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RESUMO 

PÊGAS, Karen Garcia. O homem mito Paulo da Portela e o ensino de história: o debate 

das tradições culturais afro-brasileiros em sala de aula, por meio da biografia histórica. 

2018. 80 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de História da 

África) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 

Rio de Janeiro, 2018.     

 

O trabalho buscou compreender a importância da figura pessoal e política de Paulo da Por-

tela para a nacionalização do samba. A pesquisa se fundamentou em torno de conceitos 

como mito, ancestralidade e sagrado dentro de uma visão afro-referenciada. E de agência, 

escola de samba, classe, hegemonia, intelectual orgânico, cultura de encruzilhada e memó-

ria, que são abordados pelos seguintes autores: Micea Eliade, Flávio Gomes, Stuart Hall, 

Guilherme de Faria Motta, Eduardo P. Thompson, Antonio Gramsci, Felipe Areda e Mi-

chael Pollack. A metodologia da pesquisa se desenvolveu baseado nas canções de autoria e 

em homenagem a Paulo da Portela, nas fotografias e nos noticiários de jornal sobre Paulo 

da Portela. O trabalho tem como base ressaltar, por meio da biografia histórica de Paulo da 

Portela, como o sambista agiu em pró da inclusão das tradições culturais afro-brasileiras na 

cultura nacional em meio ao Estado autoritário varguista. E assim possibilitou a integração 

social da população empobrecida negra dos subúrbios e favelas cariocas, através da oficia-

lização das escolas de samba. 

 

Palavras-chaves: Paulo da Portela. Tradições Culturais Afro-brasileiras. Ensino de Histó-

ria. Cultura Nacional. Estado Autoritário Varguista. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Paulo Benjamim de Oliveira, conhecido popularmente como Paulo da Portela, é 

uma personalidade negra emblemática dentro da história do samba carioca. Desempenhou 

um importante papel em prol da valorização do samba, dos sambistas e das escolas de 

samba. Assim, trabalhar a biografia de Paulo da Portela é fazer referência ao samba, uma 

importante manifestação artística e cultural afro-brasileira. E valorizar também o protago-

nismo social e político do negro brasileiro ao elucidar as importantes ações, estratégias, 

vivências, criações, resistências e (re)existências que permeiam a trajetória de vida pessoal 

e política do sambista. Dessa forma, por meio da análise da história de vida pública do ho-

mem- mito Paulo da Portela, é possível perceber a condição social e histórica de existência 

dos afro-brasileiros no cenário pós-abolicionista e republicano do Brasil.  

Dessa forma, trabalhar com a vida e a obra de Paulo da Portela significa dialogar 

com a história e a cultura afro-brasileira, atendendo às determinações da Lei 10.639, “da 

obrigatoriedade da inclusão da História e da Cultura Africana e Afro-Brasileira no currícu-

lo oficial da Rede de Ensino” e seguindo a proposta do curso de Especialização em Ensino 

e História da África do Colégio Pedro II voltado para as reminiscências culturais entre Bra-

sil e África e para ações educacionais de combate ao racismo. 

Através da trajetória de vida pessoal e política de Paulo da Portela (1901 - 1949) tor-

na-se possível analisar o panorama de exclusão social vivenciado pelo negro brasileiro no 

período após a abolição da escravatura (1888) e de instauração da República no Brasil 

(1889). Do nascimento do sambista, que ocorreu próximo ao período do final da escravi-

dão e do início da República no Brasil. E de sua infância e juventude, que como a de mui-

tos afro-brasileiros à época, também fora marcada pela situação de pobreza, de subempre-

go, de baixa – instrução escolar e de marginalização social.  

Nesse sentido, um forte reflexo dessa marginalização social na trajetória de vida de 

Paulo da Portela foi à expropriação pela qual o sambista e seus familiares foram submeti-

dos em que se viram obrigados a sair do bairro do Santo Cristo, onde moravam e a partir 

em direção ao subúrbio carioca. Esse êxodo também acometeu grande parte da população 

negra, pobre e moradora da região central da cidade do Rio de Janeiro durante as reformas 

de urbanização implementada pelo prefeito Francisco Pereira Passos (1902 - 1906), em 

decorrência do desmantelamento das moradias populares e das favelas situadas na região. 
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 A migração forçada de Paulo da Portela e de seus familiares fez com que estes, se-

guindo a rota do trem, desembarcassem na região de Oswaldo Cruz. Foi nesta localidade 

em que Paulo da Portela se notabilizou enquanto uma importante figura do samba pela 

fundação da escola de samba Portela, em torno do final dos anos de 1920 e por presidir a 

agremiação até o ano de 1941, onde desempenhou seu papel crucial em pró da instituciona-

lização das escolas de samba.  

Esse protagonismo de Paulo da Portela se desenvolveu em meio a uma imbricada re-

lação social entre as camadas empobrecidas e o Estado, pois, mesmo diante do governo 

autoritário de Getúlio Vargas as camadas populares percebiam nessa articulação com o 

Estado varguista a possibilidade de ascender socialmente.  

Dessa forma, foi através da estratégia política de Paulo da Portela de adaptação do 

discurso trabalhista varguista ao modo de ser do sambista, com base na sofisticação das 

vestimentas e da disciplina comportamental que o líder portelense exigiu da sua turma de 

sambistas e que possibilitou a integração das tradições culturais afro-brasileiras junto à 

cultura nacional. E que levou também a oficialização das escolas de samba em 1934. Dessa 

forma, o sambista fundiu na sua escola de samba, a Portela, os elementos culturais carna-

valescos da elite das Grandes Sociedades e dos Corsos de descendência branca - europeia 

com os elementos carnavalescos das camadas empobrecidas negras dos ranchos de descen-

dência africana.   

A partir desse momento as escolas de samba atingiram uma importante projeção na-

cional e também passaram a ser apreciadas pela elite. O que possibilitou em 1935, que es-

tas saíssem do lugar de marginalidade social e passassem a compor o calendário oficial do 

carnaval nacional. Sendo reconhecida como uma legítima manifestação cultural e artística 

brasileira em lei promulgada por Pedro Ernesto, então interventor do distrito federal nome-

ado pelo presidente Getúlio Vargas. Assim, as autoridades varguistas perceberam nas esco-

las de samba um forte elemento cultural de coesão nacional. E foi a partir dessa relação 

complexa entre as escolas de samba e o governo autoritário varguista que o samba se con-

solidou como um forte símbolo de identidade nacional.  

Além da aproximação com o governo varguista, Paulo da Portela também investiu na 

construção de uma opinião pública positiva sobre o samba, através da aproximação da es-

cola de samba Portela com a imprensa nacional e internacional. Assim, concedia inúmeras 

entrevistas aos jornalistas em que aproveitava para destacar a importância cultural do sam-

ba para o Brasil, enaltecia o importante papel informativo da imprensa para a população, 
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incentivava a ida de jornalistas a quadra da Portela e rendia - lhes diversas homenagens.   

Foi por conta dessas ações e das articulações com esses setores da população que Paulo da 

Portela atingiu uma grande notoriedade social dentro do samba.  

O sambista agia como um ““porta – voz”, um relações - públicas em matéria de sam-

ba”, inclusive por vezes mediando inúmeros conflitos entre as escolas de samba em virtude 

das disputas de bairros, tão comuns a época. Nesse sentido, ao contrário da grande maioria 

dos sambistas, Paulo da Portela tinha trânsito livre em todas as comunidades, sendo uma 

figura respeitada e admirada por todas as escolas de samba. E por isso passou a ser refe-

renciado dentro do mundo do samba como um mito. Como fica evidenciada na declaração 

do compositor e sambista mangueirense Cartola: “Eu lutei pela Mangueira. O Paulo lutou 

pelo samba” (DOCUMENTÁRIO, 2018). 

Dessa forma, a militância de Paulo da Portela não se restringia apenas em defesa da 

comunidade portelense de Oswaldo Cruz, mas sim em torno das associações das escolas de 

samba dos morros e dos subúrbios cariocas. O sambista por meio da escola de samba pro-

curou dar visibilidade e credibilidade para a população negra periférica do Rio de Janeiro, 

ao ressaltar o talento destes na “arte de fazer samba”. Paulo da Portela defendia a ideia 

desses lugares como um lugar de gente trabalhadora, digna, de grande riqueza cultural e 

aguerrida por seus direitos civis, políticos e sociais. Assim, o sambista conseguia retirar 

desses lugares a pecha de ser considerado um lugar de pobreza, incultura e criminalidade.  

Foi por meio das inovações técnicas e tecnológicas carnavalescas que Paulo da Por-

tela realizou no GRES Portela que a comunidade de Oswaldo Cruz despontou no cenário 

musical do samba na época, como é possível inferir no trecho da canção Palpite Infeliz de 

Noel Rosa “... salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre 

souberam muito bem, que a Vila não quer abafar ninguém. Só quer mostrar que faz samba 

também...” (ROSA, 1935).  

