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Dona Cila, a senhora pode explicar aos portugueses 

o que é o coco?
Vêm de Pernambuco, terra conhecida 
pela cultura de cana-de-açúcar e onde 
o mar rebenta contra paredões de reci-
fes de coral, para se apresentarem no 
Porto  e em Lisboa. Mesmo que não 
estejam a cantar, temos a sensação de 
que há uma melodia intrínseca ao seu 
sotaque. E a impressão que fica é a de 
que atenderam o telefonema do Ípsi-
lon como quem recebe um amigo.

Eles são Cila do Coco, Cláudio 
Rabeca e Ticuqueiros, representantes 
da cultura popular e tradicional de três 
regiões de Pernambuco, estado no 
Nordeste do Brasil. Juntam-se em Por-
tugal para participarem no minifestival 
Conexões (dia 13 e 14 na Caixa Eco-
nómica Operária, em Lisboa - o espec-
táculo do Porto contará só com Cila do 
Coco e Ticuqueiros), organizado pelo 
Atelier Multicultural (Olinda) e pela 
Associação Cultural Bacalhoeiro (Lis-
boa), que tem por programa o inter-
câmbio cultural entre Portugal e Per-
nambuco.

Cila do Coco é uma senhora de 69 
anos no bilhete de identidade, mas 
uma “menina no palco”. Com uma voz 
extremamente aguda conta-nos a sua 
história desde a sua casa em Olinda, 
cidade onde nasceu. “Meu pai fazia 
coco de roda em casa, então fui can-
tando, parei de cantar depois do meu 
casamento, e voltei... Agora estou can-
tando por aí... Já fui à Bélgica e ao 
Japão. Agora vou à Espanha e Portu-
gal.” Mas a senhora pode explicar aos 
portugueses o que é o coco? “É uma 

dança folclórica trazida [para o Brasil] 
pelos escravos e quando eles partiam 
o coco.” interrompe a explicação e 
pergunta: “Você sabe o que é coco, né? 
A fruta?” A resposta chega depressa e 
ela, satisfeita, prossegue: “Enquanto 
os escravos descascavam o coco para 
tirar o branco, iam improvisando e iam 
dançando.” Porém é no youtube.com 
que podemos ver Cila “soltando o 
verbo” e o corpo para mostrar o coco 
da zabumba, do ganzá e do pandeiro 
ao mundo. “Um pezinho para frente 
e outro para cá”, exemplifica. Explica 
o que é um zabumba, dança, fala dos 
tempos antigos e conclui que é preciso 
reinventar o coco. Para isso, Cila, que 
quer ser uma sambista como Alcione, 
Clara Nunes e Beth Carvalho, mistura 
“um sambinha” em algumas músicas 
“e já está resolvido”.

Este ritmo, tradicionalmente, era 
celebrado em casa, com família e visi-
tantes. Os desconhecidos que passavam 
pela rua e ouviam a música podiam 
bater à porta e participar. Bastava deixar 
a “arma”, que ainda não era de fogo, 
com o dono de casa. “Quando eram 
pessoas de bem, podiam entrar. Era 
uma alegria só. Fui criada assim”, lem-
bra. Esta tradição perdeu-se e deu lugar 
ao coco feito nas ruas.

A nordestina ganhou popularidade 
depois de participar num tema do 
álbum “Rádio Samba” do grupo Nação 
Zumbi que mistura a música regional 
de Pernambuco, como o maracatu, 
com referências electrónicas. Começou 

a fazer concertos e foi convidada pelo 
grupo belga Think of One, com quem 
gravou um CD. Semianalfabeta, Dona 
Cila, que às vezes “tropeça” na língua 
portuguesa, passou quatro meses na 
Bélgica em “tournée” com a banda que 
faz afro-beat e funk em francês.

Foi aí que veio à Lisboa pela pri-
meira vez com os Think of One e se 
apresentou no Festival Rotas em Lis-
boa e no Festival Med em Loulé, em 
2006. Desta vez poderemos vê-la com 
sua banda, Dona Cila e seus pupilos, 
a cantar a vida, a história dos seus 
filhos, dos netos, e da sua infância. 

