximar as pessoas do maracatu de baque 

solto e da singularidade do Cambinda Brasileira. Queremos 

convidar o leitor a entrar na sambada, a participar da festa e 

perder um pouco do “olhar estrangeiro” para a brincadeira.  

O livro traz um retrato de quatro anos de pesquisa no 

terreiro do Cambinda. Tempo em que couberam tan

tas histórias… Vida, morte, separação, saudade, alegrias.  

Uns foram embora, outros estrearam no maracatu do 

Cumbe. Nasceu nosso filho Gabriel (2017). Morreu 

Dona Biu (2020). Cambinda completou 100 anos de his

tória (2018). Foi reconhecido como Patrimônio Vivo de 

Pernambuco (2019). Entrou para o grupo especial na dis

puta do carnaval do Recife (2018). 

A narrativa visual de Festa no Terreiro Mágico vai além 

do colorido das fantasias dos enigmáticos caboclos de 

lança. A proposta foi fugir dessa visão de que a festa do ba

que solto só acontece no carnaval e retratar o Cambinda 

pela força de cada folgazão. Da vontade e do desejo de ve

rem o maracatu vivo. Por isso, o ensaio fotográfico conta 

o universo da brincadeira antes e depois do carnaval. Na 

maior parte das sambadas, a escolha foi a da fotografia em 

preto e branco. Sem o colorido, os arquétipos, os movimen

tos tortos e quebrados se sobressaem e se deixam perceber. 

O texto foi dividido em cinco capítulos, trazendo parti

cularidades do Cambinda Brasileira, mas sem se desviar 

do contexto do baque solto. A divisão traz história, religiosi

dade, musicalidade, aspecto simbólicovisual e conceito so

ciocultural. Cada um dos capítulos é aberto por histórias de 

Introduction

Festa no Terreiro Mágico - 100 anos do Cambinda 
Brasileira can be considered an art-reporting book. 
We did not intend to tell the official story of the 
maracatu, either in the text or in the images. This 
would require a monumental research and collide with 
the scarcity of historical documents. What we want 
with this publication is to bring the reader closer to 
the maracatu de baque solto and the uniqueness of 
Cambinda Brasileira. We invite the reader to enter the 
sambada, to participate in the party and to lose a bit of 
the “olhar estrangeiro” to the play.

The book presents a portrait of four years of research 
in the Cambinda terreiro. Time that happened so 
many stories. Life, death, separation, missing, joys. 
Some died, others left and others debuted at Cumbe 
maracatu. Our son Gabriel was born (2017). Dona Biu 
died (2020). Cambinda completed 100 years of history 
(2018). It was recognized as a “Living Heritage of 
Pernambuco” (2019). It joined the special group in the 
carnival dispute in Recife (2018).

The visual narrative of Festa no Terreiro Mágico – 100 
anos do Cambinda Brasileira goes beyond the colorful 
costumes of the enigmatic caboclos de lança. The 
proposal was to escape from this view that the party 
of the baque solto only happens at the carnival and to 
portray Cambinda by the force of each folgazão. And 
it comes from the will and desire of each one of them 
to see the maracatu alive. Therefore, the photo shoot 
tells the universe of play before and after carnival. In 
most sambadas, the choice was in black and white 
photography. Without color, archetypes, crooked and 
broken movements stand out and let themselves be 
perceived. 

The text was divided into five chapters, bringing 
particularities of Cambinda Brasileira, but without 
deviating from the context of the baque solto. The 
division brings history, religiosity, musicality, symbolic-
visual aspect and socio-cultural concept. Each of the 
chapters is opened by stories of people who are or 
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pessoas que fazem ou fizeram parte do maracatu ao longo 

de sua trajetória centenária. Durante a pesquisa, gravamos 

mais de 30 horas de áudios de entrevistas, fizemos mais de 

10 mil fotografias e transcrevemos aproximadamente 500 

páginas de depoimentos. 

O título Festa no Terreiro Mágico – 100 anos do Cambinda 

Brasileira faz referência à comemoração do centenário 

do maracatu, que resistiu ao tempo e, como poucas ma

nifestações no Brasil, conseguiu ultrapassar um século de 

história. O termo “Terreiro Mágico” é um apelido dado 

ao Cambinda pelos próprios folgazões, na tentativa de co

mentar os fenômenos misteriosos que acontecem sobre a 

terra avermelhada do Engenho Cumbe. São muitas as his

tórias mágicas contadas pelos brincantes. Uma delas é a de 

que quem pisa pela primeira vez no terreiro do maracatu 

do Cumbe não consegue mais deixar de voltar. Aconteceu 

conosco.
Adriana Guarda e Heudes Regis 

were part of the maracatu throughout its centenary 
trajectory. During the survey, we recorded more than 
30 hours of audition interviews, took more than 10,000 
photographs and transcribed approximately 500 
pages of testimonials.

The title Festa no Terreiro Mágico - 100 years of 
Cambinda Brasileira refers to the celebration of the 
centenary of maracatu, which has stood the test 
of time and, like few manifestations in Brazil, has 
managed to overcome a century of history. The term 
“Terreiro Mágico” is a nickname given to Cambinda by 
the folgazões themselves, in an attempt to comment 
on the mysterious phenomena that take place over 
the reddish land of Engenho Cumbe. There are many 
magical stories told by those who play. One of them is 
that those who step on the Cumbe maracatu terreiro 
for the first time, cannot stop coming back.  
It happened to us.

Adriana Guarda e Heudes Regis
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João  Padr e  -  Guard ião  
de  memór ias

Era um final de tarde de 1968, quando João Padre foi 

chamado pelos patrões na Casa Grande do Engenho 

Cumbe, em Nazaré da Mata. O calendário marcava os úl

timos meses do chamado “ano que não terminou”, assina

lado pelo endurecimento da ditadura militar no Brasil. Ele 

conhecia o engenho como as linhas das suas mãos. Naquela 

época, estava com 46 anos e já tinha dedicado 24 deles ao 

corte da canadeaçúcar naquelas terras. Ficou curioso so

bre o que Seu Benjamin e Dona Diva tinham a lhe dizer e se 

apressou a chegar no casarão. Os novos patrões assumiram 

a posse do Cumbe naquele ano, após gerações sob o coman

do da família Borba de Albuquerque Maranhão.

Numa entrevista de vídeo concedida antes de falecer em 

1995 e que integra o projeto “Maracatus – uma con

tribuição para sua salvaguarda”, João Padre conta que o 

Cumbe foi um nascedouro de maracatus de baque solto ao 

longo da história, mas que os donos decidiram juntar todos 

num só grupo. No começo ele brincava em um maracatu 

que pertencia a outro maracatuzeiro , só depois virou dono 

da sua própria brincadeira. 

 

Tinha outros maracatus naquela época, mas era tudo fraco, 

pequeno. Só tinha de 30 (participantes) pra baixo.   

(No começo) eu brincava (de caboclo de lança), mas quem 

tomava conta era outro dono. Depois foi tempo que acabousse 

tudo e o patrão fez uma relação e avoou tudo no meu nome. 

Disse que era pra mim, filhos e netos. Não entrava outro dono, 

ficava pra mim mesmo. Foi tempo que ele morreu (Antônio 

Borba de Albuquerque Maranhão) e deixou assinado. 

JOÃO PADRE – MEMORIES GUARDIAN

It was late afternoon in 1968, when João Padre was 
called by the bosses at Casa Grande do Engenho 
Cumbe, in Nazaré da Mata. The calendar marked the 
last months of the so-called “year that has not ended”, 
marked by the hardening of the military dictatorship in 
Brazil. He knew the lands of the sugarcane mill as the 
lines of his hands. At that time, he was 46 years old and 
had already dedicated 24 years to cutting sugarcane in 
those lands. He was curious about what Seu Benjamin 
and Dona Diva had to say to him and hurried to get 
to the Casa Grande. The new bosses took over Cumbe 
that year, after generations under the command of the 
Borba de Albuquerque Maranhão family.

In a video interview given before he died in 1995 and 
which is part of the project “Maracatus - a contribution 
to its safeguard”, João Padre says that Cumbe was 
a hatcher of maracatus de baque solto throughout 
history, but that the owners decided to bring them all 
together in one group. At first he played in a maracatu 
that belonged to another maracatuzeiro, only later he 
became the owner of his own toy. 

There were other maracatus at that time, but 
everything was weak, small. There were only 30 
participants or even less. At first I used to play 
caboclo de lança, but someone else took care of it. 
After that it was time that everything was over and 
the boss made a relationship and flew everything 
in my name. Said it was for me, children and 
grandchildren. No other owner came in it was for 
myself. It was time that he died (Antônio Borba de 
Albuquerque Maranhão) and left it signed.

Seu Benjamin and Dona Diva’s call was to corroborate 
the Borba family’s commitment to João Padre’s 
maracatu of João Estevão da Silva, known in the 
region as João Padre.

 Dr. Benja arrived, Dona Diva showed the papers 
and he signed too. And he said to his son: “”Pronto”, 
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O chamado de Seu Benjamin e de Dona Diva era para 

corroborar esse compromisso da família Borba com 

o maracatu de João Estevão da Silva, conhecido na região 

como João Padre.

 

Dr. Benja chegou, Dona Diva mostrou os papéis e ele assinou 

também. E disse ao filho: ‘pronto, meu filho, enquanto esse 

homem for vivo e quiser brincar, aí você deixa ele brincar,  

que isso aí já vem de longa data e ninguém pode acabar não. 

Isso foi pedido de Borba, a assinatura tá aí e você  

não pode acabar de jeito nenhum 

Na lembrança dos folgazões, que foi sendo reproduzida 

pela história oral, a presença de maracatus no Cumbe 

vem dos anos 1910. Memória viva do baque solto em 

Pernambuco e caboclo do maracatu de João Padre duran

te 19 anos, José Rufino de Melo, 87 anos, conta que pelo 

engenho passaram vários grupos como Cambinda Estrela, 

Cambinda Nova e Leão Voraz antes de a brincadeira se tor

nar Cambinda Brasileira, sob os cuidados de João Padre.

 

Eu conheço Cambinda Brasileira do começo. No Cumbe teve 

Cambinda Estrela, Cambinda Nova e Leão Voraz.  

O mestre do primeiro eu não cheguei a alcançar, mas dos 

outros dois, sim. João Fulosino foi o mestre do Cambinda Nova, 

e Doquinha, do Leão Voraz. João Padre brincava no maracatu 

de Doquinha, mas depois brigaram e ele criou o Cambinda 

Brasileira. Quando o vereador Biu Hermenegildo foi presidente 

do brinquedo de João Padre (nos anos 1980), ele fez o estatuto 

e registrou em cartório com a data de 5 de janeiro de 1918. 

Pegou na delegacia as licenças (para brincar carnaval) de todos 

os maracatus que existiram no Cumbe e definiu essa data como 

o surgimento da brincadeira. 

 LUZ  DO  QU I LOMBO

É preciso p ercorrer cinco quilômetros numa estradinha 

de areia vermelha para chegar ao terreiro do Cambinda 

Brasileira, no Engenho Cumbe, em Nazaré da Mata, na 

Zona da Mata pernambucana. O lugar contabiliza mais de 

um século e meio de história, com escritura datada de 1862. 

Ao longo do tempo, famílias da aristocracia canavieira do 

Estado se revezaram na administração da propriedade. 

Primeiro foram os Andrade Lima, em seguida os Borba de 

Albuquerque Maranhão e depois os Moraes Cavalcanti.

Nos países americanos, a palavra Cumbe significa qui

lombo. Nas línguas do Congo e de Angola (bantu), tam

bém tem os sentidos de sol, luz, dia, força e fogo. Os dois 

significados servem bem à história dos engenhos da região, 

que tiveram nos escravos sua principal mão de obra tanto 

na construção quanto na produção canavieira. 

Foi durante a gestão da família Borba Albuquerque de 

Maranhão que João Padre assumiu a responsabilida

de de reunir os grupos e unificar do maracatu do Cumbe. 

A Casa Grande recebeu o nome de Villa Eugênia – e até 

hoje a inscrição permanece – em homenagem a Eugênia de 

Andrade Lima, esposa de Antônio Borba de Albuquerque 

Maranhão. O casal teve três filhos. A mais velha era Rosa 

Borba Coutinho de Albuquerque Maranhão (1910), o do 

meio era João Borba de Andrade Maranhão (1912) e o ca

çula, Antônio Borba de Albuquerque Maranhão Júnior.

Nas memórias de João Padre e Zé Rufino, a família 

gostava do maracatu e apoiava o grupo. Teria sido de 

Dona Rosinha (como era chamada no Cumbe) a suges

tão de colocar o nome Cambinda Brasileira no brinquedo.  

Cambinda é uma referência ao peixe conhecido como pia

ba, que depois de salgado recebia o nome de cambinda, e 

era muito consumido pelos trabalhadores da cana na região.  

O gentílico Brasileira teve a intenção de homenagear o País.

Dona Rosinha não casou nem teve filhos e costuma

va destinar parte do seu tempo para confeccionar as 

my son, that as long as this man is alive and wants 
to play, then you let him play, that this has been 
going on for a long time and no one can end it”. This 
was asked by Borba, the subscription is there and 
you can’t end it at all. This was asked of Borba, the 
signature’s there and you can’t end it at all.

In the memory of folgazões, which has been 
reproduced by oral history, the presence of maracatus 
in Cumbe comes from the 1910s. Living memory of 
the baque solto in Pernambuco and caboclo of João 
Padre’s maracatu for 19 years, José Rufino de Melo, 
87 years old, tells that several groups like Cambinda 
Estrela, Cambinda Nova and Leão Voraz passed 
through the mill before the game became Cambinda 
Brasileira, under the care of João Padre.

I know Cambinda Brasileira from the beginning. 
In Cumbe there was Cambinda Estrela, Cambinda 
Nova and Leão Voraz. The master of the first one I 
didn’t reach, but of the other two, yes. João Fulosino 
was the master of Cambinda Nova and Doquinha 
do Leão Voraz. João Padre used to play at the 
Doquinha maracatu, but then they fought and he 
created Cambinda Brasileira. When councilor Biu 
Hermenegildo was president of João Padre’s toy (in 
the 1980s), he made the statute and registered it 
in notary with the date of January 5, 1918. He took 
licenses from the police station (to play carnival) 
for all the maracatus that existed in Cumbe and 
defined this date as the birth of the game.

MARACATU HERITAGE

It is necessary to travel five kilometers on a small red 
sand road to reach the Cambinda Brasileira terreiro, 
at Engenho Cumbe, in Nazaré da Mata, in the Zona 
da Mata in Pernambuco. The place accounts for more 
than a century and a half of history, with deed dated 
1862. Throughout history, families from the state’s 
sugarcane aristocracy have taken turns managing the 
property. The first they were the Andrade Lima, then 
the Borba de Albuquerque Maranhão and then the 
Moraes Cavalcanti.

In American countries, the word Cumbe means 
quilombo. In the languages of Congo and Angola 
(Bantu) it also has the meanings of sun, light, day, 
strength and fire. The two meanings serve well the 
history of the mills in the region, which had slaves as 
their main labor in both construction and production.

It was during the management of the Borba 
Albuquerque family in Maranhão that João Padre took 
on the responsibility of bringing the groups together 
and unifying the Cumbe maracatu. Casa Grande was 
named Villa Eugênia - and the inscription remains 
today - in honor of Eugênia de Andrade Lima, wife 
of Antônio Borba de Albuquerque Maranhão. The 
couple had three children. The oldest was Rosa Borba 
Coutinho de Albuquerque Maranhão (born in 1910), 
the middle one was João Borba de Andrade Maranhão 
(born in 1912) and the youngest Antônio Borba de 
Albuquerque Maranhão Júnior.

In the memory of João Padre and Zé Rufino, the family 
liked the maracatu and supported the group. It would 
have been Dona Rosinha (as she was called in the 
Cumbe) suggested having put the name Cambinda 
Brasileira on the toy.

Cambinda is a reference to the fish known as piaba, 
which after being salted was called cambinda, and 
was widely consumed by sugarcane workers in the 
region. The Brasileira gentile had the intention to 
honor the country.
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bandeiras do maracatu. Na última entrevista que concedeu 

antes de falecer, em julho de 1995, João Padre comentou a 

participação dela.