Nesse sentido, o trabalho propõe o entendimento da figura pessoal e política de Paulo 

da Portela, a partir da sua referência mítica para o samba, de acordo com o sentido positivo 

do conceito de mito, enquanto conduta exemplar (ELÍADE, 1972), dentro de uma dimen-

são sagrada e ancestral que envolve a visão afro-referenciada de mito. E busca ressaltar a 

importância de Paulo da Portela como fundador primordial do GRES Portela e pelo seu 

legado de conduta moral, ética e intelectual que fizeram do sambista uma liderança popular 

carioca e uma referência dentro da memória do samba portelense. Como aponta a canção: 

Passado de Glória do sambista portelense Monarco: “... a Mangueira de Cartola, velhos 



14 
 

 

tempos do apogeu. O Estácio de Ismael, dizendo que o samba era seu. Em Oswaldo Cruz, 

bem perto de Madureira. Todos só falavam Paulo Benjamin de Oliveira” (MONARCO, 

1970). 

Dessa forma, a utilização da biografia de Paulo da Portela dentro do Ensino de Histó-

ria e da Cultura afro-brasileira possibilita interseccionar às reminiscências históricas e cul-

turais entre o continente africano e o Brasil ao trabalhar a história dos negros brasileiros 

dentro dos conteúdos curriculares de história, especialmente, visando recobrar o papel cen-

tral que os afro-brasileiros possuem dentro de importantes aspectos sociais, econômicos, 

culturais da História do Brasil e que, por muitas vezes, aparece negligenciado.  

Nesse sentido, o trabalho está dividido em três eixos centrais. Tendo o primeiro 

abordado a justificativa do tema, os objetivos e iniciado a introdução do trabalho com base 

na contextualização dos povos yorubas, de quem Paulo da Portela era descendente. Nesse 

sentido, a explicação dos yorubas aborda o seu surgimento em África, a sua vinda para o 

Brasil em direção à Bahia em meio ao processo diaspórico do comércio de escravizados 

africanos no século XVIII. E a segunda diáspora que os yorubas fizeram para a cidade do 

Rio de Janeiro, durante o século XIX, em decorrência das perseguições religiosas que so-

friam dos africanos escravizados hauças na Bahia. A formação na zona portuária do Rio de 

Janeiro da região que ficou conhecida como “Pequena África” que concentrou grande parte 

dessa população africana e de seus descendentes. E foi o berço do samba urbano carioca.  

Além disso, esse primeiro eixo também conta com uma breve descrição do samba na 

cidade do Rio de Janeiro, desde o seu surgimento na região da “Pequena África”, dentro 

dos terreiros de candomblé e nos ranchos carnavalescos; passando pelo seu processo de 

desenvolvimento e modernização com o surgimento das escolas de samba e pelo longo 

período de marginalização cultural que o excluiu do calendário oficial do carnaval nacio-

nal, em virtude dos caracteres de barbárie, selvageria e atraso que a mentalidade racista da 

elite carioca da época atribuía às manifestações culturais de descendência africana. Até a 

chegada a região de Oswaldo Cruz e Madureira que se consagraram como um grande ter-

reiro de bambas, graças, especialmente, a atuação de Paulo da Portela. O sambista teve 

grande influência na cultura do samba urbano do centro do Rio de Janeiro, conhecido co-

mo “samba de sambar”, para estas localidades. E foi um dos principais articuladores nessa 

mescla cultural do caxambu e do jongo dos povos nativos de matriz africana banta da regi-

ão de Oswaldo de Cruz com o samba urbano de grande influência yoruba desenvolvido na 
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região central do Rio de Janeiro. Foi a união dessas duas culturas de origem africana que 

caracterizou a riqueza singular do samba portelense. 

Atualmente, os bairros de Madureira e Oswaldo Cruz são dois grandes redutos, não 

só do samba, mas da cultura negra carioca. Assim, destacam-se entre esses conglomerados 

de culturas de descendência africana: o jongo da Serrinha; duas tradicionais escolas de 

samba, o GRES Portela e o GRES Império Serrano; os blocos carnavalescos de samba, 

como os Timoneiros da Viola; os vários quintais de samba, como o Pagode da tia Doca, o 

Pagode da Tia Surica; a grande feira gastronômica em festejo a culinária afro-brasileira e 

ao samba, chamada de Feira das Yabás; o baile charme debaixo do Viaduto Negrão de Li-

ma e os eventos organizados pela CUFA com sede também embaixo do mesmo viaduto em 

que acontecem várias celebrações acompanhadas de muito funk, rap e hip hop. 

No segundo eixo é elucidada uma breve biografia de Paulo da Portela e da história do 

GRES Portela, especialmente a época em que o sambista a presidiu. E a discussão teórica e 

metodológica da temática do trabalho dentro do Ensino de História voltado para a educa-

ção básica, através da elucidação dos conceitos e da metodologia utilizada para a constru-

ção da biografia histórica de Paulo da Portela com base no debate das tradições culturais 

afro-brasileiras em sala de aula. 

E no terceiro e último eixo é explicitado o passo a passo da proposta de intervenção 

pedagógica, que por meio da biografia histórica de Paulo da Portela discute as relações 

entre as tradições culturais afro-brasileiras e a cultura nacional em meio ao Estado autoritá-

rio varguista. Além de mostrar as conclusões finais em relação à análise do uso das biogra-

fias como um recurso didático possível e viável dentro do desenvolvimento do ensino de 

história e da cultura afro-brasileira por funcionar como uma excelente ferramenta educati-

va de demonstração da importância da participação dos negros, enquanto sujeitos históri-

cos, em vários aspectos e momentos da história do Brasil, especialmente no aspecto cultu-

ral associado à construção da identidade brasileira. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos Gerais  

 Compreender a relação entre as tradições culturais afro-brasileiras e a ideia de 

construção da identidade nacional durante o regime autoritário varguista; 

 Destacar a militância política de Paulo da Portela em defesa das escolas de samba 

que se desenvolveu com base nos seus feitos a frente do GRES Portela em busca da 

integração social das camadas negras empobrecidas das favelas e dos subúrbios ca-

riocas durante o período da Era Vargas.  

2.2 Objetivos Específicos  

 Identificar as estratégias de articulação política com as autoridades públicas var-

guistas e com a imprensa nacional e internacional que favoreceu a institucionaliza-

ção das escolas de samba; 

 Perceber a importância do referencial do mito sambista Paulo da Portela para a 

construção e afirmação da identidade portelense; 

 Entender a importância que a figura de Paulo da Portela representa para a história e 

a cultura do bairro de Oswaldo Cruz e de Madureira.  
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3 JUSTIFICATIVA  “O MEU NOME JÁ CAIU NO ESQUECIMENTO”?! 

A escolha por trabalhar com a biografia de Paulo da Portela ocorreu por conta da in-

fluência deste para a memória nacional do samba. Sua trajetória de vida desde o seu nas-

cimento até a sua morte esteve sempre relacionada ao samba. Assim, sua origem se situa 

na região da “Pequena África” origem do samba urbano do Rio de Janeiro. Foi nessa regi-

ão, predominantemente, marcada pela liderança cultural dos nagôs–yorubas que Paulo da 

Portela passou grande parte de sua infância e desenvolveu uma identidade negra positiva, 

já que os negros descendentes de yorubas dispunham de grande prestígio social na cidade 

do Rio de Janeiro (MOURA, 1995). 

Assim, a importância de Paulo da Portela para a história e a cultura afro-brasileira es-

tá na militância do sambista em favor da inserção social da população negra empobrecida 

dos subúrbios e morros cariocas. E foi por meio da cultura nacional, através da institucio-

nalização das escolas de samba que Paulo da Portela enxergou a possibilidade de inserir 

social e culturalmente as camadas negras empobrecidas durante o Estado Autoritário chefi-

ado por Getúlio Vargas (1937–1945). 

Além de enfatizar o importante papel ocupado por Paulo da Portela com relação à 

memória nacional do samba e do carnaval, uma vez que o sambista também desempenhou 

um papel essencial para a história e a cultura local dos bairros de Oswaldo Cruz e de Ma-

dureira, já que o desenvolvimento destes bairros está relacionado com a notabilidade social 

alcançada por Paulo da Portela à frente do GRES Portela. Nesse sentido, falar da atuação 

do sambista diante da agremiação portelense é tratar da dimensão histórica das associações 

regionais negras. De acordo com as Diretrizes do Ensino de História e da Cultura Afro-

brasileira, recomendada pela relatora do parecer da Lei 10.639/2003 e os demais conselhei-

ros referente à determinação das DCN para o ensino de história afro-brasileira. 

O ensino de História Afro-Brasileira abrangerá, entre outros conteúdos, 

iniciativas e organizações negras, incluindo a história dos quilombos, a 

começar pelo de Palmares, e de remanescentes de quilombos, que têm 

contribuído para o desenvolvimento de comunidades, bairros, localida-

des, municípios, regiões (exemplos: associações negras recreativas, cultu-

rais, educativas, artísticas, de assistência, de pesquisa, irmandades religi-

osas, grupos do Movimento Negro). Será dado destaque a acontecimentos 

e realizações próprios de cada região e localidade (BRASIL, 2004, p.21). 

