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Introdução

A invasão cultural promovida por países detentores 

do poder econômico, potencializada com o avanço dos 

meios de comunicação, constitui uma grande ameaça às 

tradições locais, que em sua diversidade e riqueza 

mantém a identidade local, a soberania e independência 

social, religiosa e política de um povo. Diversos grupos 

sociais lutaram pela preservação de suas tradições e 

dentre eles os negros em seus quilombos, com suas 

crenças e cultos. Segundo Sylvia Estrella, a palavra 

quilombo vem de "ochilombo", de um dialeto banto, 

até hoje falado por certos povos em Angola, que 

designava acampamento usado por populações 

nômades. No Brasil, deu nome aos núcleos de 

resistência à escravidão onde naturalmente havia uma 

reafirmação da cultura e do estilo de vida africanos. Os 

quilombos, deste modo, foram um fenômeno contra-

aculturativo, de rebeldia contra os padrões de vida 

impostos pela sociedade oficial e de restauração dos 

valores antigos [1]. 

 No texto constitucional, utiliza-se o termo 

“remanescente de quilombo,” na tentativa de orientar e 

auxiliar a aplicação do artigo 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da 

Constituição [2]. A Associação Brasileira de 

Antropologia (ABA) divulgou, em 1994, um 

documento elaborado pelo grupo de trabalho sobre 

comunidades negras rurais em que se define o termo 

“remanescente de quilombo”, como: “grupos que 

desenvolveram práticas de resistência na manutenção e 

reprodução de seus modos de vida característicos num 

determinado lugar ”[2].

Em Pernambuco, Olinda, no bairro de São Benedito, 

Portão do Gelo, localiza-se o Terreiro Santa Bárbara, de 

formação e origem afrodescendente da Nação Xambá, 

provavelmente o último remanescente no país dessa 

tradição originária da África Central. A comunidade 

mantém suas tradições há mais de setenta anos, estando no 

atual endereço desde 1951[3]. Em 24 de setembro de 2006 

foi concedido pelo Ministério da Cultura e a Fundação 

Cultural Palmares em conjunto com o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) o título 

de Quilombo Urbano à comunidade do Portão de Gelo, 

Nação Xambá, sendo o terceiro quilombo urbano do Brasil

[4].

 O presente trabalho tem o objetivo de destacar o 

Quilombo do Portão de Gelo como um exemplo de 

resistência e auto-afirmação da cultura local rica e 

diversificada diante da cultura ocidental dominante 

(positivista e cartesiana) que tem sido imposta há décadas a 

esse grupo.

Material e métodos

Informações foram coletadas através da explanação de 

Guitinho da Xambá - parente dos fundadores da 

comunidade, estudante de sociologia e músico do grupo 

Bongar - durante a palestra realizada em 28 de maio de 

2009 sobre o quilombo urbano do Portão de Gelo. Também 

foram obtidos dados através da cartilha da Nação Xambá e 

de fontes bibliográficas. 



Resultados e Discussão

No início da década de 1920, o Babalorixá Artur 

Rosendo Pereira, fugindo da repressão policial às casas 

de culto Afro-brasileiro, deixa Maceió e passa a morar 

no Recife. Na capital de Pernambuco, na Rua da 

Regeneração, no bairro de Água Fria, por volta de 

1923, reinicia suas atividades de zelador dos Orixás, 

segundo os rituais e tradições da Nação Xambá, cujos 

ensinamentos foi buscar na Costa da África, em Dakar 

no Senegal, onde permaneceu pôr quatro anos, segundo 

René Ribeiro. Artur Rosendo iniciou muitos filhos de 

santo e dentre eles, Maria das Dores da Silva (Maria 

Oyá), que fez sua iniciação em 1927. Em fevereiro de 

1928, Maria Oyá começa a cultuar os Orixás, na Rua 

do Limão, em Campo Grande , tendo Artur Rosendo 

como Babalorixá e Iracema, como Yalorixá, 

inaugurando seu terreiro em 7 de junho de 1930. No 

dia 13 de dezembro de 1932, Maria Oyá termina sua 

iniciação[3].

Uma violenta repressão policial fecha o terreiro em 

1938, que manteve o culto aos Orixás em sigilo. Em 

1939, morre Maria Oyá. Em 16 de junho de 1950, 

Severina Paraíso da Silva, a Mãe Biu (iniciada em 

1934), reabre seu terreiro na estrada do Cumbe, 1012, 

Santa Clara – Recife, e dá início ao reagrupamento da 

família (dispersada em 1938). Em 07 de abril de 1951, 

muda-se para o atual endereço, na antiga Rua Albino 

Neves de Andrade, hoje Severina Paraíso da Silva, nº 

65, no Portão do Gelo, São Benedito – Olinda. Após 54 

anos dirigindo sua casa e mantendo as tradições e 

rituais da Nação Xambá, Mãe Biu falece aos 78 anos, 

no dia 27 de janeiro de 1993. Donatila Paraíso do 

Nascimento, iniciada em 1932 por Artur Rosendo, 

Mãe-pequena da casa desde 1933, sucede Mãe Biu 

como Yalorixá, tendo como Babalorixá, seu sobrinho 

(filho de Mãe Biu), Adeildo Paraíso da Silva (Ivo), que 

continuam preservando as tradições do Terreiro Xambá 

[3].

A Nação Xambá mantém sua tradição há mais de setenta 

anos, mesmo diante das perseguições, discriminações e 

retaliações que sofreu durante sua história. O quilombo é 

composto por três tipos de pessoas: as que foram morar lá 

pela religiosidade e por ser da família, as que foram pela 

religiosidade, e as que tinham ligação afetiva com estas e 

aquelas. O terreiro é o maior ponto de convergência, todos 

compartilham a mesma crença e religião. Para Guitinho da 

Xambá, ”a nação está se descobrindo”, “seu povo resistiu 

às perseguições e preservou sua cultura”, diz ainda que 

“sempre se reconheceram como quilombo e não como 

remanescentes de quilombo, pela história que tiveram, e 

que o que faz o povo ser reconhecido como quilombo é o 

direito inerente de qualquer ser humano a liberdade”. 

Hoje o Quilombo do Portão de Gelo, além das atividades 

religiosas, traz um memorial, com museu e histórico de 

suas tradições, registros dos primeiros filhos da Nação no 

Brasil e peças tradicionais do culto candomblé. Sua música 

vai do tradicional coco de São Pedro (29 de julho 

anualmente) ao grupo Bongar, formado pelos jovens. A 

casa é aberta ao público em geral para os toques e para o 

coco de São Pedro. Em 2000 foi lançada uma cartilha sobre 

a cultura Xambá, a segunda edição veio revisada e foi 

lançada em 2005. O quilombo também desenvolve 

atividades como a Ação Griô, que atua no resgate das 

tradições orais, o Hoje Teve Alegria, que os jovens visitam 

a casa das pessoas mais velhas para ouvir histórias da 

comunidade, a capoeira, a construção de instrumentos de 

percussão e aulas para aprender a tocá-los, e a transmissão 

do culto religioso. Desta forma o Terreiro de Santa Bárbara 

promove o resgate de sua cultura.

Conclusão

A única Casa Xambá do estado, mantém-se cada dia 

mais viva e atuante, preservando seus ritos e tradições 

religiosas, com a preocupação de transmiti-los aos seus 

descendentes e ao público interessado, perpetuando-se 

através do reconhecimento da importância de sua cultura.
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