 
No tempo de Dona Rosinha aí no engenho ninguém fazia 

bandeira não, só quem fazia era ela. Todo ano se quisesse ela 

fazia uma nova. Só fazia a do maracatu do Cumbe. 

Nesse vídeo, João Padre e Dona Joaninha (sua esposa) 

exibem uma pequena bandeira nas cores amarela e ver

melha, com um peixe aplicado sobre o tecido e a inscrição: 

Cambinda Brasileira - João Estevo – Cumbe.

Seu Zé Rufino também recorda a interação da Casa 

Grande com a brincadeira.

  
Eu conheci todos eles. Dona Rosinha, o velho Borba, 

seu Toinho... Ela fazia as bandeiras, que na época eram 

pequenininhas e costuradas em laquê. Hoje laquê é cetim, mas 

antigamente não se chamava assim. Teve uma época que Seu 

Toinho foi o rei. Antes de sair pelos engenhos se apresentando 

pro povo, o maracatu tinha primeiro que se apresentar na 

Casa Grande. Nesse tempo morava todo mundo ali no Cumbe. 

Depois que a família saiu de lá, mesmo com a casa fechada e 

com apenas um empregado, o Cambinda ficou com a obrigação 

de todo carnaval ir lá. A casa fechada, mas o mestre cantava 

um marcha e o maracatu fazia a manobra na frente  

do casarão pra poder sair.  

Dona Rosinha not married or had children and used to 
devote part of her time to making maracatu flags. In 
the last interview he gave before his death in July 1995, 
João Padre comments on her participation.

In Dona Rosinha’s time at the mill, no one made a 
flag, only she did it. Every year, if she wanted, she 
would make a new one. She only did the Cumbe 
maracatu.

In this video, João Padre and Dona Joaninha (his wife) 
display a small yellow and red flag, with a fish applied 
on the fabric and the inscription: Cambinda Brasileira - 
João Estevo - Cumbe.

Seu Zé Rufino also recalls the interaction of Casa 
Grande in the play.

I met them all. Dona Rosinha, the old Borba, Seu 
Toinho... She made the flags, which at the time were 
tiny and sewn in lacquer. Today the lacquer fabric is 
satin, but it was not called that before. There was a 
time when Seu Toinho was the king. Before leaving 
by the mills to perform for the people, the maracatu 
had to perform at the Casa Grande first. At that time 
everyone lived there in Cumbe. After the family left 
there, even with the house closed and with only one 
employee, Cambinda was under the obligation of 
every carnival to go there. The house was closed, but 
the master sang a march and the maracatu did the 
maneuver in front to be able to leave.
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CASA  E  PALHOÇA

Dos sete filhos de João Padre e Dona Joaninha, os 

três homens mantêm viva a tradição do maracatu 

do Cumbe. José e Antônio Estevão são caboclos de lan

ça veteranos. Acompanharam desde cedo as manobras 

do pai, que permanece reconhecido como um dos me

lhores caboclos que a brincadeira já teve. O caçula João 

Estevão tocou durante bastante tempo no terno, mas 

depois assumiu posição na diretoria e nos cuidados 

com a preparação espiritual.

No Cambinda existe a crença de que o maracatu pre

cisa sair do terreiro do Cumbe até às 17h para brin

car o carnaval. Se a regra for descumprida João Estevão 

recebe a “carga”, algum tipo de penitência.

Quando era viva, Dona Joaninha garantia a retaguar

da da brincadeira. Cozinhava junto com as filhas 

para alimentar os folgazões, ajudava a vestir as fan

tasias, decorava a bandeira e aconselhava João Padre.  

Nas imagens do projeto “Maracatus – uma contribui

ção para sua salvaguarda”, Dona Joaninha aparece fiel 

à descrição que fazem dela hoje, mais de 12 anos após 

sua morte (2008). Uma mulher simples, acolhedora e 

de gargalhada fácil. Para as câmeras, ela apresenta a 

casa da família e também sede do Cambinda Brasileira, 

no Engenho Cumbe. Comparada com atualmente, a 

frente permanece quase igual, não fosse a marca do 

maracatu pintada e a cor que mudou de branca para 

amarela. A pequena janela e a portinha verde de ma

deira, de abrir a metade de cima e a metade de baixo, 

continuam lá.

Na sala, emolduradas e penduradas nas paredes, fo

tos antigas da família impressas em técnica de co

loração à mão, que eram moda antigamente. Naquele 

1995, só metade da casa era de alvenaria. A partir da 

cozinha, a construção ainda era de taipa e o chão de 

terra batida. Dona Joaninha mostra o fogão à lenha, as pa

nelas penduradas na parede chamuscada pelo fogo, as es

pigas de milho debulhadas amarradas no teto e o banheiro 

do lado de fora da casa. O cenário se completa com a pa

lhoça e da velha jaqueira, que fazem parte do espaço físico 

e da história do Cambinda. Considerada uma mãe dentro 

do maracatu, ela segue a conversa exibindo as calungas do 

brinquedo na época.

 

Essa aqui é Loirinha, que foi substituída por Princesa porque 

já estava muito velha. Acho que ela brincou entre 10 e 15 anos. 

Tava guardada em cima do guarda-roupa, por isso  

tá assim sujinha e encardida. Mas ela era tão bonitinha: 

olhinho azul, cabelo loiro. Ela chorava e dormia, antes de ficar 

assim velhinha. Agora a calunga é Princesa, porque  

estão preferindo a boneca com a cara preta, mas eu achava  

essa outra mais bonita.  

HOUSE AND HUT

Of the seven children of João Padre and Dona 
Joaninha, the three men keep the Cumbe maracatu 
tradition alive. José and Antônio Estevão are veteran 
caboclos de lança. They followed their father 
maneuvers from an early age, who remains recognized 
as one of the best caboclos that the play has ever had. 
The youngest João Estevão played for a long time in 
the terno, but later took a position in the board and in 
the care with the spiritual preparation of the maracatu.

In Cambinda there is a belief that the maracatu have 
to leave the Cumbe terreiro until 5pm to play carnival. 
If the rule is broken, João Estevão receives the “carga” - 
some kind of penance.

When she was alive, Dona Joaninha guaranteed 
the rear of the joke. She cooked with her daughters 
to feed the folgazões, helped to dress the costumes, 
decorated the flag and advised João Padre. In the 
images of the project “Maracatus - a contribution to 
its safeguarding”, Dona Joaninha appears faithful to 
the description that they make of her today, more than 
12 years after her death (2008). A simple, welcoming 
woman with an easy laugh. For the cameras, she 
presents the family home and also the Cambinda 
Brasileira headquarters at Engenho Cumbe. Compared 
to today, the front remains almost the same, were it 
not for the painted maracatu symbol and the color 
that changed from white to yellow. The small window 
and the green wooden small door, opening the top 
half and the bottom half, are still there.

In the room, framed and hung on the walls, old photos 
of the family printed using hand coloring techniques, 
which were fashionable in the past. In that 1995, only 
half of the house was made of masonry. From the 
kitchen, the construction was still made of mud and 
the floor was made of clay. Dona Joaninha shows the 
wood stove, the pots hanging on the wall scorched 
by the fire, the ears of threshed corn tied to the ceiling 
and the bathroom outside the house. The scenery 
is completed with the hut and the old jackfruit tree, 

which are part of Cambinda’s physical space and 
history. Considered a mother within the maracatu, she 
follows the conversation displaying the toy calungas at 
the time.

This one is Loirinha, who was replaced by Princess 
because she was too old. I think she played carnival 
between 10 and 15 years. It was stored on top of 
the wardrobe, so it’s dirty and grimy. But she was so 
cute: blue eye, blond hair. She cried and slept before 
she was old. Now the doll is Princess, because they 
prefer the doll with the black face, but I thought this 
one was more beautiful.
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 NA  PONTA  DA  GU IADA

Em um passado não muito distante, os caboclos de lan

ça saíam para brincar maracatu como quem iam para 

uma guerra. Um embate real, com mortos e feridos. Nesse 

tempo, o baque solto era brincadeira de homem, sem con

cessão para a presença feminina. Os grupos andavam a pé 

para se apresentar nos engenhos, e os encontros pelas estra

das eram marcados por tensão. Quem não estava disposto 

a brigar, encruzava a bandeira, o mestre de cada maracatu 

cantava uma loa e os grupos iam embora. Às vezes, os ca

boclos experientes negociavam para cada brinquedo passar 

por um lado da estrada e, em momentos de menor tolerân

cia, acabava em conflito. Na entrevista de 1995, João Padre 

conta que ainda alcançou essa época.

 

Ali no Cruzeiro das Bringas (em Nazaré da Mata), não 

chegava um maracatu pra não sair ferido. Tinha caboclo 

que não aguentava o cacete, se enfiava numa tuia de bagaço 

(de cana) e esperava para no outro dia tirarem ele. A cada 

brincadeira morria pelo menos um ou dois.  Quando a gente 

via aqueles chapéus espalhados pelas estradas, aí todo mundo 

sabia: a briga foi aqui. Era uma poça de sangue aqui, outra 

acolá, e só se via o povo estirado. Quando a polícia chegava, 

pronto, juntava aqueles que estavam com braço quebrado, 

perna quebrada e o resto botava dentro do carro e ia enterrar. 

O costume era enfiar a guiada ou até bala. 

  

A violência no baque solto chegou a um limite  

em que os grupos só podiam brincar carnaval  

com autorização das delegacias de polícia dos municípios. 

Depois, a Federação Carnavalesca de Pernambuco proibiu de 

participar do concurso de agremiações os grupos envolvidos em 

brigas. A partir desse momento, a violência foi arrefecendo e 

foi aparecendo a presença de mulheres, jovens e depois crianças 

nas brincadeiras. As mulheres assumiram, sobretudo, as 

posições de baianas, ocupadas antigamente pelos homens. 

 AT THE PONTA DA GUIADA

In a not too distant past, the caboclos de lança went 
out to play maracatu as if they were going to war. A 
real struggle, with dead and wounded. At that time, 
the baque solto was a man’s play, with no concession 
to the female presence. The groups walked on foot to 
perform in the mills, and encounters the roads were 
marked by tension. Whoever was not willing to fight, 
“encruzava a bandeira”, the master of each maracatu 
sang a loa and the groups went away. Sometimes 
experienced caboclos entered into an agreement for 
each toy go through in one side of the road but in 
times of lower tolerance ended up in conflict. In the 
1995 interview, João Padre says that he still reached 
that time.

There at Cruzeiro das Bringas (located in Nazaré 
da Mata), a maracatu did not arrive to avoid being 
injured. There was caboclo who couldn’t stand 
the bludgeon, he would put himself in a heap of 
bagasse (sugarcane) and waited for the next day to 
take him out. At each play, at least one or two died. 
When we saw those hats scattered on the roads, 
then everyone knew: the fight was here. It was a 
pool of blood here, another there, and you could 
only see the people stretched out. When the police 
arrived, “pronto”, they put together those who had a 
broken arm, broken leg and the rest put it in the car 
and went to bury them. The custom was to stick a 
guiada or even shoot a bullet.

Violence in the baque solto reached a limit where 
groups could only play carnival with the permission 
of the municipal police stations. Afterwards, the 
Carnavalesca Federation of Pernambuco forbade the 
groups involved in fights from participating in the 
association contest.

From that moment on, the violence started to cool 
and the presence of women, young people and later 
children appeared in the play. Above all, women 
assumed the positions of baianas, formerly occupied 
by men.
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F I LHA  OU  D I S S I DENTE?

   À medida que a brincadeira foi se profissionalizando para 

participar do concurso de agremiações do carnaval per

nambucano, foi preciso investir cada vez mais para colo

car o maracatu na rua. Muitos políticos viam nos grupos a 

oportunidade de angariar votos e, em troca, de investir na 

brincadeira. Nos anos 1980, o Cambinda Brasileira viveu 

esse momento, com vereadores se revezando na presidên

cia. João Padre continuava como dono, mas a administra

ção era política.

        Depois de passar três anos na presidência do Cambinda, 

o vereador Biu Hermenegildo quis que o maracatu saísse 

da sede urbana, no Centro de Nazaré da Mata, ao invés do 

Engenho Cumbe, na zona rural. Biu estava atendendo a um 

pedido do mestre de apito da época, que era Antônio Paulo 

Sobrinho: 

 
Naquela época a gente saia do Cumbe, como ainda se faz hoje, 

mas era tudo mais difícil. Era muita poeira quando chovia, 

e os carros não tinham condição de chegar lá na sede. Aí eu 

falei com Biu que seria melhor se o maracatu saísse do Centro 

Social, na cidade. Aí houve essa dissolvência. 

Amigo e compadre de João Padre, o maracatuzeiro José 

Rufino relembra o episódio que acabou com a amiza

de dos dois e resultou na criação de um novo maracatu, a 

Águia Misteriosa. Muitos consideram a Águia como uma 

filha do Cambinda e outros como uma dissidência.

  
Quando Biu Hermenegildo chegou no Cambinda, o maracatu 

vivia uma situação difícil e só tinha duas armações de caboclo. 

Ele foi colocando dinheiro e a brincadeira foi crescendo. Em 

SON OR DISSIDENT?

As the play became more professional to participate 
in the carnival contest of Pernambuco carnival, it 
was necessary to invest more and more to put the 
maracatu on the street. Many politicians saw in groups 
the opportunity to canvass votes and, in return, to 
invest in the play. In the 1980s, Cambinda Brasileira 
lived that moment, with councilors taking turns in the 
presidency.

João Padre was still the owner, but the administration 
was political.

After spending three years in the presidency of 
Cambinda, councilor Biu Hermenegildo wanted the 
maracatu to leave the urban headquarters, in the 
Center of Nazaré da Mata, instead of Engenho Cumbe, 
in the countryside. Biu was responding to a request 
from the whistle master at the time, who was Antônio 
Paulo Sobrinho:

At that time we left Cumbe, as we still do today, but 
it was all more difficult. It was a lot of mud when 
it rained, and the cars were in no condition to get 
there. Then there was this dissolution.

Friend and compadre of João Padre, maracatuzeiro 
José Rufino recalls the episode that ended their 
friendship and resulted in the creation of a new one, 
Maracatu Águia Misteriosa. Many consider Águia 
Misteriosa as a son of Cambinda and others as a 
dissent.

 When Biu Hermenegildo arrived in Cambinda, 
maracatu lived a difficult situation and had only 
two armações de caboclo. He was putting money 
and the game was growing. In 1990, he found 
it difficult to go out with the Cumbe maracatu 
and took it to the city. João Padre and the three 
children did not like it and did not go out in the 
maracatu that year. Then João Padre called Biu and 
said that he wanted some armações to continue 
with the maracatu, because it was born in Cumbe 
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1990, ele achou difícil sair com o maracatu do Cumbe e levou 

pra cidade. João Padre e os três filhos não gostaram e não 

saíram no maracatu naquele ano. Depois João padre chamou 

Biu e disse que queria algumas arrumações para continuar 

com o maracatu, porque ele tinha nascido no Cumbe e lá ia 

continuar. A gente entregou 30 arrumações, uma bandeira e 

um penacho. Aí ele começou a andar com o maracatu de novo 

e ficou com raiva de mim, porque eu fiquei com Biu. 

Em 1991, Biu Hermenegildo criou o maracatu Águia 

Misteriosa. A história rendeu uma desavença entre ami

gos e uma rixa que permanece até hoje.

 
João Padre era meu compadre. Passei quase 20 anos no 

Cambinda com ele. Fui eu quem convenci o amigo a deixar 

os filhos dele brincarem de caboclo. Quando fui para a Águia 

Misteriosa, o compadre não me perdoou. Quatro anos depois, 

ele faleceu, ainda sem falar comigo, e eu não fui ao seu enterro. 

Acho que essa briga não devia passar de geração a geração.  

Se Cambinda nos convidar a sambar com ele, a gente samba. 

Do lado do Cambinda, a disposição de encerrar a briga 

não é a mesma. Dona Biu chegou a comentar que “quem 

dá esquece, mas quem apanha lembra”, recordando o episó

dio das fantasias e dos folgazões levadas pelo vereador para 

a Águia Misteriosa. Para o filho de João Padre, João Estevão, 

perpetuar a briga é uma missão.