 

Portanto, analisar o referencial mítico atribuído a Paulo da Portela para o samba ao 

perceber a ideia de mito enquanto uma conduta exemplar e significativa (ELIADE, 1972, 

p. 6) possibilita entender a importância das ações do sambista para a ascensão nacional do 
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samba, bem como, perceber as estratégias políticas de sobrevivência física e cultural da 

população afro-brasileira diante da opressão e da exclusão social a que foram submetidos, 

mesmo depois de abolida a escravidão em 1888 e instaurada a República no Brasil em 

1889.   
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4 A ORIGEM DO SAMBA NO RIO DE JANEIRO - AS INFLUÊNCIAS CULTU-

RAIS DE PAULO DA PORTELA 

Antes de adentrar diretamente nas ações de Paulo da Portela, importa pontuar as ori-

gens sociais e culturais do sambista que exerceram grande influência na construção da sua 

personalidade e para a construção da sua memória enquanto mito do samba, depois que 

chegou ao bairro de Oswaldo Cruz e fundou o GRES Portela. Nesse sentido, a descendên-

cia yoruba de Paulo da Portela e a vivência na região central do Rio de Janeiro, dentro da 

chamada de “Pequena África,” relacionam-se diretamente com o grande papel que desem-

penhou a frente do samba e com a predominância do referencial de matriz étnica da escola 

de samba Portela. Assim, é necessário contextualizar histórico e temporalmente o surgi-

mento do samba, desde os seus primórdios, bastante influenciado pelo maxixe na região da 

“Pequena África” até a sua forma mais contemporânea, acelerada e sincopada como é mais 

popularmente conhecido na cidade do Rio de Janeiro. 

4.1 O povo yoruba, a formação da “Pequena África” e o samba nos terreiros do Can-

domblé 

Primeiramente, antes de demarcar a forte influência cultural dos yorubas no samba, é 

necessário situar geográfica, histórica, social, política e culturalmente essas sociedades no 

continente africano, a fim de melhor entender seus referenciais civilizatórios, já que estes 

foram de suma importância para a reconstrução simbólica e cultural desses povos em meio 

ao processo de diáspora a que foram submetidos para o Brasil. E o que os permitiu também 

sobreviver físico e simbolicamente ao processo de escravização no Brasil, principalmente 

através da construção de nações, como foi a nagô–yoruba. E através da sua presença civili-

zacional vigorosamente arraigada na cultura popular carioca.  

Nesse sentido, os yorubas no continente africano localizavam-se no golfo da Guiné e 

constituíram até o século XVIII um grupo étnico de grande diversidade linguística, religio-

sa e cultural. Eram divididos em diversas cidades – estados, a partir da qual também eram 

denominados. Cada cidade era autônoma politicamente, governada por um obá e forma-

vam uma espécie de federação. E a cidade de maior poderio político e militar acabava for-

mando em torno das outras cidades, uma sociedade mais ampla que era defendida pelo 

poder imperial da cidade – estado então dominante. A economia era baseada na agricultu-

ra, na caça e na pesca.  E no plano cultural- religioso os nagôs-yorubas se baseavam em 

uma rica mitologia relacionada à cidade nigeriana de Ilé–Ifé considerada sagrada por esses 
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povos. Na tradição yoruba esta cidade é considerada o berço da humanidade, pois ali teri-

am surgido os povos e os reinos descendentes do deus – rei Ododua quem foi o fundador 

dessa cidade sagrada (HOFBAUER, 2012). 

Dentro da cosmogonia yoruba, depois da fundação da cidade sagrada de Ilé-Ifé, a 

população se espalhou pela região. Tendo um dos filhos de Odudua, Oranian fundado o 

reino de Oyó e coube a seu filho Xangô governa-lo. Oyó é para os yorubas uma importante 

cidade, já que a consolidação dos povos yorubas perpassou pela criação do império de 

Oyó, por volta do final do século XV, o seu mais forte e famoso império, considerado a 

capital política dos yorubas. Mas, a partir do qual em torno do final do século XVIII se 

iniciou também o esfacelamento das sociedades yorubanas (HOFBAUER, 2012). 

Com a tomada e a derrocada do império do Oyó pelos africanos islamizados fons do 

Daomé que se localizavam na costa oeste africana, por volta do século XIX, os yorubas 

desarmados foram o principal povo a ser escravizado para a América portuguesa em dire-

ção à Bahia. 

Assim, a fixação dos povos yorubas na região central do Rio de Janeiro ocorreu du-

rante o século XIX, especialmente com a alteração do tráfico escravista. Com a derrota do 

Império do Daomé para a França, os fons daometanos passaram a integrar o afluxo de es-

cravizados para a Bahia junto com outros africanos islamizados, como os haussas. E com 

os yorubas, seus adversários históricos. O aumento da concentração de africanos islamiza-

dos na Bahia, especialmente os haussas acirrou as inimizades históricas trazidas desde a 

África entre esses povos e desembocou na intensificação das perseguições religiosas aos 

cultos dos orixás praticados pelos yorubas (MOURA, 1995). 

 

Figura 1 - Negra escravizada de matriz étnico-africana yoruba 

 

Fonte: Revista Afro – Ásia, 2018. 
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Figura 2 – negro escravizado de matriz étnica yoruba 

 

Fonte: Blog História Crítica, 2011. 

Com isso, uma grande parcela de africanos yorubas entre livres e escravizados no fi-

nal do século XIX fugiu da Bahia. Uns retornaram para a África e grande parcela destes 

partiu em direção à cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império. Ao chegar ao Rio 

de Janeiro concentraram-se, predominantemente, na região portuária, nas antigas freguesi-

as de São Sebastião, da Candelária, de São José, de Santa Rita, de Santana, do Sacramento 

e de Santo Antônio que atualmente integram os bairros da Gamboa, da Saúde, da Prainha, 

do Santo Cristo e da Praça XV. 

Os negros libertos e escravizados yorubanos se diferenciavam pelos seus ofícios que 

eram bastante solicitados dentro da sociedade carioca urbanizada. Entre os escravizados 

haviam os chamados “escravos de ganho” que dominavam muitos ofícios. E que por isso 

migraram para a cidade do Rio de Janeiro em busca da compra de suas alforrias, através da 

renda que poderiam obter através da prestação de serviços.   

A abolição da escravidão em 1888 e a instauração da República no Brasil em 1889 

aumentaram em muito o fluxo de negros baianos em direção à cidade do Rio de Janeiro 

que vieram em busca da obtenção de trabalho, já que a capital do país requeria uma maior 

demanda por determinados serviços, como: estivadores, sapateiros, ferreiros, negociantes, 

marítimos, cocheiros e ambulantes. Estas atividades eram desempenhadas em grande maio-

ria pelos africanos yorubanos na Bahia. Com a abolição da escravatura (1888) em que os 

afro-brasileiros obtiveram apenas a libertação jurídica, porém sem nenhuma política de 

reparação social, ampliou-se a procura destes negros libertos e descendentes de ex- escra-

vizados para a capital republicana. Como aponta Moura (1995, p. 44): 

O grupo baiano iria situar-se na parte da cidade onde a moradia era mais 

barata, na Saúde, perto do cais do porto, onde os homens, como trabalha-

dores braçais, buscam vagas na estiva. Com a brusca mudança no meio 

negro ocasionada pela Abolição, que extingue as organizações de nação 
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ainda existentes no Rio de Janeiro, o grupo baiano seria uma nova lide-

rança. A vivência de muitos como alforriados em Salvador — de onde 

trouxeram o aprendizado de ofícios urbanos, e às vezes algum dinheiro 

poupado- e a experiência de liderança de muitos de seus membros — em 

candomblés, irmandades, nas juntas ou na organização de grupos festei-

ros —, seriam a garantia do negro no Rio de Janeiro. Com os anos, a par-

tir deles apareceriam às novas sínteses dessa cultura negra no Rio de Ja-

neiro, uma das principais referências civilizatórias da cultura nacional 

moderna. 

 

 Com a grande concentração de escravizados de origem yoruba que se fixou na regi-

ão central do Rio de Janeiro, esta ficou conhecida como “Pequena África”, por ter reunido 

uma grande maioria de moradores africanos e de seus descendentes. Foi nessa região, es-

pecialmente no lugar chamado Pedra do Sal, no morro da Conceição, no bairro da Saúde 

que da mistura dos batuques africanos com a modinha, uma música com características 

mais rural e descendência europeia, surgiu o samba em sua forma mais urbanizada (LO-

PES; SIMAS, 2017, p. 220).  

A política reformista de urbanização implementada pelo prefeito Pereira Passos em 

conjunto com o presidente Rodrigues Alves e o médico sanitarista Oswaldo Cruz, entre os 

anos de 1902 e 1906, pretendeu trazer “ares de civilização e progresso” para a cidade do 

Rio de Janeiro ao tentar transformá-la em uma “Paris tropical”. Assim, estas obras inspira-

das nos estilos arquitetônicos e hábitos de vida parisiense voltaram à cidade do Rio de Ja-

neiro para os interesses comerciais e para o modo de vida e de divertimento da elite bur-

guesa com a construção de bulevares e cafeterias, como os que existiam em Paris.   

Mas, em contrapartida, exacerbou a situação de segregação socioeconômica e racial 

existente no Rio de Janeiro ao afetar principalmente as camadas mais empobrecidas e ne-

gras da população que se viram obrigadas a migrar para as zonas periféricas cariocas, em 

virtude das expropriações que sofreram com as demolições dos cortiços que de acordo com 

a política higienista e eugenista do “Bota abaixo” sujavam, adoeciam e enfeavam a cidade.  