Rabeca, zabumba e pandeiro
Cláudio Rabeca vive em Recife, capital 
de Pernambuco, mas quando atende 
a nossa chamada está em Condado, 
vilarejo na zona rural onde as ruas 
quando não são de terra batida e com 
o esgoto a céu aberto são cobertas com 
pedras. Cláudio protesta contra a qua-
lidade da ligação e pergunta se pode-
mos voltar a ligar no dia seguinte. Insis-
timos e ele responde “Manda brasa”, 
como quem diz “vá em frente”. 

Forrózeiro, explica que o seu forró 
não é feito com acordeão, mas com a 
rabeca, instrumento folclórico seme-
lhante ao violino, porém com o timbre 
mais baixo. No Nordeste do Brasil a 
rabeca é fabricada por artesãos e muito 
popular. Cláudio está em Condado 
para dar aulas de rabeca numa escola. 
“A minha rabeca é feita de cedro e tem 
quatro cordas”, conta.

Em Lisboa não se vai apresentar 
com sua banda Quarteto de Olinda. 
Participará no concerto de Dona Cila 
e seus pupilos em algumas músicas 
tocando a rabeca. Por outro lado, con-
vidou a banda de Cila do Coco a apre-
sentar-se com ele, com os instrumen-
tos tradicionais - percussão, zabumba, 
triângulo, pandeiro. Adianta que vai 
tocar músicas de cancioneiros popu-
lares do Nordeste, como Jackson do 
Pandeiro, Luís Gonzaga e Ary Lobo, 
além de composições próprias. “Foram 
grandes mestres forrózeiros da década 
de 70.” Cláudio vai gravar seu primeiro 
álbum no princípio de 2009.

O outro grupo que forma o trio de 
bandas pernambucanas que visitam 
Lisboa na próxima semana são os Ticu-
queiros, sete rapazes de Nazaré da 
Mata que cresceram junto às fábricas 
de cana-de-açúcar, hoje transformadas 
em museus. 

Naquela terra a tradição é cortar 
cana durante o dia e festejar à noite 
com o maracatu, dança frenética e 
transcendental. Ticuqueiro é o traba-
lhador rural que trabalha com a cul-
tura da cana-de-açúcar do plantio até 
a colheita. Este nome vem da palavra 
“ticuca”, mato que atrapalha o cresci-
mento da cana. 

João Paulo Rosa, compositor e per-
cussionista do grupo, conta-nos que 
esta realidade social é um legado para 
cada músico da banda. “Meu avó e 
meu pai foram ticuqueiros; assim 
como muitos outros, recebemos esta 
herança.” Cresceram entre ricas mani-
festações culturais. O maracatu rural, 
a ciranda, o cavalo-marinho, o coco 
são as influências do grupo transfor-
madas pelas referências urbanas.

No concerto em Lisboa o grupo mos-
trará uma música singular, já gravada 
no álbum “Dos canaviais da zona da 
mata” (2007). É uma mescla do urbano 
rock e dos tradicionais sons do mara-
catu, do coco, da ciranda. 

Recife, Pernambuco, é a cidade bra-
sileira que mais recebe voos diários de 
Lisboa. A ideia do minifestival Cone-
xões é aproveitar esse benefício para 
levar nestes voos também a cultura 
portuguesa. Na próxima semana tere-
mos a oportunidade de embarcar 
neste voo e ouvir uma música lá do 
Brasil, mas que não é samba, nem 
bossa nova... Será possível?

Ver agenda de concertos págs. 56 e segs.

Três bandas, três ritmos e três regiões de Pernambuco. O coco, 
o forró e o maracatu chegam de mãos dadas ao Porto e a Lisboa 

com Cila do Coco, Cláudio Rabeca e Ticuqueiros. 
É o minifestival Conexões. Cláudia Silva

“É uma dança 
folclórica trazida 
[para o Brasil] pelos 
escravos e quando 
eles partiam o coco. 
Você sabe o que 
é coco, né? A fruta?”