 
Meu pai nos proibiu de sambar com eles. Disse que os dois 

maracatus se acabam no dia em que isso acontecer. Eu obedeço 

a vontade dele e não sambo de jeito nenhum. 

and was going to continue there. We delivered 30 
arrumações, a flag and a plume. Then he started 
walking with the maracatu again and was angry 
with me, because I stayed with Biu.

In 1991, Biu Hermenegildo created the maracatu 
Águia Misteriosa. The story resulted in a disagreement 
between friends and a feud that remains today.

João Padre was my comprade. I spent almost 20 
years in Cambinda with him. I was the one who 
convinced him to let his children play caboclo. When 
I went to the Águia Misteriosa Eagle, the compadre 
did not forgive me. Four years later, he passed away, 
still without speaking to me, and I did not go to his 
funeral. I don’t think this fight should be passed 
down from generation to generation. If Cambinda 
invites us to samba with it, we will samba.

On the Cambinda side, the willingness to end the fight 
is not the same.

Dona Biu even commented that “those who give up 
forget, but those who are beaten remember”, recalling 
the episode of costumes and folgazões taken by the 
councilman to the Águia Misteriosa. For João Padre’s 
son João Estevão, perpetuating the fight is a mission.

My father forbade us to samba with them. He said 
that the two maracatus will end on the day that 
happens. I obey his wishes and do not sambo at all.
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HERANÇA E  RENOVAÇÃO

Após o episódio de racha dos anos 1990, João Padre  

conseguiu reerguer o Cambinda e disse aos filhos 

que a herança deles era o maracatu. Há 50 anos coman

dando a brincadeira, ele contribuiu para formar gerações.  

Até Mestre Salustiano passou pelo Cumbe como catita e 

como caboclo de lança, antes de fundar o Piaba de Ouro, 

em Olinda. Em 1995, já doente, o maracatuzeiro decidiu 

distribuir as funções dentro do grupo e pedir aos filhos que 

não deixassem a brincadeira se acabar. João Estevão reme

mora esse dia:

 
Papai me pediu antes de morrer que enterrasse ele, mas nunca 

enterrasse o maracatu dele. Aí disse a Zé de Carro: ‘Você agora 

vai ficar tomando conta do maracatu até morrer também.  

Faço esse pedido’. Aí ele chamou Zé de Carro para debaixo  

do pé de jaca que tem ali e contou o segredo do maracatu.  

Também chamou Dona Biu e disse que ela continuaria sendo  

a madrinha espiritual. Aí ficou tomando conta eu,  

Zé de Carro e Dona Biu. 

Lembrando a despedida do pai, José Estevão conta que 

João Padre pediu que colocassem a bandeira do mara

catu em cima do seu caixão:

 
Mas ele explicou que era para tirar a bandeira na porta 

do cemitério para não deixar entrar, senão o maracatu se 

acabava. O enterro de papai movimentou a cidade toda e 

vieram maracatuzeiros de toda a região para se despedir dele. 

Era tanta gente que pensaram que tinha morrido gente rica. 

Mas aí o povo dizia: ‘Morreu o dono do maracatu do Cumbe’. 

O filho Antônio Estevão também recorda o pedido do 

pai para não deixar o Cambinda morrer: 

 
 Ele disse que, se a gente não tivesse mais condição de brincar, 

que deixasse para filho, neto ou bisneto, mas não deixasse  

a Cambinda cair. 

No dia 20 de julho de 1995, despediase de 50 carna

vais manobrando o Cambinda Brasileira. Era uma 

sextafeira à noite quando João Padre pediu aos filhos 

que colocassem sua velha cadeira de balanço debaixo da 

jaqueira, no terreiro do Cumbe:

  
Eu não tiro mais essa noite, vou morrer hoje. O maracatu  

é a herança que deixo para vocês. Façam de tudo, mas  

não deixem minha Cambinda se acabar. 

Por volta das 0h05, João Padre partiu. Um longo cortejo 

acompanhou o corpo até o cemitério. Teve samba de 

maracatu, ao som do terno e da poesia dos mestres, como 

ele gostava. 

HERITAGE AND RENEWAL

After the splits episode of the 1990s, João Padre 
managed to raise Cambinda and told his children 
that their inheritance was maracatu. For 50 years 
leading the play, he contributed to form generations. 
Even Mestre Salustiano passed through Cumbe as 
a catita and as a caboclo de lança, before founding 
the Piaba de Ouro, in Olinda. In 1995, already ill, the 
maracatuzeiro decided to distribute the functions 
within the group and ask the children not to let the 
play end. João Estevão remembers that day:

Dad asked me before he died to bury him, but never 
bury his maracatu. Then he said to Zé de Carro: 
“You will now be taking care of the maracatu until 
you die too. I make this request “. Then he called Zé 
de Carro under the jackfruit tree there and told the 
secret of the maracatu. He also called Dona Biu 
and said that she would continue to be the spiritual 
godmother. Then Zé de Carro, Dona Biu and myself 
take care of the maracatu.

Remembering his father’s farewell, José Estevão says 
that João Padre asked them to put the maracatu flag 
on top of his coffin:

But he explained that it was to take the flag in the 
cemetery gate not to let in, otherwise the maracatu 
would be over. Dad’s funeral moved the whole city 
and maracatuzeiros came from all over the region 
to say goodbye to him. There were so many people 
who thought that rich people had died. But then 
the people said: ‘The owner of the Cumbe maracatu 
died’.

João Padre’s son Antônio Estevão also recalls his 
father’s request not to let Cambinda die:

He said that if we were no longer able to play, 
we would leave it to our son, grandson or great-
grandson, but not to let Cambinda fall.

On July 20, 1995, he said goodbye to 50 carnivals 
maneuvering Cambinda Brasileira. It was a Friday 
night when João Padre asked his sons to put their old 
rocking chair under the jackfruit tree in the Cumbe 
terreiro:

I don’t last longer tonight. I’m going to die today. 
Maracatu is the legacy that I leave to you. Do 
everything, but don’t let my Cambinda end.

Around 0:05, João Padre died. A long procession 
accompanied the body to the cemetery. There was 
samba de maracatu, to the sound of the terno and the 
poetry of the masters, as he liked.
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Dona  B iu  -  Al i cerce 
Sagrado

Anoitecia no Sítio Chã do Uruçu, na zona rural de 

Nazaré da Mata, quando a pequena Severina incorpo

rou uma entidade pela primeira vez. A família de trabalha

dores rurais se preparava para jantar quando notou o trejei

to estranho da menina. Naquele conturbado 1954, marcado 

pela morte de Getúlio Vargas, a mais velha dos oito filhos de 

Maria José e Mané de Carro estava com 7 anos. Aflito, o pai 

segurou a criança até o transe passar. Quando todos já esta

vam deitados, Mané disse à esposa que ia buscar orientação 

com uma pessoa do povoado. Mal o dia amanheceu, saiu 

em busca do homem, que pediu para levar a menina até ele.  

 
Essa aí é de nascença, só quem pode com ela é Deus. Daquele 

dia em diante, Severina Maria da Silva entendeu que seu 

universo era diferente. Quando estava com mais idade, fez uma 

viagem de ônibus até Salvador para se iniciar no terreiro de 

Mãe Menininha do Gantois, o mais famoso e respeitado centro 

de candomblé do Brasil. Além das crenças, trouxe  

de lá a cultura da tolerância e do diálogo e manteve a 

efervescência de seu caldeirão religioso.  

O terraço da casinha verde onde mora, na Vila JC, em 

Nazaré da Mata, revela esse sincretismo religioso. Num 

altar improvisado, em cima de uma mesinha cuidadosa

mente forrada, imagens de Padre Cícero, Nossa Senhora 

da Conceição e São Jorge dividem o mesmo espaço com 

a Pomba Gira Maria Padilha e orixás sob a mesa. Todos os 

dias, ao levantar, ela mantém o ritual de rezar um terço: 

 
Sou muito católica. Demais. Vou pra igreja, viajo todo ano pra 

Juazeiro, no Ceará, porque amo Padre Cícero. Sou devota de 

Nossa Senhora da Conceição, de Nossa Senhora das Graças e 

de Nossa Senhora do Carmo, que é dona Oxum. Mas antes de 

tudo, meu pai de santo é Deus e minha mãe de santo é Nossa 

Senhora, porque sem fé neles nada vinga. E também me apego 

a Rei Salomão, que é um protetor muito poderoso e rebate os 

inimigos, com sete chaves, sete sinos e sete palavras. 

Filha de Ogum  o orixá da guerra  a menina Severina 

ficou conhecida como Dona Biu do Maracatu, uma mu

lher poderosa e respeitada no universo do baque solto em 

Pernambuco. No final dos anos 1960, quando estava com 

22 anos, recebeu um chamado do dono do maracatu do 

Cumbe para encontrar com ele no engenho. Na época, seu 

pai já brincava como caboclo no Cambinda Brasileira e ela 

tinha uma admiração pelo grupo. Chegando lá, João Padre 

explicou o motivo da conversa: 

 
Dona Mariinha já está muito velha e não consegue mais tomar 

conta do maracatu. Quero que você seja a nova madrinha 

(espiritual) do Cumbe. Mas, olha, tem cuidado nesse terreiro. 

Muito jovem e sem esperar o convite para cumprir 

uma missão de tanta responsabilidade, Dona Biu 

questionou:

 
Vou fazer o quê aqui, João Padre? Aí ele me disse: “você é 

quem sabe. Se eu chamei você aqui foi pra resolver o que tá 

acontecendo no maracatu”. Aí não teve jeito. Eu respondi que 

aceitava e comecei a fazer meus banhos, a acender minhas 

velas. Aquilo tudo que Jesus me ensinou.  

 DONA BIU – SACRED FOUNDATION

It was an early evening at Sítio Chã do Uruçu, in the 
rural area of Nazaré da Mata, when little Severina 
incorporated an entity for the first time. The family 
of rural workers was preparing for dinner when they 
noticed the girl’s strange grimace. In that troubled 
1954, marked by the death of President Getúlio Vargas, 
the oldest of the eight children of Maria José and Mané 
de Carro was 7 years old. Distressed, the father held the 
child until the trance passed. When everyone was lying, 
Mané told his wife he was going to seek guidance with 
a village person. As soon as daybreak dawned, he went 
in search of the man, who asked to take the girl to him.

This one is born, only God can do it.

From that day on, Severina Maria da Silva understood 
that her universe was different. When she was older, 
she took a bus trip to Salvador to start at the terreiro 
of Mãe Menininha do Gantois, the most famous and 
respected candomblé center in Brazil. She brought 
from there the culture of tolerance and dialogue 
between beliefs and maintained the effervescence of 
her religious cauldron. 

The little green terrace house where she lives in the 
neighborhood of Juá, in Nazaré da Mata, reveals that 
religious syncretism. A makeshift altar, on top of a 
table lined carefully, images of Padre Cícero, Our Lady 
of Conceição and Saint George share the same space 
with the Pomba Gira Maria Padilha and deities under 
the table. Every day, when she gets up, she keeps the 
ritual of praying a third:

“I’m very catholic. Too much. I go to church, I travel 
every year to Juazeiro, in Ceará, because I love Padre 
Cícero. I’m a devote of Our Lady of Conceição, Our 
Lady of Graces and Our Lady of Carmo, who is Dona 
Oxum. But first of all, my Holy Father is God and my 
Holy Mother is Our Lady, because without faith in 
them nothing happens. And I also cling to Solomon 
King, who is a very powerful protector and counters 
enemies, with seven keys, seven bells and seven 
words”.

Daughter of Ogun - the orixá of war - Severina girl 
became known as Dona Biu do Maracatu, a powerful 
and respected woman in the universe of baque solto 
in Pernambuco. In the late 1960s, when she was 22 
years old, she received a call from the Cumbe Maracatu 
owner to meet him at the mill. At the time, her father 
was already playing as a caboclo in Cambinda 
Brasileira and she had an admiration for the group. 
Once there, João Padre explained the reason for the 
conversation:

Dona Mariinha is already very old and can no 
longer take care of the maracatu. I want you to be 
Cumbe’s new spiritual godmother. But, look, be 
careful in this terreiro.

Very young and without waiting for an invitation 
to fulfill a mission of such responsibility, Dona Biu 
questioned:

What am I going to do here, João Padre? Then he 
said to me: “You know best. If I called you here was 
to sort out what is going on in the Maracatu “. There 
was no way. I replied that I accepted and started 
doing my baths, lighting my candles. All that Jesus 
taught me.
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Daquele pedido no Cumbe até hoje, já se vai meio  

século de dedicação à preparação espiritual do 

Cambinda. Inquieta, um cigarro atrás do outro, voz rouca, 

Dona Biu desvia a conversa todas as vezes que o assunto é 

a religiosidade do maracatu. Algumas vezes responde com 

um canto da Jurema, outras com linguagem cifrada, com 

uma gargalhada ou com a franqueza de que segredo de ma

racatu não se conta.  

Desde que recebeu o destino de cuidar do brinquedo, 

ela tenta manter imaculada a tradição do jeito que a 

velha madrinha Mariinha deixou. Nem sempre consegue. 

Os novos tempos trouxeram problemas de várias naturezas. 

Como encontrar uma rainha, em idade para brincar mara

catu, que ainda seja virgem? Como garantir o cumprimento 

de regime de resguardo sexual que precisa durar de 3 a 21 

dias em pleno carnaval? Ainda assim, Cambinda é reconhe

cido como um dos grupos que mais respeita a tradição reli

giosa. Vigilância não falta. 

Filho caçula do saudoso João Padre e representante da 

diretoria, Joãozinho fica de sentinela  a madrugada 

inteira  sentado em uma cadeira na porta do quarto das 

mulheres, no Colégio Municipal Dom Mota, em Nazaré 

da Mata. A medida é para evitar o namoro entre homens 

e mulheres durante a dormida do grupo na escola. A sepa

ração de homens e mulheres também acontece nos ônibus 

que fazem o deslocamento de Nazaré até as cidades onde o 

maracatu vai se apresentar. 

 
Quem desobedece desmantela a brincadeira e começa a 

acontecer coisa errada. O ônibus quebra, alguém fica com uma 

dor, um caboclo cai, o maracatu não chega pra se apresentar. 

No colégio, eu fico só olhando o movimento. Se eu pegar alguém 

desobedecendo, boto pra fora e não brinca mais o carnaval. 

  

From that request in Cumbe to today, half a century of 
dedication to the spiritual preparation of Cambinda 
has been going on.

Restless, cigarette after cigarette, hoarse voice, Dona 
Biu diverts the conversation whenever the subject is the 
religiousness of maracatu. Sometimes she responds 
with a Jurema chant, sometimes with coded language, 
with a laugh or with the frankness that a maracatu 
secret is not told. Since receiving the care destination 
toy, she tries to keep “immaculate” the tradition of the 
old way Mariinha godmother left. It does not always 
succeed. The new times brought problems of various 
kinds. How to find a queen, of age to play maracatu, 
who is still a virgin? How to ensure the fulfillment of 
sexual guard system that needs to last from 3 to 21 
days during Carnival?

Even so, Cambinda is recognized as one of the groups 
that most respects the religious tradition. Surveillance 
is not lacking.

Youngest son of the missing João Padre and 
representative of the board, Joãozinho stands sentinel 
- the whole night - sitting in a chair in the doorway of 
women in the Municipal College Dom Mota in Nazaré 
da Mata. The measure is to avoid dating between 
men and women during the group’s overnight stay at 
school. The separation of men and women also takes 
place on the buses, which travel from Nazaré to the 
cities where the maracatu will perform.