Em virtude disso, grande parte dos negros que moravam na região central do Rio de 

Janeiro se deslocou para as zonas periféricas da cidade, como a região da Praça XI, na ci-

dade nova. O que ampliou a chamada região da “Pequena África” que passou a englobar 

também esta última. Dentro da “Pequena África” teve destaque à região da Praça XI. Foi 

nessa região que surgiu um dos primeiros sambas registrados da história em 1916 e que 

alcançou grande sucesso, especialmente durante o carnaval, chamado Pelo Telefone e in-

terpretado por Donga, ainda bastante “amaxixado”.  E também o samba mais modernizado, 

no final dos anos 1920, em virtude do ambiente mais urbano e cosmopolita da Praça XI, 
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que fez com que o samba ganha-se uma rítmica mais acelerada, como é mais popularmente 

conhecida até hoje, através da turma do Estácio que fundaria umas das primeiras escolas de 

samba, a Estácio de Sá. Esta última formou-se a partir da união de vários ranchos carnava-

lescos da região do Estácio, como o “Deixa – Falar” e a “União faz a força” (LOPES; SI-

MAS, 2017). 

O Candomblé também foi outro fator de grande importância para a consolidação dos 

escravizados africanos no Brasil, especialmente com relação à nação nagô-yoruba e de 

onde se originou o samba. Foi por meio das suas práticas ritualísticas que os povos yorubas 

se reconstruíram culturalmente no Brasil, através da reinvenção de laços simbólicos de 

linhagem e familiares que foram rompidos com o processo da diáspora africana para o Bra-

sil. Moura (1995), ao falar de uma importante casa de candomblé nagô-yoruba fundada na 

Bahia pela africana liberta Iyá Nassô, dilucida com base no candomblé de origem nagô-

yoruba, como estes conseguiram sobreviver física e simbolicamente ao processo de escra-

vização a que foram submetidos, através da conservação de seus referenciais civilizatórios.  

O candomblé trazido por Iyá Nassô e para o Brasil é, de uma forma, um 

culto novo, pois compensa as lacunas na cosmogonia nagô ocasionadas 

pela escravatura com uma nova organização ritual, incorporando num só 

terreiro os cultos das principais cidades iorubas, diversamente do que 

ocorria na África, onde eles se davam em templos separados. O terreiro 

toma a forma simbólica do próprio continente africano, os orixás das ci-

dades com seus assentamentos no barracão, enquanto as entidades do céu 

aberto são cultuadas em sua mata. O próprio termo candomblé, só aqui 

teria o significado de culto, ou casa (MOURA, 1995, p. 24-25). 

 

Assim, foi por meio da solidariedade grupal e da forte resistência cultural que os ne-

gros yorubas alcançaram grande prestígio social na cidade do Rio de Janeiro, através da 

preservação e valorização de seus princípios civilizatórios, especialmente do culto aos ori-

xás. Isso possibilitou não só a fixação destes na região central do Rio de Janeiro, que deu 

início a chamada “Pequena África”, bem como, possibilitou a liderança cultural da nação 

yorubá nessa localidade. Como aponta Moura:  

Sob a proteção da bandeira branca de Oxalá, continuam chegando ao Rio 

de Janeiro, nos porões dos navios que faziam escala no porto de Salvador, 

negros baianos livres, principalmente das nações sudanesas, em busca de 

uma sociedade mais aberta onde pudessem se afirmar, superando os 

traumas da escravatura. Os primeiros que conseguem uma situação na ca-

pital, um lugar para morar e cultuar os orixás e uma forma de trabalho, 

não hesitam em fornecer comida e moradia aos que vão chegando, o que 

permitiu um fluxo migratório regular até a passagem do século, garantin-

do uma forte presença dos baianos no Rio de Janeiro (MOURA, 1995, p. 

85). 
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Nesse sentido, após a abolição da escravidão, as casas de candomblé também conti-

nuaram a desempenhar um papel crucial para a sobrevivência física e cultural negra, espe-

cialmente de tradição nagô-yoruba, já que, apesar de livre juridicamente, o negro continua-

va a ser marginalizado socialmente. A instauração da República no Brasil em 1889 tam-

bém não alterou o ciclo das desigualdades raciais. Os negros continuavam a ocupar majori-

tariamente as fileiras do subemprego, não contavam com acesso a educação e a moradia e 

eram impedidos de expressar suas manifestações culturais e religiosas. A família de axé 

continuava a ser então, a principal forma de acolhimento social e de sociabilidades desses 

negros descendentes de yorubas, através da construção de laços simbólicos, comunitários e 

familiares (MOURA, 1995). Como aponta João da Baiana ao falar do terreiro de uma das 

tias baianas mais importantes da região ─ a Tia Ciata.  

As nossas festas duravam dias, com comida e bebida, samba e batucada. 

A festa era feita em dias especiais, para comemorar algum acontecimen-

to, mas também para reunir os moços e o povo “de origem”. Tia Ciata, 

por exemplo fazia festa para os sobrinhos dela se divertirem. A festa era 

assim: baile na sala de visitas, samba de partido alto nos fundos da casa e 

batucada no terreiro. A festa era de preto, mas branco também ia lá se di-

vertir. No samba só entravam os bons no sapateado, só a “elite”. Quem ia 

pro samba, já sabia que era da nata. Naquele tempo eu era carpina (car-

pinteiro). Chegava do serviço em casa e dizia: mãe, vou pra casa da Tia 

Ciata. A mãe já sabia que não precisava se preocupar, pois lá tinha de tu-

do e a gente ficava lá morando, dias e dias, se divertindo. Eu sempre fui 

responsável pelo ritmo, fui pandeirista. Participei de vários conjuntos, 

mas era apenas para me divertir. Naquele tempo, não se ganhava dinheiro 

com samba. Ele era muito mal visto. Assim mesmo às vezes nós éramos 

convidados para tocar na casa de algum figurão. Eu me lembro que em 

certa ocasião, o conjunto de que eu participava foi convidado para tocar 

no palacete do senador Pinheiro Machado, lá no morro da Graça. Quando 

o conjunto chegou, o senador foi logo perguntando aos meus colegas: ca-

dê o menino? O menino era eu. Aí meus companheiros contaram ao se-

nador que a polícia tinha tomado e quebrado o meu pandeiro, lá na Penha. 

O senador mandou que eu passasse no Senado no outro dia. Passei e ga-

nhei um pandeiro novo, com dedicatória, peça que tenho até hoje. (JOÃO 

DA BAIANA, 1967 apud MOURA, 1995, p. 115).  

 

Nessas rodas de batuques, como as que aconteciam na casa de Tia Ciata em que fre-

quentavam, é preciso destacar também a presença de autoridades públicas entre estes, co-

mo policiais que por inúmeras vezes descumpriram a legislação da época de proibição das 

manifestações culturais de origem africana. Assim, garantiam o funcionamento do terreiro, 

muitas vezes, até mesmo, desempenhando obrigações dentro da ritualística candomblecista 

(MOURA, 1995). 
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Hilária Batista de Almeida, a tia Ciata, era uma iyakekerê, negra, baiana e quitundei-

ra que gozava de grande reconhecimento social, não somente entre a população negra da 

época, mas à frente de importantes autoridades públicas, como presidentes. Como o caso 

que ocorreu com o presidente Venceslau Brás (1914-1918), após tê-lo curado de uma feri-

da na perna da qual os médicos já haviam desenganado-lhe. (MOURA, 1995). Foi justa-

mente por conta dessas alianças políticas de Tia Ciata com as autoridades públicas que ela 

se tornou uma figura de grande fama e influência social da época. Sua casa, além de ser 

frequentada por pessoas de diferentes raças e níveis sociais, foi também um importante 

lugar de resistência da cultura negra e de origem de um dos mais famosos samba, o Pelo 

Telefone, registrado em 1916 e de autoria polêmica de Donga. A polêmica ocorreu porque, 

segundo tia Ciata, o sambista teria roubado a letra da música a qual teria sido construída 

coletivamente durante uma roda de samba no terreiro de sua casa.  

 Além de Donga, outros sambistas notáveis também frequentaram a casa de Tia Cia-

ta, como João da Baiana, Pixinguinha, Heitor dos Prazeres. Esse último muito amigo de 

Paulo da Portela. E mesmo Tia Ciata também destacava-se nos improvisos do Partido Alto. 

Era no fundo da casa que, além de inovar na musicalidade durante os festejos, os saberes e 

os valores afro-civilizatórios também eram renovados, disseminados e afirmados entre o 

grupo, através das rodas de batuques africanos, das danças e do culto aos orixás misturados 

com a sociabilidade e a afetividade que envolvia o ato de alimentação preparado pelas im-

portantes tias baianas da região. 

4.2 Os ranchos carnavalescos, a resistência negra das escolas de samba e o passado de 

glória portelense 

A modernização da cidade e a situação de transição nacional fazem com 

que indivíduos de diversas experiências sociais, raças e culturas se encon-

trem nas filas da estiva ou nos corredores das cabeças-de-porco, promo-

vendo essa situação, já no fim da República Velha, a formação de uma 

cultura popular carioca definida por uma densa experiência sócio-cultural 

que, embora subalternizada e quase que omitida pelos meios de informa-

ção da época, se mostraria, juntamente com os novos hábitos civilizató-

rios das elites, fundamental na redefinição do Rio de Janeiro e na forma-

ção de sua personalidade moderna. Surgem novas sínteses culturais dessa 

ralé, instituições — formas de organização do grupo, inicialmente hetero-

gêneo e disforme, formado por indivíduos reunidos apenas por uma situa-

ção de subalternidade comum — gêneros artísticos — musicais, dramáti-

cos, festeiros, processionais, esportivos — como novas paixões popula-

res, situações particulares a esta cidade, local de encontro e celebração. 