“Those who disobey dismantle the play and the 
wrong thing begins to happen. The bus breaks 
down, someone gets a pain, one caboclo falls, 
maracatu not enough to perform. 
At school, I just watch the movement. If I catch 
someone disobeying, I put it out and don’t play 
Carnival anymore”.
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JUREMA

A ancestralidade indígena está no centro da prepa

ração espiritual do Cambinda Brasileira. A fumaça se 

dissipando no ar ajuda a abrir as portas da percepção para 

o mundo da Jurema Sagrada. É dessa árvore divinizada 

pelos índios  a jurema preta  que se prepara uma bebida 

mágica compartilhada nos rituais. Seu tronco tem o poder 

de encantar, funcionando como um portal entre o mundo 

dos vivos e dos mortos (os mestres da Jurema). A religião 

era praticada no Nordeste antes mesmo da chegada dos co

lonizadores portugueses e dos escravos africanos. Com o 

tempo, recebeu influência africana e europeia.  

Fumaçadas de cachimbo e charuto, defumações, banhos 

à base de ervas, velas, rezas e aguações fazem parte da 

preparação do brinquedo. O sincrético altar de Dona Biu, 

na casinha verde da Vila JC, dá pistas do culto à Jurema 

Sagrada. Imagens de caboclos e mestres dividem lugar com 

objetos encantados, como taças com água, que representam 

príncipes e princesas. Mesmo depois do holocausto indí

gena, que dizimou diversas tribos no Brasil, os juremeiros 

evitaram o apagamento identitário e mantiveram a religião 

viva no Nordeste. 

Estudiosa da tradição religiosa do Cambinda, a antro

póloga Sumaia Vieira explica que a preparação do ma

racatu acontece antes e depois do Carnaval. 

JUREMA

Indigenous ancestry is at the center of Cambinda 
Brasileira’s spiritual preparation.

The smoke dissipated in the air helps open the doors of 
perception to the world of Sacred Jurema. It is from this 
tree deified by the Indians - the black jurema - that a 
“magic drink” shared in rituals is prepared. Its trunk has 
the power to enchant, functioning as a portal between 
the worlds of the living and the dead (the masters of 
Jurema). Religion was practiced in the Northeast even 
before the arrival of Portuguese colonists and African 
slaves. Over time, it received African and European 
influence. 

Smoke from a pipe and cigar, smoking, herbal 
baths, candles, prayers and water are part of the toy 
preparation. The syncretic altar of Dona Biu, in the little 
green house of Juá, gives clues to worship the Sacred 
Jurema. Caboclos images and masters share place 
with enchanted objects, such as bowls with water 
representing princes and princesses. Even after the 
“Indian Holocaust”, which decimated many tribes in 
Brazil, juremeiros avoided the identity erasure and kept 
the religion alive in the Northeast.

Studious of Cambinda’s religious tradition, 
anthropologist Sumaia Vieira explains that the 
preparation of maracatu takes place before and after 
Carnival.
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As madrinhas e padrinhos espirituais são procurados  

pelos folgazões. Na mesa de trabalho da casa espírita seguem 

as consultas com pedidos para si próprio ou para o maracatu 

como um todo - o chamado calço individual ou coletivo.  

Na celebração do Carnaval, as entidades visitam as sedes  

e os terreiros daqueles maracatus que estão protegendo, 

acostam em alguns folgazões e acompanham a brincadeira 

durante o período momesco. Depois da festa, os folgazões 

voltam às casas espíritas para devolver o calço.  

 

O Cambinda também tem uma entidade feminina pró

pria. Dona Biu costuma dizer que ela se engraçou do 

maracatu e vem acompanhando o grupo desde então. A 

madrinha não revela o nome, mas Sumaia Vieira conta que 

ela foi apelidada de Vó Maria. Além do preparo coletivo do 

grupo e do terreiro do Cumbe, caboclos, arreiamá, baia

nas, mestre do apito, mestre caboclo, integrantes do terno 

e dama do paço são orientados    a tomar seus banhos, fa

zer suas defumações e guardar consigo pequenos objetos 

secretos de proteção. Também são preparados os cravos dos 

caboclos, a bengala do mestre, a machadinha do arreiamá, 

os instrumentos do terno, a espada do rei e a boneca. Essa, 

aliás, recebe cuidados especiais. É nela onde está a proteção 

do brinquedo. 

Em seus escritos, o pesquisador Olímpio Bonald Neto 

conta que "antes de sair para a festa, a calunga pas

sa sete dias e sete noites sob a mesa do altar, levando 

defumador, fumaça de cachimbo e charuto e recebendo rezas  

especiais". O Cambinda tem duas calungas, uma usada  

nas sambadas, que foi batizada de Carolyne, e outra que 

brinca o Carnaval, chamada Carolina. Na época de João 

Padre, a boneca tinha o nome de Princesa. Na tradição  

da brincadeira, a calunga se veste com a mesma roupa  

e adereços da dama do paço, responsável por conduzir a 

boneca. No Cumbe, só quem tem permissão para pegar  

na boneca é a dama do paço, Dona Lourdinha, além de 

Dona Biu e Seu João. 

Um entre os poucos maracatus de baque solto a man

ter sua sede na zona rural, o Cambinda Brasileira pre

serva mais do que um espaço físico no terreiro do Cumbe. 

O chão de terra vermelha é um lugar de ancestralidade da 

brincadeira. Para proteger o lugar, o maracatu se vale do 

Sino Salomão. Segundo a crença, nenhum espírito do mal 

pode se aproximar do lugar que tem o Sino. Por isso, o gru

po sempre chega no terreiro fazendo uma coreografia como 

se riscasse uma estrela de sete pontas no chão. 

Cercado por histórias de mistério, o Cumbe é temido 

por outros maracatus. Contam que até Mestre Dedinha, 

do Cambindinha de Araçoiaba, conhecido como o bruxo 

do maracatu, foi para uma sambada no Cambinda com os 

pés enrolados em sacos plásticos para não pisar no terreiro 

mágico. Mesmo sem ter contato com a terra, relatam que 

na hora de ir embora o carro  do mestre quebrou e ele foi 

obrigado a passar a noite por lá. 

Spiritual godmothers and godparents are sought 
after by folgazões. On the work table of the spiritist 
house, consultations are carried out with requests 
for oneself or for the maracatu as a whole - the so-
called individual or collective calço. In celebration 
of Carnival, entities visiting the headquarters and 
the terreiros of those maracatus they are protecting, 
incarnate in some folgazões and accompany the 
play during momesco period. After the party, the 
folgazões return to the spirit houses to return the 
calço. 

Cambinda also has its own female entity. Dona Biu 
usually says that she was captivated about maracatu 
and has been following the group ever since. The 
godmother does not reveal her name, but Sumaia 
Vieira says that she was nicknamed Vó Maria.

In addition to the collective preparation of the group 
and the Cumbe terreiro, caboclos, arreiamá, baianas, 
whistle masters, mestre caboclo, terno members and 
dama do paço are advised to take their baths, smoke 
and keep small secret objects of protection with them. 
Also prepared are the carnations of the caboclos, the 
cane of the master, the hatchet of the arreiamá, the 
terno instruments, the sword of the king and the doll. 
In fact, she receives special care. This is where the play 
protection is.

In his writings, the researcher Olímpio Bonald Neto 
says that “before living for the party, the calunga 
spends seven days and seven nights under the altar 
table, taking smokers, pipe and cigar smoke and 
receiving special prayers”. Cambinda has two calungas, 
one used in sambadas, which was named Carolyne, 

and another that plays Carnival, called Carolina. At the 
time of João Padre, the calunga was named Princess. 
In the play tradition, the calunga dresses with the same 
clothes and props as the dama do paço, responsible 
for leading the dol. In Cumbe, only the Dama do Paço, 
Dona Lourdinha, as well as Dona Biu and Seu João are 
allowed to hold the calunga. 

One of the few baque solto maracatus to maintain its 
headquarters in the countryside, Cambinda Brasileira 
preserves more than a physical space in the Cumbe 
terreiro. The red dirt floor is a place of ancestry for play. 
To protect the place, the maracatu uses the Salomon 
bell. According to the belief, no evil spirit can approach 
the place that has the Bell. Therefore, the group always 
arrives at the terreiro doing a choreography as if 
scribing a seven-pointed star on the floor.

Surrounded by mystery stories, the Cumbe is feared by 
other maracatus. They say that even Master Dedinha, 
the Cambindinha of Araçoiaba, known as the “wizard 
of maracatu” was for a sambada in Cambinda with his 
feet wrapped in plastic bags to not step on the magical 
terreiro. Even without having contact with the land, 
they report that when it was time to leave, the master’s 
car broke down and he was forced to spend the night 
there.
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M I STÉR I O S  

No universo mágico do Cambinda Brasileira, as histórias 

do caboclo de lança João de Mônica foram passando 

de geração a geração. Conhecido como um dos guerreiros 

mais valentes do maracatu, ele enfrentava os outros grupos 

sozinho, numa época em que os grupos se confrontavam:

 
O mestre do maracatu perguntava: quer encruzar a bandeira? 

Se quisesse, cada um cantava uma loa e ia embora. Se não 

quisesse, o cacete comia ou então um ficava num canto pro 

outro passar. Papai contava que João de Mônica não tinha 

medo de ninguém. Ele saía passando pelo meio de todo mundo. 

Naquela época era ele, papai e Zé de Rosa. “Três caboclos em 

piléria”, conta João Estevão.  

 

As histórias misteriosas sobre João de Mônica também 

revelam sua capacidade de envultar, ficar invisível dian

te dos olhos dos outros. Ele ainda era conhecido por não 

entrar pela porta em casa ou nos engenhos. Contam que 

pulava janelas e porteiras de costas. Os segredos de João 

de Mônica serviram de inspiração para o filme do diretor 

Tiago Melo, Azougue Nazaré, que venceu vários festivais 

internacionais e depois entrou no circuito nacional. Parte 

do enredo conta a história de uns caboclos que desapare

cem no canavial depois de participar de um ritual com um 

pai de santo. As lendas sobre o caboclo misterioso relatam 

que, depois da morte de João de Mônica, seu corpo teria 

desaparecido e, no lugar dele, no caixão, teria sido colocado 

um tronco de bananeira.

 
Mas isso é conversa. Depois dessas histórias de contrato  

(com o diabo), ele ficou ruim da cabeça e desapareceu por 

uns 15 dias. Quando voltou, morreu e foi enterrado, recorda 

Dona Biu, dizendo que era criança, mas que as pessoas que 

conviveram com ele contavam.   

Mestres e caboclos que escolhem o caminho da feiti

çaria costumam se guiar pelo Livro da Capa Preta, de 

São Cipriano. No volume, um dos capítulos explica “como 

fazer pacto com o demônio e dele obter tudo o que se 

quer”. Ouvindo essas histórias de maracatu, Dona Maria 

Margarida queria o filho Edmilson Benvindo longe da brin

cadeira. De família evangélica na terra do maracatu, aos 14 

anos o menino disse à mãe que queria acompanhar a saída 

do Cambinda Brasileira e brincar no maracatu como cabo

clo de lança. Mas Dona Maria Margarida não aceitou: 

 
Não. Você não brinca. Enquanto eu for viva,  

você não bota aqueles negócios (a arrumação de caboclo), 

aquilo é coisa do demônio.  

 Preto Benvindo  como é conhecido no baque solto  

obedeceu à mãe, mas deixou o evangelho. Quando casou 

e saiu de casa, em 1984, fez outra tentativa para conseguir 

permissão de Dona Maria Margarida, mas sem sucesso: 

 
Eu já disse que, enquanto sua mãe bater os olhos,  

você não brinca maracatu. 

MYSTERIES

In the magical universe of Cambinda Brasileira, 
caboclo de lança João de Mônica stories were passed 
down from generation to generation. Known as one 
of the bravest warriors of the maracatu, he faced the 
other groups alone, at a time when the groups faced 
each other: 

The mestre do maracatu asked: do you want to 
cross the flag? If wanted, each one song a loa and 
left. If not wanted, the bludgeon would start or 
someone else would stay in the corner for the other 
to pass. Papa used to say that João de Mônica was 
not afraid of anyone. He went through the middle of 
everyone. At that time was him, dad and Zé de Rosa. 
Three caboclos in a joke, says João Estevão.

The mysterious stories about João de Mônica also 
reveal his capacity to enthrall, to remain invisible 
against the eyes of others. He was also known for not 
entering the house or the mills through the door. They 
say he skipped windows and gates backwards. João 
de Mônica’s secrets served as inspiration for director 
Tiago Melo’s film, Azougue Nazaré, which won several 
international festivals and later entered the national 
circuit. Part of the plot tells the story of some caboclos 
who disappear in the cane field after participating 
in a ritual with a saint’s father. Legends about the 
mysterious caboclo report that, after João de Mônica 
death, his body would have disappeared and in his 
place, in the coffin, a banana tree trunk was placed. 

But this is foolish. After these stories of contract 
with the devil, he got bad head and disappeared for 
about 15 days. When he returned, he died and was 
buried, recalls Dona Biu, saying that he was a child, 
but people who lived with him counted.

Masters and caboclos who choose the path of 
witchcraft often be guided by the Black Book Cover 
by Saint. Cyprian. In the volume, a chapter explains 
“how to deal with the devil and obtain everything you 
want.” Hearing these stories of maracatu, Dona Maria 
Margarida wanted her son Edmilson Benvindo away 
from the play. From an evangelical family in the land of 
maracatu at the age of 14, the boy told his mother that 
he wanted to accompany the departure of Cambinda 
Brasileira and play in the maracatu as a caboclo de 
lança. But Dona Maria Margarida did not accept:

No. You don’t play. As long as I’m alive, you don’t put 
on that thing (the caboclo arrumação), that’s the 
devil’s thing. 

Preto Benvindo - as he is known in the baque solto 
- obeyed his mother, but left the gospel. When he 
married and left home in 1984, he made another 
attempt to get permission from Dona Maria 
Margarida, but to no avail:

I already said that as long as your mother blinks, 
you don’t play maracatu.
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Preto continuou insistindo e recebendo negativas 

da mãe e convite de Zé de Carro para fazer parte do 

Cambinda. A resistência materna só foi vencida em 2007, 

quando Preto chegou vestido de caboclo, pedindo a bênção 

da mãe. O folgazão disse que ia só experimentar e saía da 

brincadeira se não gostasse. Ao ver o filho com o surrão 

nas costas, gola especialmente sobre os ombros e cabeleira 

imponente, Dona Maria Margarida chorou: 

 
Meu filho, eu já pedi muito, mas se é sua vontade  

eu não posso mais mandar nela.  

O desafio de Preto foi maior do que imaginava. Dentro 

do Cambinda, ele se tornou o herdeiro do caboclo Zé 

de Rosa, considerado um dos mais preparados da história 

do maracatu do Cumbe. Antes de morrer e de se saber que 

Preto ia brincar de caboclo, Zé de Rosa começou a conver

sar com ele:

 
Parece que ele adivinhou que eu ia brincar e me disse:  

“olha, no primeiro dia que você for brincar de caboclo, vai ver 

um anum preto ali no topo do pé de jaca da sua casa. Sou eu”. 

E aconteceu mesmo. No carnaval, antes de ir tomar banho, 

avistei o anum preto na árvore. Perguntei aos meus filhos 

pequenos se eles estavam vendo também,  

mas responderam que não.  

Antes de sua partida, Zé de Rosa convidou Preto para 

uma conversa em lugar reservado. Queria transmitir 

seus segredos de velho caboclo de lança, que viu a brinca

deira se transformar ao longo de décadas: 

Pedro kept insisting and receiving mother’s negative 
and Zé de Carro invitation to be part of Cambinda. 
Maternal resistance was overcome only in 2007 when 
Preto arrived dressed as a caboclo, asking for his 
mother’s blessing. The folgazão said he would just 
try it and get out of the play if he did not like it. When 
she saw her son with the surrão on his back, a collar 
especially on his shoulders and imposing hair, Dona 
Maria Margarida cried: 

My son, I already asked for a lot, but if it is your will I 
can’t order it anymore. 

Preto’s challenge was greater than he imagined. Within 
Cambinda, he became the heir of the caboclo Zé de 
Rosa, considered one of the most prepared in the 
history of the maracatu of Cumbe. Before dying and 
knowing that Preto would play caboclo, Zé de Rose 
started talking to him:  

It seems that he guessed that I was going to play 
and told me: “look, on the first day you are going to 
play caboclo, you will see a smooth-billed ani there 
at the top of the jackfruit tree in your house. It’s me”. 
And even happened. At Carnival, before going to 
shower, I saw the black anum in the tree. I asked my 
young children if they were watching too, but they 
said no.

Before he died, Zé de Rosa invited Preto to a 
conversation in private place. He wanted to convey his 
secrets of an old caboclo de lança, who saw the play 
transform over decades: 
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Ele foi comigo para a linha do trem e ficou conversando. 

Resmungava mais do que gado danado e eu não entendia 

quase nada. Depois falou: “o que você vai ver aqui não vá 

correr não, viu?” Aí abriu um redemoinho assim, um buraco 

negro, com tanta coisa dentro. Era tanta máscara feia, cara 

feia, caveira. Eu pensei: quem vai ficar aqui? E tentei correr. 

Ele me segurou e eu chutei. Quando cheguei lá na frente, parei 

e resolvi voltar. Sentei perto dele. Ele falou: “mas é bonito, né?” 

Meu Deus, o cabra achar um negócio desse bonito… Tudo o 

que não prestava passava dentro daquele negócio ali  

(o redemoinho), como se fosse um telão girando. Os caboclos 

tudo de cara preta, tudo de preto. Eu perguntei: é isso que 

acontece com a gente? Ele respondeu: “fica tudo assim no final”.  

Já sei que isso é brincadeira do (demônio), oxe.  

Preto Benvindo diz que ouviu histórias de que o fala

do contrato de João de Mônica com o “capiroto” tinha 

sido com data marcada e que o de Zé de Rosa era diferente 

porque foi feito por tempo indeterminado. Contam os fol

gazões que quem faz por tempo determinado e não cumpre, 

continua a brincar, costuma ter morte trágica. 

Quem vai saber se essas histórias são reais ou lendas?  

Seja lá como for, elas ajudam a reforçar um pensamento 

da sabedoria de Zé de Rosa: “... maracatu é um brinquedo 

mágico, misterioso. Você pode viver cem anos dentro de 

maracatu e não descobre o segredo dele".

He went with me to the train line and was talking. 
He grunted more than damned cattle and I 
understood almost nothing. Then he said: “what 
are you going to see here, don’t run, see?” Then a 
swirl opened thus a black hole with so much inside. 
It was so ugly mask, ugly face, skull. I thought, who 
is going to stay here? And I tried to run. He held 
me and I kicked. When I got there, I stopped and 
decided to go back. I sat down next to him. He said: 
“but it’s beautiful, right?” My God, the guy thinking 
it all was beautiful. Everything that was no good 
passed inside it as if it were a whirlwind, as if it were 
a rotating screen. The caboclos all had black faces, 
all in black. I asked: is this what happens to us? He 
replied: “everything is like this in the end”. I already 
know this is the devil’s joke. Oxe...

Preto Benvindo says he heard stories that João de 
Mônica’s spoken contract with the “capiroto” had been 
with scheduled and that Zé de Rosa’s was different 
because it was done indefinitely. The folgazões say 
that those who do it for a certain time, do not comply 
and continue to play, usually die tragically. 

Who knows if these stories are real or legends? In any 
case, they help to reinforce a thought of Zé de Rosa’s 
wisdom: “... maracatu is a magical and mysterious toy. 
You can live one hundred years within maracatu and 
does not discover its secret. "
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Zé  de  Carro  -  S imból i ca 
v i sual i dade

Naquela sextafeira, o presidente do Cambinda 

Brasileira José Manoel da Silva completava dez dias in

ternado no Hospital Infantil Maria Lucinda, em Nazaré da 

Mata. Os médicos já haviam comunicado à família que ele 

não teria mais dois meses de vida. A unidade de saúde não 

era especializada em oncologia, mas, diante da comoção 

em torno dele, a diretoria decidiu acolher o guardião do 

maracatu do Cumbe até sua partida. Durante o período em 

que esteve internado, a rotina do hospital mudou. As visitas 

formavam fila para ver Zé de Carro. Apareceram prefeitos, 

exprefeitos, folgazões, mestres e artesãos para trocar pala

vra com ele. As conversas geralmente começavam sobre a 

doença, mas, espontaneamente,  terminavam em assunto 

de maracatu. Dona Lucinha, companheira de Zé de Carro 

durante 25 anos e cuidadora dos anos sofridos da doença, 

recorda os últimos dias dele no hospital:

 
Muita gente no hospital achava que tinha alguém da alta 

sociedade internada ali, por causa do movimento de pessoas 

importantes. Mas Zé de Carro não resistiu por muito tempo. 

Ele estava doente há 18 anos. Teve esquitossomose, precisou 

fazer uma cirurgia no baço e depois apareceu um câncer  

de fígado, que não foi bem diagnosticado no começo e terminou 

atingindo outros órgãos. A situação foi tão séria que não  

tinha mais nem como operar.  

Na madrugada de 14 de agosto de 2015, Dona Lucinha 

despertou  subitamente  no quarto do hospital. Olhou 

a hora. O relógio na parede marcava 3h40. Sentiu um cala

frio. Pressentiu a partida de Zé de Carro. Os aparelhos que 

Zé de Carro - Symbolic-visual aspect

On that Friday, the president of the Brazilian Cambinda 
José Manoel da Silva completed ten days admitted 
to the Hospital Infantil Maria Lucinda in Nazaré da 
Mata. The doctors had already informed the family 
that he would no longer have two months to live. 
The health unit was not specialized in oncology, but 
in view of the commotion around him, the board 
decided to welcome the Cumbe maracatu guardian 
until his death. During the time he was hospitalized, 
the hospital’s routine has changed. Visitors lined up to 
see Zé de Carro. Mayors, former-mayors, maracatu’s 
folgazões and masters and artisans appeared to 
exchange words with him. Conversations usually 
began about the disease, but spontaneously ended 
in maracatu subject. Dona Lucinha, Zé de Carro 
companion for 25 years and caregiver of the years 
suffered from the disease, remembers his last days in 
the hospital:  

“Many people in the hospital thought that there 
was someone from high society hospitalized there, 
because of the movement of important people. 
But Zé de Carro didn’t resist for long. He had been 
ill for 18 years. He had schistosomiasis, had to 
have surgery on his spleen and then liver cancer 
appeared, which wasn’t well diagnosed in the 
beginning and ended up affecting other organs.  
The situation was so serious that there was  
no way to operate”.

At dawn on August 14, 2015, Dona Lucinha suddenly 
awoke in the hospital room and glanced at the time. 
The clock on the wall marked 3:40 a.m. She felt a 
chill. She sensed Zé de Carro’s death. The devices that 
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aferiam os sinais vitais do homemcaboclo pararam. Por al

guns segundos, ouviu apenas o silêncio. Fez sua despedida 

interna, contida, calada. Chamou a enfermeira. A equipe 

chegou, confirmou a morte e cobriu o corpo com um lençol 

branco. Dona Lucinha não lembra quais foram as últimas 

palavras que trocou com o companheiro, mas garante que, 

durante todo o tempo em que esteve doente e sofrendo, ele 

nunca reclamou da sua sorte nem questionou o destino que 

Deus lhe reservou. Aquela foi a sextafeira mais longa da 

vida de Dona Lucinha. Depois da morte, providenciar (jun

to com a família) um enterro digno do homem que ficou 

à frente do Cambinda Brasileira por 20 anos, que ajudou 

a formar gerações de maracatuzeiros, que contribuiu para 

modernizar a estética do maracatu de baque solto.  

 
Fizemos o enterro no mesmo dia e do jeito que ele imaginou: 

‘Quando eu morrer quero que meu corpo saia ali da sede’. 

Atendemos o seu desejo. O enterro foi muito bonito. Saiu da 

sede da rua (cidade) com a bandeira do Cambinda em cima 

do caixão, o mestre (Anderson) cantando, o terno batendo e 

os maracatuzeiros de toda a região acompanhando o cortejo. 

Quando chegou na porta do Cemitério São Sebastião, a 

bandeira do Cumbe foi retirada e o caixão entrou.  

As ruas estreitas de Nazaré da Mata foram tomadas por 

um cortejo. Os mestres da poesia se revezavam entoan

do versos em homenagem a Zé de Carro. Dessa vez não teve 

duelo de poesia; o desafio foi conter o choro e a emoção da 

despedida. 

 "Lembrando Zé de Carro, presto homenagem a ele.  

O meu peito hoje chora, sentindo a falta dele.”

 "Foi José, ficou saudade. Foi saudade, ficou José. E a lem

brança dele fica no Cumbe de Nazaré."

 "Zé de Carro foi embora, mas levou o seu talento. Mas 

quem tem coração fraco vai chorar nesse momento."

Ir mã do mestre caboclo e presidente do Cambinda, Dona 

Biu estava emudecida. Chorava amparada pela família e 

pelos amigos. Mesmo que a consequência da doença já fos

se esperada, a morte sempre interrompe uma história. E ela 

ainda estava sofrendo a dor perpétua da perda de um filho, 

o caboclo Gino.  A morte do irmão, aos 61 anos, deixava 

uma comunidade inteira de maracatuzeiros na ‘orfandade’. 

I N FÂNC IA

Menino criado em engenho, Zé de Carro conviveu desde 

cedo com a brincadeira de maracatu no meio do cana

vial. Ao longo do ano, via o pai, Mané de Carro, ensaiando 

e preparando a arrumação para o Carnaval. O caboclo ti

nha a mania de se aprontar no mesmo horário. Católico, 

quando chegava o domingo, esperava acabar a missa das 

sete horas e, por volta das oito, começava a se arrumar. Na 

família Carro, o encantamento pelo maracatu vinha de vá

rias gerações, e o menino Zé esperava pela sua vez.   

 
Por que o senhor não deixa eu colocar  

o traje de caboclo de lança? 

Porque ainda é muito cedo. 

 

O menino insistia na pergunta todos os anos, enquanto via 

o pai brincar. Com um pedaço de pau, ensaiava o ma

nejo da guiada e treinava caídas de caboclo. Achava bonito 

demais ver os caboclos vestidos para a festa.

checked the vital signs of the caboclo-man stopped. 
For a few seconds, she heard only silence. She made 
his internal farewell, restrained, silent and called the 
nurse. The team arrived, confirmed the death and 
covered the body with a white sheet. Dona Lucinha 
does not remember what were the last words she 
exchanged with her companion, but ensures that, 
throughout the time he was ill and suffering, he never 
complained about his lot nor questioned the fate that 
God has reserved it. That was the longest Friday in 
Dona Lucinha’s life. After death, provide (together with 
the family) a burial worthy of the man who was ahead 
of Cambinda Brasileira for 20 years, which helped to 
form generations of maracatuzeiros, who contributed 
to modernize the aesthetics of the maracatu de baque 
solto.

We did the funeral on the same day and the way  
he imagined: “When I die I want my body to come 
out of the maracatu headquarters”. We attended  
his desire. The funeral was beautiful. The body 
left the street headquarters in the city with the 
Cambinda flag on top of the coffin, master 
Anderson singing, the terno playing and the 
maracatuzeiros from all over the region following 
the procession. When it reached the gate of the  
São Sebastião Cemetery, the Cumbe flag was 
removed and the coffin entered. 

The narrow streets of Nazaré da Mata were taken 
over by a procession. The masters of poetry took turns 
chanting verses in honor of Zé de Carro. This time there 
was no poetry duel; the challenge was to contain the 
crying and emotion of the farewell.

“Remembering Zé de Carro, I pay tribute to him. My 
heart cries today, missing him”. 
“Gone José, missed him. It was nostalgia, José 
remained. And his memory is in Cumbe de Nazaré.“ 
“Zé de Carro died and took his talent. But anyone 
who has a weak heart will cry this time”.

Sister of the caboclo master and president of 
Cambinda, Dona Biu was speechless. She wept 
supported by family and friends.  Even if the result 
of the disease was already expected, death always 
interrupts a story. And she was still suffering the 
perpetual pain of losing a son, Gino caboclo.  
The death of his brother, at 61, left an entire 
community of maracatuzeiros in the “orphanage”. 

Infancy

A boy raised in a sugar mill, Zé de Carro lived from an 
early age with the maracatu play in the middle of the 
cane fields. Throughout the year he saw his father, 
Mané de Carro, rehearsing and preparing the caboclo 
costume for Carnival. The caboclo had the habit of 
getting ready at the same time. Catholic, when Sunday 
came, he expected to finish the seven o’clock mass 
and around eight o’clock, he started to get ready. In 
the Carro family, the enchantment by maracatu came 
from several generations and the boy Zé waited for  
his turn. 

” Why don’t you let me put on the caboclo de lança 
costume”?

“Because it is still too early”.

The boy insisted on asking the question every year, 
while watching his father play. With a stick, he 
rehearsed the handling of the guiada and trained 
caboclo falls. I thought it was too beautiful to see the 
caboclos dressed for the party. 



7776

Perto do Carnaval de 1979, Mané de Carro começou a 

chegar em casa com material para fazer uma arruma

ção de caboclo. Na época com 16 anos, o rapaz perguntou 

para quem era tudo aquilo, mas o pai desconversou. Em um 

dia de céu bonito, no final de tarde, o caboclo chamou o fi

lho para colher ração para o gado no pasto. O capim estava 

bonito, verdinho, porque tinha chovido nos dias anteriores. 

Enquanto apanhavam capim, o homem conversava anima

do com o filho sobre maracatu. Perguntava sobre os mestres 

e caboclos que ele admirava e contava como foi sua estreia 

na brincadeira. De repente, perguntou a Zé: 

 
Tá lembrado da pergunta que você fez pra mim? Aquele 

material é seu. Esse ano você terá o privilégio de ser um caboclo 

de lança.  

Foi impossível disfarçar a explosão de alegria e euforia. 

Meio sem jeito, abraçou e beijou o pai. E, a partir daque

la tarde, viveu dias de alegria e ansiedade sufocante até a 

chegada do Carnaval. Zé de Carro também estava inquieto 

para aprender o ritual de preparação do caboclo de lança. 

Quando chegou a sextafeira précarnavalesca, Mané de 

Carro preparou um banho para o caboclo estreante, mas 

não revelou seu preparo. Para satisfazer a curiosidade do 

rapaz disse apenas que era um banho de limpeza e que ele 

não deixasse de tomar. 

No domingo de Carnaval, Mané de Carro mudou um 

pouco o ritual. Esperou acabar a missa e vestiu o fi

lho pela primeira vez. Só depois colocou sua arrumação. 

Orientou Zé de Carro a sair de casa com o pé direito e re

petiu o gesto simbólico. Sob o olhar de admiração e fascí

nio do meninocaboclo, fez sua apresentação na frente de 

casa. Dali seguiram o roteiro tradicional de se apresentar 

nas residências próximas, almoçar na casa da avó e ir para 

a sede do maracatu se juntar aos folgazões. Naquele mo

mento mágico de transmissão de saber, nem pai nem filho 

imaginavam que Zé de Carro se tornaria um dos maiores 

mestres caboclo do maracatu de baque solto e um apaixo

nado defensor dessa expressão cultural.

CHEGADA

Depois que parte dos folgazões deixou o Cambinda 

Brasileira, em 1989, para formar o Águia Misteriosa 

(1991) junto com Biu Ermenegildo, João Padre precisou 

agregar reforços para colocar o maracatu de pé. Na época, 

Zé de Carro brincava como caboclo no Leão Coroado de 

Carpina com Biu Bernardo, mas atendeu ao chamado do 

velho maracatuzeiro. O pai e os irmãos de Zé de Carro já 

tinham brincado no Cambinda e ele aceitou o desafio de 

comandar o maracatu.  

Quando chegou, colocou em prática uma revolução visual 

dentro do grupo. Juntava tudo o que encontrava de ma

terial na sede da zona rural para reformar na sede urbana. 

Um chocalho muito grande, ele mandava serrar. As fitas das 

lanças que não prestavam, ele queria trocar. E as golas mui

to pequenas começaram a ser reformadas. 

 
Um dia ele virou pra mim e disse: "Lúcia, vamos fazer gola?”

E eu nunca fiz isso! "Vamos, menina. Eu tenho ideia." 