Em sua plasticidade, essa cultura popular incorporaria elementos de di-

versos códigos culturais, sobre os quais as tradições dos negros teriam li-

derança, e dariam coesão e coerência. Tradições redefinidas por essa situ-
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ação precisa de encontro na sociedade brasileira da virada do século, por 

uma gente que realmente funda uma democracia racial propiciada pela 

marginalização, pela miséria e pela tortuosa experiência nacional com a 

proletarização (MOURA, 1995, p. 86-87).  

 

A precariedade de vida e as condições adversas de trabalho que caracterizavam a 

condição social da maioria dos trabalhadores imigrantes europeus na cidade do Rio de Ja-

neiro favoreceu a aproximação desses setores com as camadas empobrecidas afro-

brasileiras. Assim, como estes residiam muitas vezes nos mesmos locais, as trocas culturais 

entre esses grupos foi constante e o que gerou não só o abrasileirar de ritmos de influência 

europeia, como a modinha, bem como, a criação de ritmos brasileiros de forte influência da 

cultura negra, como o lundu, o maxixe e o samba (MOURA 1995). 

É preciso destacar também, como a elite, através da indústria cultural se apropriou de 

alguns desses estilos musicais, ao rechaçar aqueles em que a rítmica, as danças e o batuque 

de origem africana eram mais presentes e um tanto mais difíceis de alterar, como o maxixe 

e o samba. E embranqueceu aqueles em que a construção harmônica admitia tal alteração 

sem comprometer o seu arranjo melódico. Isso ocorria geralmente, em torno dos estilos 

musicais que apresentavam uma maior influência dos instrumentos de sopro do que do 

batuque, como o lundu que ganhou a forma do choro, após a alteração da sua forma rítmica 

e obteve um grande alcance nas casas de espetáculo mais elitizadas (PRANDI, 2000). 

Mas é especialmente, com base nas manifestações carnavalescas cariocas da época, 

em que essas disputas e trocas culturais de negros e brancos, entre a cultura erudita e a cul-

tura popular tomam a sua forma mais acentuada. Assim, no século XIX eram comuns os 

desfiles das Grandes Sociedades, que se caracterizam por ser um clube recreativo da elite 

carioca, pela suntuosidade alegórica das carruagens e pela luxuosidade das suas fantasias, 

inspiradas no carnaval veneziano. Em contraponto aos desfiles dos ranchos carnavalescos, 

que eram pertencentes às camadas mais empobrecidas da população, especialmente as ne-

gras de descendência yoruba. Caracterizados pelo samba- marcha, com muitos instrumen-

tos de percussão, de corda e de sopro; pelo improviso das fantasias; pelo casal porta–

estandarte; pelos mestres de harmonia, de coreografia e pela tradição processional–

dramática de origem religiosa, que tinha como enredo os acontecimentos históricos impor-

tantes e de seus personagens que eram repetidos e atualizados junto ao grupo durante as 

festividades carnavalescas.   
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Figura 3 - Pintura de Heitor dos Prazeres – Ranchos Carnavalescos 

 

Fonte: Acervo Banco Itaú, 2018. 

Os ranchos compreendiam associações recreativas culturais negras “que já anterior-

mente apareciam na Bahia, e que aqui lutariam carnavalescamente para impor a presença 

do negro e as suas formas de organização e expressão nas ruas da capital da República” 

(MOURA, 1995, p. 88). Assim, funcionava especialmente para os negros descendentes de 

yorubas da região da “Pequena África”, como uma forma de afirmação e atualização de 

seus referenciais civilizatórios que garantiram a coesão e a prevalência cultural do grupo 

na região. 

Nesse sentido, é imprescindível destacar figuras que se notabilizaram, não somente 

pelas criações de ranchos famosos na região, mas especialmente pela maior organização 

destes, que atraiu a maior à atenção da imprensa e o apoio do poder público para seus cor-

tejos, como foi Hilário Jovino Ferreira. Este último foi uma das maiores lideranças de ran-

chos da chamada “Pequena África”. Participou do rancho Dois de Ouro e fundou o chama-

do Rei de Ouro. O pernambucano, nascido no ano de 1875, filho de pais forros que foi para 

Bahia ainda pequeno e chegou ao Rio de Janeiro já adulto. Seus ranchos tinham por finali-

dade o fortalecimento dos laços da comunidade local, mas acima de tudo, a conservação da 

tradição da cultura negra baiana e a busca pela oficialização dos seus cortejos, já que na 

época eles não contavam o aval legal para se apresentar (MOURA, 1995). E seus festejos 

seguiam o calendário das festas católicas cristãs. Como aponta Moura:  

Hilário é um dos criadores fundamentais entre a baianada no Rio de Ja-

neiro, e nele a liderança negra se mostra em toda a sua complexidade, 

quando a riqueza de uma individualidade se harmoniza com sua condição 

de veículo, de sintetizador do impulso coletivo. Personalidade, demiurgo, 
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Hilário aparece no momento em que novas soluções eram necessárias pa-

ra que se preservasse a essência das tradições do grupo no novo ambiente. 

Inicialmente através da ligação proposta com a festa natalina cristã, ca-

racterizada pela procissão dramática no dia de Reis, mas a forma dionisí-

aca com que o negro se apropria das festas católicas provoca protestos e 

interdições que têm como conseqüência o deslocamento das principais 

festas negras para o tempo desinibido do Carnaval, e sua definitiva profa-

nização (MOURA, 1995, p.87). 

 

Outra figura que também fundou ranchos famosos na região e que se coadunaram 

com a regulamentação imposta pelo poder público da época foi a Tia Ciata em conjunto 

com seus familiares. Em relação à oficialização dos ranchos carnavalescos, Moura (1995) 

aponta a importância que o aval do poder público representava para os negros da região da 

chamada “Pequena África”.  

As características organizacionais das novas instituições populares, já 

com a preocupação de se legitimar ante o poder público, aceitando em 

sua estrutura interna algumas de suas regras, mostra o norteamento dos 

novos líderes por um princípio de realidade, que também determinaria 

alianças destes grupos com indivíduos solidários vindos das camadas su-

periores, capazes de avalizá-los e protegê-los contra as perseguições da 

polícia, e de mobilizar recursos para seus gastos carnavalescos. A neces-

sidade de legitimar as organizações negras faria até com que os ranchos 

chegassem aos palácios de governo. Ainda no Diário Carioca (7 de feve-

reiro de 1931): “O Rei de Ouro em 1894, no Itamarati, em presença de 

Floriano Peixoto, e o outro foi o Ameno Resedá, no Guanabara, em pre-

sença do marechal Hermes da Fonseca. Na Bahia, os ranchos fazem ce-

rimônias na praça do Palácio em cumprimento ao governador (MOURA, 

1995, p. 88). 

 

Com o desenvolvimento urbanístico da cidade do Rio de Janeiro, na virada dos anos 

1930, que deslocou os antigos moradores do centro para região da Cidade Nova , o gover-

no decretou novas medidas de controle para as manifestações carnavalescas populares. 

Ficava restrito o desfile dos ranchos na praça XI ao chamado “Pequeno Carnaval”, direcio-

nado às classes populares que acontecia no período junino, fora do calendário oficial do 

carnaval que acontecia em fevereiro e se direcionava apenas as manifestações carnavales-

cas da elite, os Corsos (MOURA, 1995). Estes últimos caracterizavam-se por carros enfei-

tados com serpentinas puxados por tração ou motorizados e com banho de mar a fantasia.  

Além disso, data dessa época também a feição africanizada mais moderna e sofisti-

cada das manifestações carnavalescas com o surgimento das escolas de samba. Estas se 

diferenciavam dos ranchos pelo samba mais acelerado, voltado para o dinamismo do desfi-

le e pelas coreografias.  
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Uma das primeiras agremiações carnavalescas que compreenderam as chamadas es-

colas de samba de samba e que ganhou grande projeção foi a Estácio de Sá, resultante da 

união de vários ranchos do bairro do Estácio, como o “Deixa – Falar” e a “União faz a 

Força” no final da década de 20 e início da década de 1930 pela chamada Turma do Está-

cio, composta por Ismael Silva, Silvio Fernandes - (Brancura), Nilton Bastos, os irmãos 

Bide - Alcebíades Barcelos e (Mano Rubens) - Rubem Barcelos, Armando Marçal, (Mano 

Edgar)- Edgar Marcelino dos Passos Santo, Aurélio Gomes e (Baiaco) - Osvaldo Caetano 

Vasques (LOPES; SIMAS, 2017). O nome escola de samba, segundo um dos seus funda-

dores, Ismael Silva, teria sido inspirado na escola de formação de normalistas que existiu 

em outrora no bairro do Estácio (LOPES; SIMAS, 2017, p. 116). 

Durante a virada para os anos 1930 e início dessa década também surgiram outras 

escolas de samba. Dentre estas, destacavam-se a Portela, ainda sem o nome de Portela no 

bairro de Oswaldo Cruz e a Estação Primeira de Mangueira no morro da Mangueira.     

A história da escola de samba portelense se inicia no ano de 1923, oriunda de blocos 

da região de Oswaldo Cruz: o “O Ouro sobre Azul” de Paulo da Portela; o “Quem fala de 

nós come mosca” da festeira mais famosa da localidade, a dona Ester; o “Baianinhas de 

Oswaldo Cruz” e o “Conjunto Carnavalesco de Oswaldo Cruz”. Destes dois últimos blocos 

saíram os Antonios, Rufino e Caetano (SIMAS, 2012) os quais seriam co-fundadores da 

escola de samba portelense junto com Paulo da Portela. Desde aí, já adotaram as cores azul 

e branca e escolheram Paulo da Portela como presidente da agremiação carnavalesca. 

(DOCUMENTÁRIO, 2018). 

Figura 4 - Fundadores do GRES Portela. Paulo da Portela à esquerda, Antonio Caetano no 

centro e Antonio Rufino a direita 

 

 Fonte: Blog Receita de Samba, 2018. 
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Em 1923 Paulo da Portela levou também Heitor dos Prazeres, um dos sambistas de 

grande destaque da região da Pequena África, para o Conjunto Carnavalesco de Oswaldo 

Cruz, a fim de trazer notoriedade ao Conjunto Carnavalesco e torna-lo famoso na região 

“Pequena África”, um dos berços do samba carioca. Com a entrada de Heitor dos Prazeres, 

o Conjunto Carnavalesco alterou o seu nome novamente e passou a se chamar “Quem nos 

faz é o Capricho”, nome que foi sugerido por Heitor dos Prazeres. Em 1931 durante o pri-

meiro concurso de escola de samba, a agremiação alterou novamente o seu nome e passou 

a se chamar “Vai como pode” e definiu a águia como estandarte da escola (DOCUMEN-

TÁRIO, 2018). 

Até 1934 os desfiles das escolas de samba não compunham a programação oficial de 

carnaval e eram organizados por pequenos jornais da época. Em 1935 a Vai como pode 

conquistou o seu primeiro título. Tendo concorrido com dois sambas, que à época era per-

mitido pela regulamentação dos desfiles: o Alegria tu terás de Antonio Caetano e Linda 

Guanabara de Paulo da Portela (DOCUMENTÁRIO, 2018) 

Em 1 de março de 1935 a agremiação definiu o nome como é popularmente hoje co-

nhecida de Portela em referência a sua principal rua, a Estrada do Portela, por sugestão do 

delegado da comarca Dulcídio Gonçalves, que segundo relatos de vários fundadores da 

agremiação, achava que a denominação anterior soava como desordeira e o que impediria 

que a escola de samba fosse vista como uma agremiação respeitável, já que nessa época 

havia a tentativa do Estado varguista de disciplinar as manifestações populares, através da 

obtenção de licenciamento junto à delegacia de costumes para poder desfilar (SIMAS, 

2012). Nesse ano também, durante um concurso organizado pelo Jornal A Nação, Paulo da 

Portela ganhou o título do maior compositor das escolas de samba (DOCUMENTÁRIO, 

2018). 

No ano de 1939, o GRES Portela conquistou o seu bicampeonato com o enredo Teste 

ao samba. E Paulo da Portela destacou-se novamente, pois, além de ter estado à frente dos 

quesitos de maior pontuação da agremiação: de samba-enredo, de harmonia e da fantasia, o 

sambista consagrou-se também, como “professor do samba” no senso comum da popula-

ção carioca, após ter se utilizado do enredo para chamar atenção da população e especial-

mente do Estado em favor de mais políticas públicas sociais de promoção para as escolas 

de samba, pois a estas cabiam à atribuição do ensino extracurricular de levar cultura à po-

pulação brasileira (DOCUMENTÁRIO, 2018). 
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A agremiação portelense conquistou também os campeonatos de 1940 e 1941. Po-

rém, em 1941 devido a um desentendimento interno entre Paulo da Portela e  os membros 

da diretoria da agremiação, o sambista teria sido desligado do GRES Portela e foi para a 

pequena escola de samba Lira do Amor, hoje extinta, que se localizava no bairro de Bento 

Ribeiro (DOCUMETÁRIO, 2018). O GRES Portela, mesmo com a saída de Paulo da Por-

tela em 1941 da agremiação, manteve o seu ciclo sucessivo de vitórias até o ano de 1947. E 

até hoje é a escola de samba que mais soma títulos, contando atualmente com vinte e dois 

campeonatos, carregando uma história de tradição e grandiosidade no carnaval. Como já 

declarado na canção Passado de Glória de um dos seus sambistas mais ilustres da Velha 

Guarda, o Monarco: “[...] teus livros têm tantas páginas belas. Se eu for falar da Portela, 

hoje não vou terminar” (MONARCO, 1970). 

A importância da escola de samba Portela e da figura de Paulo de Portela para a pro-

jeção social e cultural dos bairros de Madureira e Oswaldo Cruz está atrelada ao prestígio 

alcançado pelo GRES Portela durante o comando do sambista dentro cenário musical do 

samba. Assim, foi a fama de Paulo da Portela e do GRES Portela que geraram mais visibi-

lidade para a comunidade de Madureira e Oswaldo Cruz e possibilitaram o desenvolvimen-

to urbano e cultural desses dois bairros.  
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5 A ESCRITA E O ENSINO DA HISTÓRIA E DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA 

A busca por trabalhar a figura política e pessoal de Paulo da Portela advém da im-

prescindibilidade de demarcar a importante contribuição negra na cultura nacional. Como 

dispõe o parecer da Lei 10.639/03 da relatora Petronilha Gonçalves e de seus demais con-

selheiros com relação à determinação das DCN para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira: 

O ensino de História e de Cultura Afro-Brasileira far-se-á por diferentes 

meios, inclusive, a realização de projetos de diferentes naturezas, no de-

correr do ano letivo, com vistas à divulgação e estudo da participação dos 

africanos e de seus descendentes em episódios da história do Brasil, na 

construção econômica, social e cultural da nação, destacando-se a atuação 

de negros em diferentes áreas do conhecimento, de atuação profissional, 

de criação tecnológica e artística, de luta social (tais como: Zumbi, Luiza 

Mahim, Aleijadinho, Padre Maurício, Luiz Gama, Cruz e Souza, João 

Cândido, André Rebouças, Teodoro Sampaio, José Correia Leite, Solano 

Trindade, Antonieta de Barros, Edison Carneiro, Lélia Gonzáles, Beatriz 

Nascimento, Milton Santos, Guerreiro Ramos, Clóvis Moura, Abdias do 

Nascimento, Henrique Antunes Cunha, Tereza Santos, Emmanuel Araú-

jo, Cuti, Alzira Rufino, Inaicyra Falcão dos Santos, entre outros) (BRA-

SIL, 2004, p. 22). 

 

Nesse sentido, as biografias históricas funcionam como um rico material didático a 

ser utilizado em sala de aula, especialmente dentro do Ensino de História. Com base nas 

trajetórias políticas e de vida desses personagens relacionada ao contexto social, histórico 

em que se situa é possível analisar como esses sujeitos lidaram com a dinâmica social de 

uma determinada época. Nesse sentido, as condutas políticas e as caraterísticas pessoais e 

psicológicas desses indivíduos revelam as estratégias, as ideias, as ações, as angústias e os 

traumas que são resultantes das relações sociais, das conjunturas e das heranças históricas e 

culturais trazidas por esses sujeitos. Como afirma Del Priore (2009, p. 9): 

A reabilitação da biografia histórica integrou as aquisições da história so-

cial e cultural, oferecendo aos diferentes atores históricos uma importân-

cia diferenciada, distinta, individual. Mas não se tratava mais de fazer, 

simplesmente, a história dos grandes nomes, em formato hagiográfico – 

quase uma vida de santo –, sem problemas, nem máculas. Mas de exami-

nar os atores (ou o ator) célebres ou não, como testemunhas, como refle-

xos, como reveladores de uma época. A biografia não era mais a de um 

indivíduo isolado, mas, a história de uma época vista através de um indi-

víduo ou de um grupo de indivíduos. Ele ou eles não eram mais apresen-

tados como heróis, na encruzilhada de fatos, mas como uma espécie de 

receptáculo de correntes de pensamento e de movimentos que a narrativa 

de suas vidas torna mais palpáveis, deixando mais tangível à significação 

histórica geral de uma vida individual. 
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Dessa forma, através da história individual de Paulo da Portela torna-se possível en-

xergar também o contexto social, econômico e político do grupo social a qual ele se insere, 

ou seja, a condição social da população empobrecida afro-brasileira em um cenário de forte 

exclusão social e racismo. E perceber as experiências e condutas de sobrevivência física e 

simbólica desenvolvida pela população negra e ex - escravizada diante do contexto de li-

berdade jurídica pós - abolicionista, mas de forte racismo e descaso social em que a popu-

lação afro-brasileira ocupava os piores postos de trabalhos e não tinha acesso a direitos 

civis, políticos e sociais. 

A biografia histórica aparece então como um terreno didático privilegiado para abor-

dar a participação dos afro-brasileiros nos diversos aspectos sociais, econômicos, políticos 

e culturais da história do Brasil. E Paulo da Portela cumpriu esse papel primordial, especi-

almente no que se relaciona à integração nacional do negro. Porém, essa atuação de Paulo 

da Portela na maioria das vezes não é ressaltada. Como foi possível verificar nas apostilas 

adotadas no curso - escola em que me baseei. Mesmo em verbetes ou em bibliografias re-

comendadas ao final do conteúdo a figura de Paulo da Portela não é mencionada. Sendo 

assim, a sala de aula aparece como condição sine qua non para abordar o importante papel 

de personalidades negras, como o sambista.  