Batizada Lúcia de Fátima Marques da Silva, Dona 

Lucinha entrou para o universo do bordado das golas 

e desbancou o domínio masculino na atividade. Ela abriu 

caminho para a entrada de outras mulheres no meticuloso 

Close to the 1979 Carnival, Mané de Carro began 
to come home with material to make the caboclo 
arrumação. At the time at 16, the boy asked who it 
was for, but his father did not say what it was all for, 
became silent. In a day of beautiful sky in the late 
afternoon, the caboclo called his son to collect feed 
for the cattle in the pasture. The grass was beautiful, 
light-green, because it had rained in the previous days. 
While picking grass, the man talked excitedly with his 
son about maracatu. He asked about masters and 
caboclos that he admired and told about his debut in 
the play. Suddenly, he asked Zé:

“Do you remember the question you asked me? 
That material is yours. This year you will have the 
privilege of being a caboclo de lança”.

It was impossible to disguise the explosion of joy 
and euphoria. Awkwardly, he hugged and kissed his 
father. And from that afternoon on, he lived days of 
suffocating joy and anxiety until the arrival of Carnival. 
Zé de Carro was also uneasy to learn the ritual 
preparation of caboclo de lança. 

When the pre-carnival Friday came, Mané de Carro 
prepared a bath for the debutant caboclo, but did not 
reveal his preparation. To satisfy the boy’s curiosity, he 
said only that it was a spiritual cleansing bath and that 
he should not stop taking it. 

On Carnival Sunday, Mané de Carro changed the 
ritual a little. He waited for Mass to end and dressed 
his son for the first time. Only then did he put his 
arrumação. He directed Zé de Carro to leave the house 
with his right foot and repeated the symbolic gesture. 
Under the admiration and fascination gaze of the 
boy-caboclo, he made his presentation in front of the 
house. From there they followed the traditional route 
of performing in the neighborhood, having lunch at 
grandmother’s house and going to the headquarters 
of the maracatu to join the folgazões. In that magical 
moment of transmission of knowledge, neither father 
nor son imagined that Zé de Carro would become 

one of the greatest mestre caboclo do maracatu de 
baque solto and a passionate defender of this cultural 
expression.

Arrival

After part of the folgazões left Cambinda Brasileira 
(in 1989) to form Águia Misteriosa together with Biu 
Ermenegildo (in 1991), João Padre needed to add 
reinforcements to put the maracatu on its feet. At the 
time Zé de Carro played as a caboclo at Maracatu 
Leão Coroado in the city of Carpina with Biu Bernardo, 
but he answered the call of the old maracatuzeiro.  
Zé de Carro’s father and brothers had already played 
in Cambinda and he accepted the challenge of 
commanding the maracatu.

When he began to command, he put into practice 
a visual revolution within the group. He gathered 
everything he could find at the rural headquarters to 
reform in the urban headquarters. A very large rattle, 
he had it sawed. The ribbons of the spears that were 
no good, he wanted to exchange. And the very small 
collars started to be reformed.

One day he turned to me and said: “Lúcia,  
let’s make collar?”

I said: “And I never did that”! “Come on, girl.  
I have an idea.”

Baptized as Lúcia de Fátima Marques da Silva, Dona 
Lucinha entered the universe of collar embroidery and 
overpowered the male dominance in the activity. She 
paved the way for the entry of other women in the 
meticulous craft of nailing beads and sequins over the 
black velvet fabric. 
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ofício de pregar miçanga e lantejoula sobre o tecido de ve

ludo preto. 

 
O desenho da primeira gola que fiz para o Cambinda foi de 

umas rosas e umas folhas estampadas nas pedras da calçada 

da antiga Praça da Bandeira, em Nazaré da Mata. Até então 

eu nunca tinha bordado, mas a gente foi desenvolvendo. 

Mestre Barachinha também aprendeu a confeccionar e foram 

surgindo novos artesãos. Zé de Carro era muito cuidadoso com 

o maracatu e queria que a gente fizesse todas as golas. Antes 

quem fazia as golas era um homem chamado Narciso, lá da 

Rua do Sol, mas eram pequenas e com poucas lantejoulas.  

A primeira gola de lantejoula que Zé de Carro usou 

também foi confeccionada pelas mãos da companhei

ra. Antes, as golas dele eram feitas pelo velho João Calumbi, 

um dos maiores artesãos de gola que Pernambuco já teve. 

Morador do Alto José Bonifácio, na Zona Norte do Recife, 

era um mestre da estética do Baque Solto. Só deixou o ofí

cio por volta dos 80 anos de idade, quando decidiu trocar 

agulhas, miçangas e lantejoulas pela Bíblia. Evangélico, dei

xou o maracatu órfão de seu maior artesão, que ensinou a 

arte do bordado para uma geração de admiradores.  A úl

tima gola de vidrilho que João Calumbi confeccionou para 

Zé de Carro faz parte do acervo do museu do Cambinda 

Brasileira, no Engenho Cumbe. 

O mestre Calumbi ainda chegou a ver as peças de Dona 

Lucinha e observar o talento da artesã: 

 
Quando eu comecei a fazer gola, teve um caboclo chamado  

Zé Chico que levou minhas peças para Calumbi ver.  

Fiquei muito ansiosa porque a gola de Calumbi era perfeita. 

Não tinha um defeito, não tinha uma lantejoula fora do lugar. 

The design of the first collar I made for 
Cambinda was of roses and leaves stamped on 
the cobblestones of the old Praça da Bandeira, 
in Nazaré da Mata. Until then, I had never 
embroidered, but we developed. Mestre Barachinha 
also learned to make and new artisans were 
emerging. Zé de Carro was very careful with the 
maracatu and wanted us to make all the collars. 
Before the collars were made by a man called 
Narciso from Rua do Sol in Recife, but they were 
small and with few sequins.

The first sequin collar that Zé de Carro wore was also 
made by his companion’s hands. Before his collars were 
made by old João Calumbi one of the greatest collar 
craftsmen that Pernambuco has ever had. A resident 
of Alto José Bonifácio, in the North Zone of Recife, he 
was a master of Baque Solto’s aesthetics. He only left 
the trade when he was 80 years old, when he decided 
to exchange needles, beads and sequins for the Bible. 
Evangelical, he left the maracatu orphaned by his 
greatest artisan, who taught the art of embroidery to 
a generation of admirers. The last glass beads collar 
that João Calumbi made for Zé de Carro is part of 
the collection of the Cambinda Brasileira museum, at 
Engenho Cumbe.

Master Calumbi even got to see Dona Lucinha’s pieces 
and observed the artisan’s talent: 

“When I started making a collar, there was a 
caboclo called Zé Chico who took my pieces to 
Calumbi to see. I was very anxious because the 
Calumbi collar was perfect. It didn’t have a defect; it 
didn’t have a sequin out of place. It was as if he did 
measuring. Impressive. He congratulated me on my 
collar and instructed me to sew the back button on 
the inside to be tighter and close better. From that 
advice I started to do so. I’m sorry because he passed 
away and I didn’t know him. Zé de Carro went to 
Recife to meet him, but I never went with him”.
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Era como se ele fizesse medindo. Impressionante. Ele deu 

parabéns pela minha gola e me orientou a pregar o botão  

de trás por dentro para ficar mais justa e fechar melhor.  

A partir desse conselho passei a fazer assim. Lamento porque 

ele faleceu e eu não conheci. Zé de Carro ia pro Recife 

encontrar com ele, mas nunca fui junto. 

 

Artesã por impulso, Dona Lucinha acabou se transfor

mando em uma das maiores referências da ‘altacostu

ra’ do baque solto naquela época. Por meio da intervenção 

de políticos, chegou a bordar golas para a rainha Sílvia da 

Suécia, a cantora Ivete Sangalo e o exministro da Cultura, 

Gilberto Gil. Antes da habilidade com as agulhas, ela tinha 

trabalhado em padaria, escritório, bar, granja, cerâmica e 

numa casa de família. 

A chegada de Zé de Carro ao Cambinda coincidiu com 

esse momento de virada estética. As pesadas e traba

lhosas golas de vidrilho davam lugar às de lantejoula, os 

chapéus dos caboclos ficavam mais resistentes e mais bo

nitos com o uso dos chicotes (fitas) coloridos. As roupas 

das baianas ganharam armações maiores e novos tecidos, 

como o veludo e a pelúcia. Os adereços passaram a esbanjar 

brilho. 

As mudanças na gola aconteceram do ponto de vista dos 

materiais e da estética. Como o pequeno vidrilho era 

difícil de bordar, a lantejoula permitiu desenhos mais com

plexos e simbólicos. Os desenhos passaram a trazer objetos 

de proteção e evocação: símbolos dos orixás (como a ma

chadinha de Xangô),  elementos católicos (FamíliaSagrada 

em fuga para o Egito). A escolha das cores também tinha 

significado. 

Todo esse movimento estava alinhado ao acirramento 

da disputa no Concurso de Agremiações do Carnaval 

do Recife e à dimensão de espetáculo que o baque solto 

ganhava nos anos 1990. Chico Science e Nação Zumbi mos

traram ao Brasil um maracatu que, apesar de secular, con

tinuava invisibilizado. Fizeram uma releitura da música 

Maracatu Atômico, lançada em 1974 por Nelson Jacobina 

e Jorge Mautner, e gravaram um clipe onde apareciam 

vestidos de caboclo de lança. Quando estava no Mestre 

Ambrósio e depois em carreira solo, Siba Veloso produ

ziu discos inspirados no Baque Solto e chegou a morar em 

Nazaré da Mata para conviver com o brinquedo. Esse diálo

go do universo pop com a cultura popular garantiu visibili

dade ao maracatu. 

Artisan by impulse, Dona Lucinha ended up becoming 
one of the greatest references of the ‘haute couture’ of 
baque solto at that time.  

Through the intervention of politicians, she even 
embroidered collars for Queen Silvia of Sweden, 
Brazilian singer Ivete Sangalo and ex-Minister of 
Culture, Gilberto Gil. Prior to her needle skills, she had 
worked in a bakery, office, bar, farm, pottery and in a 
family home.

The arrival and command of Zé de Carro in Cambinda 
coincided with this moment of aesthetic change. The 
heavy and laborious glass collars gave way to the 
sequin ones, the caboclos’ hats became more resistant 
and more beautiful with the use of whips on colored 
ribbons. The baiana ‘s clothes were given larger frames 
and new fabrics, such as velvet and plush. The props 
started to exaggerate the brightness.

The changes in the collar have changed in terms 
of materials and aesthetics. As the small glass was 
difficult to embroider, the sequin allowed for more 
complex and symbolic designs. The drawings began 
to bring objects of protection and evocation: symbols 
of orixás (such as the Xangô hatchet) and catholic 
elements (Holy Family fleeing to Egypt). The choice of 
colors also had meaning.

This whole movement was aligned to the 
intensification of the dispute in the Recife Carnival 
Associations Competition and the dimension of the 
spectacle that baque solto earned in the 1990s.  

 Chico Science (creator of the manguebeat movement) 
and Nação Zumbi band showed Brazil a maracatu 
that, although secular, remained invisible. They made 
a reinterpretation of the song Maracatu Atômico, 
released in 1974 by Nelson Jacobina and Jorge 
Mautner, and recorded a clip where they appeared 
dressed as caboclo de lança. When he was in Mestre 
Ambrósio band and later in a solo career, Siba Veloso 
produced records inspired by baque solto and even 
came to live in Nazaré da Mata to live with the toy. 
This dialogue between the pop universe and popular 
culture ensured visibility to the maracatu.
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Zé F lor  e  Anderson  - 
Mus i cal i dade  ancestral

Dona Eugênia estava irredutível. Não queria deixar o fi

lho de 9 anos assistir ao ensaio do maracatu. Achava 

que ele era pequeno demais para se meter no meio da brin

cadeira. Naquele dia, o menino já tinha, em vão, chorado 

e esperneado. Foi preciso Mestre Zé Flor intervir e sugerir 

levar o garoto para convencer a mãe aflita. Num gesto de 

cumplicidade pela vitória familiar, o mestre falou, esten

dendo a mão:

 
Toma, segura e vai com ela, disse,  

entregando sua bengala a Anderson.  

Carregando aquele bastão, quase do seu tamanho, o 

menino seguiu na frente. Não escondia a excitação de 

estréia de tocar na bengala. O mestre caminhava atrás, 

acompanhando o garoto com o olhar. Quando chegaram 

no Cumbe, o terreiro estava lotado. Zé Flor foi sambar ma

racatu e Anderson ficou admirando a festa. Naquela época, 

nenhum dos dois imaginava que no futuro se enfrentariam 

em sambadas. 

Ao longo da história, o Engenho Cumbe foi um nas

cedouro de talentosos de vários mestres. Manobrar o 

Cambinda Brasileira, com bengala e apito nas mãos, tam

bém foi sonho cobiçado por muitos poetas da Zona da 

Mata pernambucana. Zé Flor (José Flor do Nascimento) foi 

um deles. Nascido nas terras avermelhadas do Cumbe, foi 

o primeiro e único integrante da numerosa família a cantar 

maracatu:

Zé Flor and Anderson - Ancestral Musicality

 Dona Eugênia was adamant. I did not want to let 
my 9-year-old son watch the maracatu rehearsal. I 
thought he was too small to be put in the middle of the 
play. That day the boy had already kicked and cried 
in vain. Mestre Zé Flor had to intervene and suggest 
taking the boy to convince the distressed mother. In a 
gesture of complicity by the family victory, the master 
said, holding out his hand:

Take it, hold and go with it, said mestre Zé Flor, 
handing his cane to Anderson.

Carrying that stick, almost his size, the boy led the way. 
He did not hide the debut excitement of touching the 
cane. The master walked behind, following the boy 
with his eyes. When they arrived at Cumbe, the terreiro 
was packed. Zé Flor went to samba maracatu and 
Anderson was admiring the party. At that time, neither 
imagined that in the future they would face each other 
in sambadas.

Throughout history, Engenho Cumbe was a birthplace 
of talented masters. To command Cambinda Brasileira, 
with a cane and whistle in theirs hands, was also a 
coveted dream for many poets from the Zona da Mata 
in Pernambuco. Zé Flor (José Flor do Nascimento) was 
one of them. Born in the reddish lands of Cumbe, he 
was the first and only member of the large family to 
sing maracatu.

Nobody played maracatu at my house. My gift came 
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Na minha casa ninguém brincou maracatu.  

Meu dom veio de mim mesmo. Meu avô era do cavalo 

marinho, mas não do maracatu.  

Seu Manoel Flor  pai de Zé Flor  não era do baque sol

to, mas gostava da brincadeira. Na sua casa, no Cumbe, 

mantinha uma barraca que servia de sede para o maracatu 

Leão Voraz, liderado na época por Mestre Doquinha.  

Zé Flor começou a cantar no Boi Peça Fina e pegou no 

microfone pra cantar em maracatu pela primeira vez 

no Leão das Flores, de Itaquitinga. Foi por acaso. O Mestre 

adoeceu, lembraram que Zé Flor cantava no boi e pediram 

para chamálo.  

 
Tudo aconteceu muito rápido. De repente, eu comecei a fazer 

essas sambadas pé de parede (duelo entre dois poetas)  

com mestres bons. Chegava a fazer até duas por mês e fui 

ganhando mídia (ficando conhecido). Depois que mestrei  

o Cambinda Brasileira foi que minha fama aumentou mesmo. 

Todos os mestres queriam passar por uma maracatu  

de tradição como Cambinda.  

Zé Flor brincou cinco Carnavais no maracatu do Cumbe. 

O primeiro ano foi em 1977, com João Padre e Dona 

Joaninha, e as outras passagens aconteceram nos anos 2000.  

 
Minha origem é o Cumbe. Além de Anderson, que também 

morou um tempo lá, eu sou o único mestre com vida dos que 

nasceram no Engenho Cumbe. Os outros já morreram.  

Anderson Miguel Adão da Silva, uma revelação entre 

os mestres da nova geração, tem uma relação estreita 

com a brincadeira. Em 1995, já brincava maracatu dentro 

da barriga de Dona Eugênia, que naquele ano foi baiana 

no Cambinda. Quando nasceu, acompanhou desde cedo 

a brincadeira vendo Aderito, seu pai de criação, cantar 

no bloco rural Papagaio Dourado e no Cambinda, como 

contramestre.  