 Sendo assim, abordar a figura de Paulo da Portela é poder destacar também a ques-

tão do samba enquanto símbolo de identidade nacional, a forte predominância do referen-

cial de matriz africana na sociedade brasileira, especialmente com relação à formação da 

identidade brasileira enquanto povo, já que as principais características que permeiam a 

ideia de ser brasileiro se encontram perpassadas por valores afro-brasileiros, como a musi-

calidade, a corporeidade, a sociabilidade, a culinária, entre outros aspectos.  

 

5.1 Uma discussão teórico-metodológica para problematizar a história da África no 

Brasil e pelo Brasil 

O processo de nacionalização do samba e profissionalização dos sambistas está rela-

cionado concomitantemente com a atuação política de Paulo da Portela em torno das  polí-

ticas culturais e trabalhistas promovidas durante a Era Vargas (1930 –1945). Por conta 

disso, dentro do conteúdo que abrange a esse mesmo contexto histórico, serão privilegiadas 

as dimensões trabalhistas e culturais do regime varguista que se relacionam diretamente 

com a atuação de Paulo da Portela em prol da inserção social e cultural do negro no Brasil, 
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já que a centralidade do seu papel em defesa do samba é pouco discutida quando se trata da 

relação entre cultura e política na Era Vargas.   

Dessa forma, o trabalho se fundamenta na utilização da biografia histórica de Paulo 

de Portela em função da construção do seu referencial enquanto mito do samba. Os concei-

tos aqui discutidos integram a proposta de intervenção pedagógica no sentido de constru-

ção desta biografia.   

Diante disso, será ressaltado o protagonismo político do sambista ao ter se aproveita-

do do regime varguista, favorável às demandas das classes populares para agir de forma a 

favorecer a nacionalização do samba. 

Por esse ângulo, no que tange ao Estado Varguista (1930-1945) faz se necessário 

discutir os conceitos que se relacionam com essa conjuntura e que possibilitou a atuação 

política em favor do samba de Paulo da Portela. São eles: 

O conceito de trabalhismo que Angela de Castro Gomes define como uma ideologia 

política de valorização ao trabalho e do trabalhador, ao reabilitar o papel e o lugar desse 

último no cenário nacional. A figura do trabalhador passa a ser dignificada como um ator 

social de suma importância para o desenvolvimento e o progresso nacional (GOMES, 

2005). O conceito de corporativismo social referente à ideia de sociedade enquanto corpo e 

da garantia de funcionamento desse corpo social de forma orgânica, encabeçado pelo Esta-

do. Nesse caso, referente ao Estado Varguista, destaca-se a criação de vários mecanismos 

de controle social. Como explica Gomes (2005, p. 238): 

esta era uma nova forma de exercício do poder que, sem, abdicar da sobe-

rania do Estado – controle sobre o território –, suplementava-a com um 

controle sobre a sociedade. Ou seja, com um controle que era fundamen-

talmente uma técnica de construção do povo\ nação como uma grande 

família, em que o Estado\ presidente era o pai\ guia. 

 

A ideologia da democracia racial muito veiculada pelo discurso varguista, que dis-

seminava a ideia de harmonia racial brasileira em que brancos, índios e negros conviviam 

de forma pacífica e equitativa. E utilizava-se do processo de miscigenação ocorrido no 

Brasil como justificativa dessa tolerância racial. O sociólogo Marcos Chor Maio destaca, 

especialmente, o alcance social dessa teoria sociológica desenvolvida por Gilberto Freire 

entre a década de 1920 e 1930 de que a mestiçagem no Brasil refletia a amenidade presente 

nas relações escravistas entre os senhores de engenho e os escravizados domésticos. E que 

foi preponderante dentro da ideia de construção nacional da sociedade brasileira na primei-

ra metade do século XX. Segundo Chor (1999, p.144): 
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[...] particularmente entre os anos 20 e 40, devido às transformações eco-

nômicas, sociais, e políticas ocorridas no Brasil e à centralidade do debate 

intelectual acerca de uma versão definitiva da identidade nacional, houve 

a substituição da visão pessimista da contribuição das raças formadoras 

da sociedade brasileira por um novo enfoque positivo, no qual o intercur-

so racial transformou-se em indicador de tolerância e harmonia. A con-

trovertida crença numa democracia racial à brasileira, que teve no soció-

logo Gilberto Freyre a mais refinada interpretação, tornou-se assim um 

dos principais alicerces ideológicos da integração racial e do desenvolvi-

mento do país [...]. 

 

O governo varguista se utilizou da cultura popular, especialmente do samba, como 

um meio de diluir as distinções raciais existentes no Brasil, passando a ideia de inexistên-

cia do racismo no Brasil pelo fato de brancos e negros compartilharem os mesmos signos 

culturais. 

O conceito de ditadura, por ora entendido enquanto a maior fase de radicalização e 

centralização do poder por Getúlio Vargas, através do golpe do Estado Novo em 10 de 

novembro de 1937.  Como discorre o historiador Fausto (2015, p. 201):  

O Estado Novo não representou um corte radical com o passado. Muitas 

de suas instituições e práticas vinham tomando forma no período de 1930 

a 1937. Mas, a partir de novembro de 1937, elas se integraram e ganha-

ram coerência no âmbito do novo regime. A inclinação centralizadora, 

revelada desde os primeiros meses após a Revolução de 1930, realizou-se 

plenamente [...]. 

 

Ao mesmo tempo esse período também foi marcado pela implantação do modelo 

econômico do nacional- estatismo, que com base no controle econômico pelo Estado bus-

cou consolidar a economia por meio do setor industrial de base brasileira, através da subs-

tituição de importações, ao relativizar a predominância econômica do caráter agroexporta-

dor do país e investir no fortalecimento do setor da industrialização de base. Assim, datou 

dessa época a criação de importantes empresas estatais brasileiras, como: a Companhia 

Siderúrgica Nacional (1940), a Companhia Vale do Rio Doce (1942), a Fábrica Nacional 

de Motores (1943) e a Hidroelétrica do Vale do São Francisco (1945). E a ampliação das 

políticas trabalhistas e culturais varguistas, como: a criação da CLT (Consolidação das leis 

trabalhistas) (1943), a instituição do feriado do dia do trabalhador (1º de maio de 1941), a 

fundação da Justiça do Trabalho (1941), a instauração do salário mínimo (1940), a funda-

ção do Serviço de Patrimônio Histórico e Cultural (1937) e a criação do DIP (Departamen-

to de Imprensa e Propaganda) (1941) (FAUSTO, 2015). 

Nesse sentido, foi em meio ao regime autoritário varguista, especialmente no seu 

momento de maior radicalização da ditadura estadonovista (1937-1945) com a restrição de 
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direitos civis e políticos que houve uma maior abertura com relação aos direitos sociais, 

trabalhistas e de incentivo a cultura nacional. Nesse cenário, Paulo da Portela percebeu a 

possibilidade de ascensão social da população afro-brasileira através da profissionalização 

do samba. Assim, esse período ficou marcado pelas várias conquistas e projeção de sam-

bistas negros, como o próprio Paulo da Portela, que recebeu o prêmio de maior honraria do 

samba, o de cidadão samba em 1937. E também pelas vitórias recorrentes do GRES Portela 

que ganhou a disputa de Carnaval de 1939 e de 1941 a 1945, consecutivamente, se tornan-

do a escola de samba mais famosa e de maior destaque no carnaval carioca pela grande 

quantidade de títulos que conquistou consecutivamente durante essa época (DOCUMEN-

TÁRIO, 2018). 

O conceito de Escola de Samba pelo fato do seu caráter social, dinâmico e histórico 

que envolve as suas relações de sociabilidade, bem como, suas epistemologias e ontologi-

as. É a escola de samba então, um lugar de produção de saberes de cunho cultural, político, 

educacional e psicológico voltado para a manutenção e disseminação dos valores civiliza-

tórios afro-brasileiros, especialmente do coletivismo voltado para a integração e solidarie-

dade dentro da comunidade. Como utiliza e explica Faria (2008, p. 68): 

percebi a polissemia de significados, que desde o seu nascedouro a pala-

vra escola de samba representou. Entendendo escola de samba como um 

conceito, amparado na sua historicidade, a partir da utilização das fontes 

pode-se estabelecer uma trajetória do seu significado, desde a imprecisão 

dos primeiros tempos ao grau de abrangência totalizante que se refere à 

utilização nos dias atuais. 

 

O conceito gramsciano de hegemonia, já que a escola de samba para Paulo da Por-

tela surge enquanto uma aglutinação de pessoas, organizadas enquanto classe social, que se 

juntam em torno do objetivo comum de agir político e culturalmente em pró da transfor-

mação social. Assim, através da mobilização em torno da dignificação da população negra 

periférica e da arte de fazer samba a comunidade portelense compreendeu a importância da 

mudança de comportamento e de juízo de valor para a ascensão da escola. E que aos inte-

grantes da agremiação, através da organização escola de samba agiriam conscientemente e 

formariam uma engrenagem social que cresceria e alcançaria como aponta Ligia dos San-

tos: força, voz e voto (DOCUMENTÁRIO, 2018).   

O conceito gramsciano de intelectual orgânico, pois Paulo da Portela apareceu co-

mo um legítimo representante da comunidade do samba, sendo originário desse setor e 

funcionando como um “porta voz” desse grupo social ao agir diretamente e conjuntamente 

com estes em prol da inclusão social das camadas empobrecidas negras da população.   