 
Aos 8 anos de idade, eu já cantava no Cumbe nos esquentes 

de terno. Colocavam um tamborete pra eu subir e eu ficava lá 

cantando. Não fazia verso ainda, mas sabia dizer os dos outros, 

porque eu tinha CD de Barachinha e de outros mestres.  

Um momento que ficou na lembrança do jovem mes

tre foi a comemoração dos 90 anos do Cambinda 

Brasileira, em 2008. O mestre era Antônio Paulo Sobrinho 

e o contramestre era seu pai, Aderito. 

 
Foi um momento muito importante pra mim. Estavam meu 

pai, Zé de Carro e Dona Biu, três pessoas que me apoiaram 

muito. Nessa festa, Dona Biu me deu de presente a minha 

primeira bengala, pequena, do meu tamanho. No domingo,  

na chamada de caboclo, eu me afastei um pouco do terno.  

Aí Dona Biu chegou perto de mim e disse: ‘Filho, o seu lugar  

é ali perto do seu pai. Você é o futuro mestre de Cambinda’.  

E eu nunca esqueci isso. Naquele dia, eu cantei junto  

com meu pai e com Antônio Paulo sobrinho.  

Foi um momento incrível pra mim. 

from myself. My grandfather was a cavalo marinho 
playful, but not from the maracatu.

Manoel Flor - father of Zé Flor - did not participate in 
the baque solto maracatu, but he liked the play. At his 
home in Cumbe, he maintained a tent that served as 
the headquarters for Maracatu Leão Voraz, led at the 
time by Mestre Doquinha.

Zé Flor started singing at Boi Peça Fina and took the 
microphone to sing in maracatu for the first time at 
Leão das Flores, of Itaquitinga. It was by chance. The 
master fell ill, someone recalled that Zé Flor sang in the 
Boi and asked to call him.

Everything happened very fast. Suddenly I started 
making these sambadas pé de parede (duel 
between two poets) with good masters. I used to 
make up to two a month and I was gaining media 
(getting known). After I sang in Cambinda Brasileira 
my fame really increased. All the masters wanted to 
go through a traditional maracatu like Cambinda.

Zé Flor played five Carnivals at the Cumbe maracatu. 
The first year was in 1977, with João Padre and Dona 
Joaninha, and the other participations took place in 
the 2000s.

My origin is Cumbe. In addition to Anderson, who 
also lived there for a while, I am the only living 
master of those who were born at Engenho Cumbe. 
The others have already died.

Anderson Miguel Adão da Silva, a revelation among 

the masters of the new generation, has a close 
relationship with play. In 1995, he was already playing 
maracatu inside the belly of Dona Eugênia, who that 
year was baiana in Cambinda. Since he was born, he 
accompanied the play seeing Aderito, his foster father, 
singing in the rural block Papagaio Dourado and in 
Cambinda as a foreman.

When I was 8 years old I already singing in Cumbe 
in the esquentes de terno (maracatu rehearse). 
They put a stool for me to go up and I was there 
singing. I didn’t write verses yet but I knew how to 
say the verses of the others because I had a CD by 
Barachinha and other masters.

A moment that was remembered by the young master 
was the celebration of Cambinda Brasileira’s 90th 
anniversary in 2008. The master was Antonio Paulo 
Sobrinho and the foreman was his father Aderito. 

It was a very important moment for me. They 
were my father, Zé de Carro and Dona Biu, 
three people who supported me a lot. At that 
party, Dona Biu gave me my first cane as a 
gift. It was small like me, it was my size. On 
Sunday, in the chamada de caboclo, I moved 
away from the terno a little. Then Dona Biu 
came up to me and said: ‘Son, your place is 
right there with your father. You are the future 
master of Cambinda’. And I never forgot 
that. That day I sang along with my father 
and Antônio Paulo Sobrinho. It was the most 
incredible moment of my life.

Dona Biu’s predestination was confirmed and, very 
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A predestinação de Dona Biu se confirmou e, mui

to jovem, Anderson se tornou mestre de apito do 

Cambinda. Nascido em outubro de 1995, foi o poeta mais 

jovem da longeva história do maracatu. No Cumbe, mar

cou uma trajetória de cinco carnavais como mestre oficial 

(20142018), além de um carnaval como contramestre 

(2008). Admirado por veteranos e pela nova geração de 

poetas, ele esteve presente em outra data importante para 

o brinquedo. Consagrouse como mestre do centenário, 

posição cobiçada por muitos poetas naquele 2018. Passada 

a festa dos 100 anos, ele seguiu sua trajetória no maracatu 

Águia Misteriosa, reconhecido como rival ou como filho do 

Cambinda (dependendo da leitura de cada um).  

Mesmo tomando os mestres mais experientes como refe

rência, a exemplo de José Galdino (falecido em novem

bro de 2019), Barachinha e João Paulo, Anderson imprimiu 

uma nova forma de cantar maracatu. Usa melodias conheci

das do cancioneiro nacional e cria outros versos sobre elas, 

além de fazer das plataformas digitais importantes aliadas. 

   
Hoje estamos cada vez mais conectados. Criamos grupos de 

WhatsApp para discutir maracatu, fazer poesia e mandar 

versos uns para os outros. Isso atraiu outros jovens. Fui 

colocando na cabeça deles que também poderiam ser mestres 

de maracatu e hoje são vários. Só dei continuidade ao que vi 

desde a infância, pus a bola pra rolar e o time está aí recheado 

de bons mestres da nova geração.  

Basta uma olhada na timeline do Instagram de quem 

segue o baque solto para se deparar com vídeos dos 

mestres cantando suas loas, trechos de disputas das sam

badas, avisos para os grupos em forma de toadas. Tudo isso 

praticado pelos mais jovens e pelos veteranos, numa troca 

young, Anderson became mestre de apito (whistle 
master) of Cambinda. Born in October 1995, he was 
the youngest poet in the long history of maracatu. 
Born in October 1995, he was the youngest poet of 
long-lived history of maracatu. At Cumbe, he marked 
a trajectory of five carnivals as the official master 
(2014-2018), as well as a carnival as foreman (2008). 
Admired by veterans and the new generation of poets, 
he was present at another important date in Cumbe. 
He was consecrated as master of the centenary, a 
coveted position by many poets in that 2018. After the 
100th birthday party, he followed his trajectory in the 
maracatu Águia Misteriosa, recognized as a rival or as 
the son of Cambinda (depending on each one’s point 
of view).

Even taking the most experienced masters as a 
reference, like José Galdino (died in November 2019), 
Barachinha and João Paulo, Mestre Anderson printed 
a new way of singing maracatu. He uses melodies 
known from the national songbook and creates other 
verses over them, in addition to making important 
digital platforms allies. 

Today we are increasingly connected. We created 
WhatsApp groups to discuss maracatu, make 
poetry and send verses to each other. This attracted 
other young people. I kept on thinking that they 
could also be masters of maracatu and today there 
are several. I only continued with what I saw since 
childhood, I put the ball on and the team is full of 
good masters of the new generation.

Just a look at the Instagram timeline of those who 
follow the baque solto to come across videos of the 
masters singing their loas, excerpts from the disputes 
of the sambadas, warnings for groups in the form 
of tunes. All of this practiced by the youngest and 
the veterans in an exchange of knowledge that goes 
beyond passing on traditions, but building new 
learnings. In the internet environment, those who do 
not know how to read and write can communicate 
via WhatsApp by voice message. Nazaré da Mata, 
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Eu pinotei muito ali no terreno do Cumbe quando eu era moço 

e me lembro dos mestres que passaram por ali. O primeiro, 

desde que a brincadeira ficou na mão de João Padre, foi Zé 

Birro. Depois vieram Antônio Alves, Biu Passim e Biu da 

Barra. Todos esses já morreram. Dos que estão vivos teve 

Zé Flor, Barachinha, Antônio Roberto (só ficou um ano), 

Davi (era arreiamá, mas tirou o maracatu), Antônio Paulo 

Sobrinho, Anderson e agora Veronildo.  

Dos mestres em atividade, Antônio Paulo Sobrinho foi o 

que passou mais tempo no Cambinda Brasileira. Foram 

11 carnavais, mas sem ser em anos consecutivos. Cantou na 

época em que a brincadeira ainda era comandada por João 

Padre e Dona Joaninha e depois com Zé de Carro. O poeta 

começou a cantar maracatu quando ainda tinha 9 anos de 

idade e durante a carreira ganhou o título de Príncipe do 

Maracatu.  

 
Antigamente era bom brincar maracatu, mas o problema 

era a violência, aquela briga de uns furar os outros. Hoje tá 

melhor e a disputa é outra. A confusão nessa época de agora é a 

rivalidade dos mestres, porque todos querem ganhar sambada, 

mas não pode. A gente sabe que na sambada um vai ganhar e 

outro vai perder. Eu já cantei com muitos mestres, uns 30 mais 

ou menos. Não vou dizer que dei neles todas as vezes.  

Na Cambinda dei sambada com muitos mestres: Dedinha,  

Zé Galdino, João Paulo, Barachinha, Anderson.  

Foi muita gente. 

 

Antônio Paulo Sobrinho era o mestre no momento ten

so da briga entre Biu Ermenegildo e João Padre, que 

de saberes que vai além de repassar as tradições, mas tam

bém constrói novos aprendizados. No ambiente da internet, 

os que não sabem ler e escrever conseguem se comunicar 

pelo WhatsApp por mensagem de voz. Nazaré da Mata, as

sim como outras cidades da Zona da Mata pernambucana, 

ainda têm uma alta taxa de analfabetismo (17,3%), bem aci

ma da média nacional (9,3%).   

O mestre do apito é uma presença importante no univer

so da brincadeira. Com o apito e a bengala, é ele quem 

comanda os momentos de entradas e paradas do terno. O 

apito também marca o momento de dançar e parar dos fol

gazões, as caídas de caboclos de lança e arreiamá, após suas 

coreografias. Enquanto o terno toca, é como se fizesse um 

intervalo para o mestre buscar as palavras dentro da cabeça. 

A expressão é concentrada, como de quem está criando ou 

lembrando o verso. 

O poeta também é uma espécie de ‘animador’ das torci

das dos maracatus, quando se encontram numa samba

da pé de parede (com disputa de dois mestres, um de cada 

grupo). Os versos são como uma boa jogada em direção ao 

gol, cada vez que um se destaca e faz melhor, a torcida vibra 

como se fosse um gol. Nas sambadas, o mestre é o protago

nista e precisa estar afiado em todos os assuntos para res

ponder ao rival. Precisa estar atualizado sobre política, fute

bol, ciência, cultura, atualidades e conhecimento em geral. 

HISTÓR IA

Em mais de um centenário de história, Cambinda 

Brasileira foi um celeiro de grandes mestres. Memória 

viva do baque solto e caboclo de lança no Cumbe durante 

19 anos, José Rufino de Melo (dono do Águia Misteriosa) 

 nascido em 20 de setembro de 1931  recorda muito da 

história do maracatu. 

like other cities in the Zona da Mata in Pernambuco, 
still have a high illiteracy rate (17.3%), well above the 
national average (9.3%). 

Mestre do apito (whistle master) is an important 
presence in the world of play. With the whistle and 
the cane, he is the one who controls the moments of 
entry and stops of the terno. The whistle also marks 
the moment of dancing and stopping the folgazões, 
the falls of caboclos de lança and arreiamá, after 
their choreography. While the terno is playing, it is like 
taking a break for the master to get the words inside 
his head. Their expression is concentrated, like those 
who are creating or recalling the verse. 

The poet is also a kind of ‘animator’ of the maracatus 
twisted, when they are in a sambada pé de parede 
(with the dispute of two mestres, one from each 
group). The verses are like a good move towards the 
goal, each time one stands out and does it better, 
the crowd vibrates as if it were a goal. In sambadas 
the masters are the protagonists and needs to be 
sharp in all subjects to answer the rival. They need to 
be updated about politics, football, science, culture, 
current affairs and general knowledge.

HISTORY

In more than a hundred years of history, Cambinda 
Brasileira was a granary of great masters. Living 
memory of baque solto and caboclo de lança in 
Cumbe for 19 years, José Rufino de Melo (owner of 
Águia Misteriosa) - born on September 20, 1931 - 
recalls much of the history of maracatu.

I jumped a lot there on the Cumbe terreiro when 
 I was young and I remember the masters who 
passed by there. The first, since the play was in 
the hands of João Padre, was Zé Birro. Then came 
Antônio Alves, Biu Passim and Biu da Barra. Among 
those who are alive, there were Zé Flor, Barachinha, 
Antônio Roberto (only stayed there for one year), 
Davi (he was arreiamá, but he led the maracatu), 
Antônio Paulo Sobrinho, Anderson and now 
Veronildo.

Of the active masters, Mestre Antônio Paulo 
Sobrinho was the one who spent more time in 
Cambinda Brasileira. There were 11 carnivals, 
but without being in consecutive years. He sang 
at the time when the play was still led by João 
Padre and Dona Joaninha and later with Zé de 
Carro. The poet began singing maracatu when 
he was 9 years old and during his career won  
the title of Prince of Maracatu.

In the past it was good to play maracatu, but the 
problem was the violence that fight some stick the 
others. Today is better and the dispute is different. 
The confusion at that time now is the rivalry of the 
masters because everyone wants to win sambada, 
but they can’t. We know that in the sambada one 
will win and the other will lose. I won’t say that I 
beat them every time. In Cambinda I gave sambada 
with many masters: Dedinha, Zé Galdino, João 
Paulo, Barachinha, Anderson. It was a lot of people.

Antônio Paulo Sobrinho was the master at the tense 
moment of the fight between Biu Ermenegildo and 
João Padre, which separated Cambinda and formed 
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separou o Cambinda e formou a Águia Misteriosa. Biu e 

Antônio Paulo defendiam que era difícil tirar o maracatu 

do Engenho Cumbe, na zona rural, e sugeriram sair da sede 

social, no Centro de Nazaré da Mata. Com a obrigação re

ligiosa de sair com o brinquedo do terreiro, João Padre não 

aceitou a proposta e aconteceu a cisão. 

 
Era complicado tirar o maracatu do engenho. Na época, eram 

264 componentes e a gente saia com quatro ônibus com pessoas 

e um caminhão com as fantasias. Tinha muita poeira e quando 

chovia ficava uma lama só. Mas João Padre não quis acordo.  

A Cambinda dormiu (ficou sem desfilar) e eu fui o mestre  

que fundei a Águia Misteriosa (em 1991) junto  

com Biu Ermenegildo. 

Barachinha, reconhecido por sua liderança como mes

tre de maracatu e artesão, sonhava com o momento de 

manobrar o Cambinda Brasileira. Aos 8 anos, começou a 

acompanhar a brincadeira com o pai, que era caboclo de 

lança. Chegou a brincar como caboclo, mas se descobriu 

poeta. A primeira vez que assumiu Cambinda foi em 1998 

e brincou o primeiro carnaval em 1999. 

 
Quando entrei no Cumbe, quem estava era Antônio Paulo 

Sobrinho e foi difícil substituir ele porque a voz dele é muito 

boa, canta muito bonito. Mas, às vezes, a força de vontade 

faz a gente superar os obstáculos. Acabei brincando quatro 

carnavais e sinto muito orgulho, porque Cambinda é um 

maracatu de peso e de muita tradição. Na época que comecei, 

Dona Biu me avisou que, quando eu fosse pra uma sambada, a 

calunga estaria a meu lado. Eu respondia a ela que tinha vindo 

pra Cambinda cantar e ajudar a manter a tradição.  

the Águia Misteriosa. Biu and Antônio Paulo argued 
that it was difficult to remove the maracatu from 
Engenho Cumbe, in the countryside, and suggested 
leaving the headquarters in the center of Nazaré da 
Mata. With the religious obligation to leave with the 
toy from the terreiro, João Padre did not accept the 
proposal and the split took place. 

 It was difficult to remove the maracatu from the 
mill. At the time there were 264 members and we 
left with four buses with people and a truck with 
costumes. There was a lot of dust and when it rained 
there was only one mud. But João Padre didn’t want 
an agreement. Cambinda was without a parade 
and I was the mestre who founded Águia Misteriosa 
together with Biu Ermenegildo in 1991.

Barachinha, who was already recognized for his 
leadership as a master of maracatu and artisan, 
dreamed of the moment to maneuver Cambinda 
Brasileira. At the age of 8 he began to follow the play 
with his father, who was caboclo de lança. He even 
played as a caboclo, but he found himself a poet. The 
first time he took over Cambinda was in 1998 and 
played his first carnival in 1999.

When I entered Cumbe, who was there was 
Antônio Paulo Sobrinho and it was difficult to 
replace him because his voice is very good, 
he sings very well. But sometimes, willpower 
makes us overcome obstacles. I ended up 
playing four carnivals and I feel very proud 
because Cambinda is a maracatu of weight 
and a lot of tradition. At the time I started, 
Dona Biu warned me that every time I went 
for a sambada, the doll would be by my side. 
I replied that I had come to Cambinda to sing 
and help maintain the tradition.
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Um dos mestres mais experientes do baque solto, Zé Flor 

comenta que a cultura mudou e beneficiou os poetas da 

nova geração, com mais visibilidade e oportunidades. 

 
Se na minha época do passado tivesse uma cultura boa como 

hoje, minha vida poderia ter sido diferente. Eu fui criado sem 

pai e sem boas condições de educação, e chegar onde cheguei 

é um heroísmo. Hoje os mestres viajam pra Brasília, pra São 

Paulo e até pro exterior. Mas uma coisa não muda, que é a 

importância do mestre no maracatu. Ele não pode ficar ali 

parado com o apito e a bengala. Quando o terno bate, ele tem 

que evoluir, saltar, suar, interagir e agitar o maracatu.  

E o mestre também tem que cuidar bem da sua bengala e do 

seu apito. Um violeiro não tem sua viola? Um embolador de 

coco não tem um pandeiro? O cirandeiro do passado não tinha 

seu mineiro? Então, o mestre de maracatu tem sua bengala e 

seu apito onde também estão guardados seus segredos.  

Fisionomia séria, arrumando os óculos e o chapéu,  

Zé Flor diz que não se forja um mestre de maracatu. 

O poeta pode se aperfeiçoar, mas fazer versos é um dom. 

Valoriza a voz forte e jovem dos meninos da nova geração, 

mas diz que não gosta da manutenção da antiga ideia dos 

mestres adotarem apelidos. Aliás, nos últimos tempos, os 

novos foram abolindo esse ‘segundo nome’. Anderson, du

rante um tempo conhecido como Neymar do maracatu, 

deixou o apelido de lado depois do envolvimento do joga

dor em confusões. Mas a tradição vêm de longe. João Paulo 

é o papa, Veronildo, o tubarão, Antônio Paulo, o príncipe, e 

por aí vai. Já Zé Flor nunca quis ser chamado por nenhum 

outro nome. 

 
A pessoa nasce com aquilo que tem que ser. Ninguém vai 

ensinar você a cantar maracatu. Eu posso fazer dez sambas 

pra você decorar, mas não dura uma noite. É preciso ter 

inteligência pra fazer.  

Zé Flor diz que já perdeu as contas do número de mar

chas, de sambas e até de fincão (verso com oito linhas, 

misturando duas e cinco linhas) que já fez. Nas marchas, 

a melodia é ditada pelo mestre e cabe aos instrumentistas 

repetirem a cada loa entoada. Já os sambas se dividem em 

diversas métricas (samba em 10, samba em 6, samba curto, 

galope). Os sambas é que desafiam a capacidade de impro

viso e construção dos versos pelo mestre, geralmente defi

nindo o resultado de uma sambada. A poesia dos mestres 

se desenha na cabeça e transborda pela boca. 

One of the most experienced master of the baque 
solto, Zé Flor comments that culture has changed 
and benefited the new generation of poets with more 
visibility and opportunities.

If in my past time I had a good culture like 
today, my life could have been different.  
I was raised without a father and without  
good education and getting to where I am 
being heroic. Today the masters travel to 
Brasília, São Paulo and even abroad.  
But one thing doesn’t change, which is the 
importance of the master in maracatu. He 
can´t stand there with the whistle and the 
cane. When the terno hits he has to evolve, 
jump, sweat, interact and shake the maracatu. 
And the master also has to take good care 
of his cane and his whistle. Doesn’t a guitar 
player have his guitar? Doesn’t an embolador 
de coco have a tambourine? Didn’t the past 
cirandeiro have his mineiro (percussion 
instrument)? Then, the maracatu master has 
his cane and his whistle where his secrets are 
also kept.

Serious in face, straightening his glasses and hat, Zé 
Flor says that a maracatu master cannot be forged. 
The poet can improve, but writing verses is a gift. He 
values the strong and young voice of the boys of the 
new generation, but says that he does not like the 
idea of maintenance of the old idea of the masters 
adopting nicknames. In fact, in recent times, the 
new ones have been abolishing this ‘second name’. 
Anderson, for a time was known as Neymar do 
maracatu, put his nickname aside after the player’s 
involvement in confusion. But tradition comes from far 
away. João Paulo is the pope, Veronildo is the shark, 
Antônio Paulo the prince and so on. Zé Flor never 
wanted to be called by any other name.

The person is born with what has to be. No one is 
going to teach you how to sing maracatu. I can 
make ten sambas for you to decorate, but it doesn’t 
last one night. It takes intelligence to do it.

Zé Flor says he has already lost count of the number 
of marches, sambas and even fincão (verse with eight 
lines, mixing two and five lines) that he has already 
done. In marches the melody is dictated by the master 
and it is up to the musicians repeat every intoned loa 
(music in form of poetic improvisation). The sambas 
are divided into several metrics (samba in 10, samba in 
6, short samba, gallop). It is the sambas that challenge 
the master’s ability to improvise and construct the 
verses, usually defining the result of a sambada. The 
masters’ poetry is drawn on the head and overflows 
through the mouth.
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Dona  Lur d inha  -  sent idos 

s oc i o cultura i s

Quem vê Dona Lurdinha segurando a calunga do mara

catu e rodopiando debaixo de um vestido de armação, 

não imagina que aquela roupa e a boneca pesam 17 qui

los. Dama do Paço do Cambinda Brasileira há 12 anos, ela 

resume o significado do que é ser folgazão. Aos 61 anos, 

Maria de Lourdes Oliveira exibe fôlego de menina. Nas 

festas, começa a dançar ao som das primeiras batidas do 

terno. A disposição inabalável atravessa a madrugada e só 

acaba quando o dia amanhece. Durante o carnaval, en

frenta a maratona de apresentações do grupo pelas cidades 

do Grande Recife e da Zona da Mata, sob um calor de até 

40°C nesta época do ano. O que explica a devoção de Dona 

Lurdinha e dos outros folgazões pelo baque solto? Qual o 

sentido de manter a brincadeira? Como o Cambinda alcan

çou 100 anos? 

São muitas as hipóteses. A Zona da Mata pernambuca

na é reconhecida ao longo da história por seu caldeirão 

criativo. O maracatu de baque solto nasceu dentro dos en

genhos da região, ‘inventado’ pelos trabalhadores da palha 

da cana. Era preciso se alimentar da arte para sobreviver 

ao trabalho exaustivo da canadeaçúcar. A manifestação 

sociocultural também era uma maneira de tirar homens e 

mulheres da invisibilidade. Apesar de só começar a ser per

cebido pelos pesquisadores a partir dos anos 1930, e de ser 

confundido no início como uma “deformação” do baque 

virado, os primeiros grupos do baque solto surgiram nos 

anos 1910. 

A brincadeira surgida no meio do canavial carrega 

uma mescla das culturas indígena, africana e euro

péia. Na região, que a partir do início da colonização viveu 

muito tempo estruturada em torno da economia açucarei

ra, havia desde então a forte presença cultural de grupos 

DONA LURDINHA - SOCIOCULTURAL SENSES

Anyone who sees Dona Lurdinha holding the 
maracatu doll and twirling under a frame dress does 
not imagine that this outfit and the doll weigh 17 kilos.
Dama do Paço do Cambinda Brasileira for 12 years, she 
sums up the meaning of what it means to be folgazão. 
At the age of 61, Maria de Lourdes Oliveira displays 
a girl’s breath. At parties, she starts dancing to the 
sound of the first beats of the terno. The unwavering 
disposition goes through the dawn and only ends 
when the day dawns. During the carnival, she faces 
the group’s marathon of performances in the cities of 
Greater Recife and Zona da Mata, under a heat of up to 
40 ° C at this time of year.  What explains the devotion 
of Dona Lurdinha and the other folgazões do baque 
solto? What is the point of keeping the play? How did 
Cambinda reach 100 years?

There are many hypotheses. The Zona da Mata 
in Pernambuco has been recognized throughout 
history for its creative melting pot. The maracatu de 
baque solto was born within the sugar mills of the 
region, ‘invented’ by sugar cane straw workers. It was 
necessary to feed on art to survive the exhausting work 
of sugarcane. The socio-cultural manifestation was 
also a way to take men and women out of invisibility. 
Despite only starting to be perceived by researchers 
from the 1930s, and be confused at first as a 
“deformation” of the Maracatu Nação, the baque solto 
collects records from the 1910s, especially orality.

The play emerged in the middle of the cane fields 
carries a mix of indigenous, African and European 
cultures. In the region, which since the beginning of 
colonization lived for a long time structured around 
the sugar economy, there has since been a strong 
cultural presence of quilombola and portuguese 
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quilombolas e de portugueses. O baque solto herdou dos 

povos tradicionais o senso de coletividade. Maracatu se faz 

em grupo. E esses grupos são formados por laços de sangue 

e de identidade. No caso do Cambinda Brasileira, as famí

lias têm papel definitivo na manutenção do brinquedo. Os 

filhos de João Padre mantêm a liderança do pai, e a família 

Carro sempre forma seus sucessores dentro do grupo. 

Além disso, chama atenção no universo do maracatu 

uma peculiar árvore genealógica. São muitos os laços 

de parentesco. Algumas gerações contam com avós mater

nos e paternos dentro da brincadeira. São marido e mulher, 

filhos, sobrinhos, primos, cunhados, avós, tios, genro e 

nora, formando um núcleo forte. O crescimento demográfi

co é outra explicação para a manutenção e a longevidade da 

brincadeira. Ao longo dos anos, o maracatu foi crescendo 

com a entrada de mulheres, jovens e até crianças. Caboclo 

de lança por quase 40 anos, Zé Pequeno conta que, quando 

a brincadeira era estritamente masculina, os grupos eram 

menores. 

 
Na chamada ‘época dos caceteiros’ (quando os grupos de 

maracatu se enfrentavam e acontecia até morte) só os homens 

brincavam. Era um tempo violento e os pais não deixavam 

os filhos brincarem. Chegou um tempo em que era preciso ter 

autorização (por escrito) da delegacia de polícia para brincar. 

Depois, a Federação (Carnavalesca de Pernambuco) começou a 

eliminar do desfile os maracatus que brigassem. Assim, a coisa 

começou a acalmar e as mulheres e os jovens puderam brincar 

também. Hoje no maracatu brinca todo mundo, até criança.  

A tradição religiosa do Cambinda reforça a unidade 

entre o grupo. Em mais de um século de história, o ma

racatu fez questão de manter a religiosidade sob os cuida

dos de poucas pessoas. Duas madrinhas espirituais – Dona 

Mariinha e Dona Biu  mantiveram uma função  pratica

mente vitalícia dentro do brinquedo, saindo apenas por 

morte ou doença. Dona Biu, que foi madrinha por 50 anos 

e morreu em abril de 2020, costumava dizer que fez de tudo 

para deixar o maracatu do jeito que recebeu, mantendo sua 

tradição e seus segredos. Segundo a história oral, sua ante

cessora, Dona Mariinha, também passou décadas no grupo 

e só deixou a brincadeira porque estava idosa e com proble

mas de saúde. O fato de passarem muito tempo, orientando 

o grupo a seguir os mesmo rituais, fortaleceu a tradição. 

Quem já teve a oportunidade de participar de uma samba

da, de acompanhar a saída do Cambinda do Cumbe para 

brincar carnaval ou de visitar a sede urbana nos preparati

vos da festa consegue ter pistas do que faz a brincadeira se 

perpetuar ao longo da história. É a paixão, a devoção, o ar

rebatamento que ela provoca nos folgazões. Como explicar 

que artesãos passem um ano inteiro pregando, uma a uma, 

35 mil lantejoulas (no mínimo) para fazer uma gola? O que 

fazia Dona Biu, além de cuidar da proteção espiritual, virar 

a madrugada na sua máquina de costura confeccionando as 

roupas da corte? O que motiva folgazões, recebendo valores 

simbólicos no carnaval, percorrerem um número enorme 

de cidades para se apresentarem com os grupos? Não existe 

outra explicação senão a paixão pelo baque solto, que come

ça cedo, pelos olhos curiosos das crianças. Precocemente, 

elas arriscam os primeiros passos do samba de maracatu. 

Com um pedaço de pau na mão  imitando a lança do cabo

clo , os pequenos riscam o terreiro do Cumbe e continuam 

escrevendo essa história.

groups. Maracatu de baque solto inherited the sense 
of collectivity from traditional peoples. Maracatu 
is done in groups. And these groups are made up 
of blood and identity ties. In the case of Cambinda 
Brasileira, families have a definite role in maintaining 
the toy. João Padre’s children maintain their father’s 
leadership, and the Carro family always forms their 
successors within the group.

In addition, a peculiar family tree draws attention 
in the universe of maracatu.There are many kinship 
ties. Some generations have maternal and paternal 
grandparents playin g. They are husband and 
wife, children, nephews, cousins, brothers-in-law, 
grandparents, uncles, son-in-law and daughter-in-law, 
forming a strong core. Demographic growth is another 
explanation for the maintenance and longevity of the 
play. Over the years, the maracatu has grown with 
the entry of women, young people and even children. 
Caboclo de lança for almost 40 years, Zé Pequeno says 
that when the play was strictly male, the groups were 
smaller. 

 In the so-called ‘época dos caceteiros’ (time of the 
caceteiros’ - violent times, when the maracatus 
fought and there were even deaths) only men 
played. It was a violent time and parents did not 
let their children play. It was a violent time and 
parents would not let the children play. There came 
a time when it was necessary to have (written) 
authorization from the police station for the 
group to leave. Later, the Federation (Pernambuco 
Carnival Federation) began to eliminate maracatus 
that fought from the parade. So it started to calm 
down and women and young people were able to 
participate too. Today in maracatu everyone plays, 
even a child.

The religious tradition of Cambinda reinforces the 
unity of the group. In more than a century of history, 
maracatu has insisted on keeping religiosity under 
the care of a few people. Two spiritual godmothers - 
Dona Mariinha and Dona Biu - maintained a virtually 

lifelong function within the toy, leaving only due to 
death or illness. Dona Biu, who was a godmother for 
50 years and died in April 2020, used to say that she 
did everything to make maracatu the way she received 
it, keeping its tradition and secrets. According to oral 
history, her predecessor, Dona Mariinha, also spent 
decades in the group and only left the play because she 
was elderly and with health problems. The fact that 
they spent a lot of time, guiding the group to follow the 
same rituals, strengthened the tradition.

Anyone who has had the opportunity to participate 
in a sambada, to accompany the departure of 
Cambinda do Cumbe to play carnival or to visit the 
urban headquarters in the party preparations can 
have clues of what makes the play perpetuate itself 
throughout history. It is the passion, the devotion, 
the rapture that it provokes in the folgazões. How to 
explain that artisans spend a whole year nailing, one 
by one, 35 thousand sequins (minimum) to make a 
collar? What did Dona Biu do, in addition to taking 
care of spiritual protection, turning the dawn on her 
sewing machine while making court clothes? What 
motivates folgazões, receiving symbolic values at 
the carnival, go through a huge number of cities to 
perform with the groups? There is no other explanation 
than the passion for the baque solto, which starts early, 
through the curious eyes of children. Early on, they 
risk the first steps of maracatu samba. With a stick in 
hand - imitating the caboclo de lança - the little ones 
scratch the Cumbe terreiro and continue writing this 
mysterious and magnificent history.
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