37 
 

 

O conceito de agência, ao perceber a escola de samba e a conduta diplomática e de 

negociação política de Paulo da Portela com jornalistas e autoridades varguistas como uma 

forma estratégica da população negra carioca de resistir e reexistir frente à opressão de 

Estado racista e capitalista. O que Gomes (2001) caracterizou como recriações e reinven-

ções diaspóricas do negro africano na América.   

Esta agência de Paulo da Portela também se explica pelo que Stuart Hall apresenta 

enquanto uma herança afro-civilizatória da poliracionalidade - em conseguir operar outras 

leituras da situação, além daquela que está explícita - já que a escola de samba para além 

de um espaço de recreação e entretenimento, funcionou e funciona também como uma ins-

tituição de representação política e cultural da comunidade empobrecida negra das favelas 

e dos subúrbios cariocas. E de como a articulação da escola de samba com o poder público 

varguista aparecia como um canal de inclusão social das camadas negras periféricas, que 

contaria com a maior atenção do Estado e com a possibilidade de maior acesso aos direitos 

sociais.    

Hall também expõe o caráter xenofílico das culturas afro- diaspóricas de abertura a 

outras culturas, ao se apropriar das vantagens sociais que estas podem oferecer ao recriar 

novas formas de pensamento e práticas sociais (HALL, 2003). Como o fez Paulo da Porte-

la através da ressignificação dos valores de requinte da elite através da vestimenta e da 

disciplina que requereu junto aos sambistas e das inovações técnicas e tecnológicas que 

implantou, sofisticou e organizou no desfile carnavalesco da Portela.  

O conceito de classe (THOMPSON, 1987), enquanto um grupo social que tem aspi-

rações e oposições em comum e que tem consciência da importância dos seus interesses e 

do papel social do grupo ao qual pertence. Assim, a escola de samba funcionava enquanto 

uma identidade de classe dos sambistas, onde estes últimos organizavam-se politicamente e 

agiam conscientemente em pró do reconhecimento artístico e cultural do samba e se perce-

biam enquanto mestres na arte de fazer samba, ou seja, profissionais do samba.  

O conceito de identidade nacional, já que havia na época, entre os anos de 1920 e 

1930 a preocupação do Estado republicano brasileiro com a construção da identidade naci-

onal. Nesse sentido faz se necessário conceituar distintamente identidade e nação. A pri-

meira pensada com base nos caracteres axiológicos do grupo, dentro do que se percebe 

como semelhante e diferente. Assim, de acordo com Munanga, conforme a definição do 

que se entende de si (autodefinição) e a definição dos outros (a definição atribuída) há a 

vontade individual de se reconhecer ou não dentro de um determinado grupo, assumindo 



38 
 

 

suas respectivas características (MUNANGA, 1994 apud GOMES, 2005, p.43).  Por sua 

vez, a segunda entendida enquanto um rico legado de lembranças que deve ser aceito e 

reverenciado por todos (FIORIN, 2009). E como uma “comunidade de destino que está 

acima das classes, acima das regiões e acima das raças” (FIORIN, 2009, p. 117). Portanto, 

é a nação uma invenção social de costumes, valores e símbolos semelhantes entre os diver-

sos grupos de indivíduos em torno de um mesmo pertencimento étnico, cultural e social. 

Dessa forma, a identidade nacional é um discurso e por isso é construída dentro de 

uma dialética entre a sociedade e o Estado. E onde o debate em torno da nacionalização do 

samba entre as décadas de 1930 a 1940 vai ser permeado pelo que se caracteriza enquanto 

uma autodescrição cultural, regido pelo princípio da exclusão e da participação (FIORIN, 

2009). Já que dentro do discurso varguista a presença do referencial cultural de influência 

africana terá seus limites do que pode ou não compor a cultural nacional, ou seja, do que 

pode aproximar ou afastar os grupos étnicos raciais negros e brancos que compõem a soci-

edade brasileira.  

Nesse sentido, o diferencial de Paulo da Portela ao pensar o samba enquanto cultura 

nacional foi o de mesclar a cultura branca com a cultura negra. Assim, o sambista trouxe 

sofisticação e modernização ao carnaval das escolas de samba, porém sem renunciar as 

tradições culturais afro-brasileiras, mantendo a predominância dos elementos culturais de 

referencial negro-africano.  

Em relação ao conceito de cultura de encruzilhadas, trata-se da contribuição de 

Areda (2008, p. 2) ao pensar a encruzilhada, enquanto:  

um locus tangencial que representa o lugar radial do centramento e do 

descentramento, das intersecções e dos desvios, do texto e das traduções, 

das confluências e das alterações, das influências e das divergências, das 

fusões e das rupturas, da multiplicidade e da convergência, da unidade e 

da pluralidade, da origem e da disseminação. 

 

Este é utilizado dentro da perspectiva de multiplicidade de sentidos, tendo ciência 

de que ainda assim é algo incapturável, e é por esse motivo que as ações, por muitas vezes 

ambíguas, de Paulo da Portela podem ser pensadas desse modo, enquanto algo de difícil 

determinação e de possibilidades diversas. Já que a mescla cultural que o sambista promo-

veu entre a cultura erudita e a cultura popular ocorreu através de cessões, negociações e 

articulações com inúmeros setores sociais, por vezes avessos às expressões culturais de 

origem africana. Mas, que foi de suma importância para a ascensão política e cultural das 

camadas negras empobrecidas que passaram a integrar a cultura nacional e saíram do lugar 
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de clandestinidade a que antes eram relegadas as manifestações culturais de ascendência 

africana. 

Em torno do conceito de mito, ele é utilizado dentro da visão afro-referenciado, en-

quanto uma “história verdadeira” pelo seu caráter sagrado, exemplar e significativo. E não 

no sentido falacioso, como um sinônimo de “fábula”, “ficção” ou “invenção” (ELIADE, 

1972). Já que Paulo da Portela é considerado um mito para o GRES Portela, em que é tido 

como um orixá, comparado a Oranian.  Este último dentro da mitologia yorubana refere-se 

ao fundador do reino de Oyó - como é representado o GRES Portela - e foi pai de Xangô.  

Xangô foi um poderoso governante do reino de Oyó, que é como os portelenses se perce-

bem, enquanto herdeiros do legado de Paulo da Portela e responsáveis por preservar a tra-

dição e garantir a grandiosidade do “reino portelense”, ou seja, do que significa defender o 

pavilhão do GRES Portela (SIMAS, 2012). 

A compreensão do referencial mítico de Paulo da Portela encontra-se perpassada 

também pelo entendimento dos conceitos de sagrado e de ancestralidade dentro de um 

olhar afro-referenciado. Com relação ao primeiro no que se refere a algo que é dotado de 

importância física e metafísica para o coletivo, ou seja, o ser, o objeto ou ente que é carre-

gado de força vital (axé) do poder imprescindível para a sobrevivência e o desenvolvimen-

to da comunidade, já que a vida espiritual não se separa da vida quotidiana e é uma vivên-

cia absoluta que é complementar ao devir social (SODRÉ, 2002). O que se diferencia da 

ideia de sagrado ocidental que percebe o mundo espiritual oposto à ideia de profano. As-

sim, tudo que é sagrado é transcendental como mito, crenças, religião e magia e não envol-

ve a natureza da realidade que é corrupta e impura e por isso pecaminosa (DURKHEIM, 

1996). 

Nesse sentido, a dimensão sagrada de Paulo da Portela adveio em virtude das suas 

próprias características pessoais, principalmente, pela sua grande capacidade de liderança, 

pela sua intelectualidade e pelo seu forte engajamento político que o diferenciou e o tornou 

uma importante figura dentro da comunidade do samba. O sambista foi tido como um 

“embaixador do samba”, pois, intermediou as relações políticas com as autoridades públi-

cas varguistas e com a imprensa que favoreceu o despontar das escolas de samba no carna-

val nacional.  

É daí que advém também a representação de Paulo da Portela como um orixá, espe-

cialmente junto aos portelenses, por reunir não só o poder físico (agbara), mas, acima de 

tudo, ser carregado de axé. E assim como Sodré o define, é o axé “a autoridade emanada de 
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uma vontade coletiva, do consenso atingido por uma comunidade” (SODRÉ, 2002, p. 95). 

Ou seja, o axé enquanto força vital que está presente nas relações entre a natureza, os ori-

xás e os indivíduos que mantém as relações de reciprocidade entre si e que torna possível a 

realização dos acontecimentos.  

O segundo conceito de ancestralidade se refere à valorização e o respeito ao primei-

ro habitante que chegou ao território, que foi e é essencial para a construção e manutenção 

da comunidade. E que está presente em todos os seus descendentes. Pois, dentro da visão 

nagô – yoruba a vida não se finda com a morte. E o indivíduo é um ser complexo, em que a 

sua existência é também parte e continuação dos seus antepassados. Estes agem também 

como intermediários entre os humanos e os orixás e os protegem de todas as coisas que 

possam lhes fazer mal (ABIMBOLA, 2011). Assim, o GRES Portela é percebido aqui co-

mo essa terra, enquanto um reino, um espaço sagrado, assentado de axé. E Paulo da Portela 

aparece enquanto percursor desse reino, pela fundação e pelo legado de valores éticos, mo-

rais e de conhecimentos que o sambista deixou para a comunidade de Oswaldo Cruz e que 

o tornaram exemplar. O sambista aparece como um patrono, um protetor e um referencial 

identitário da agremiação portelense.  

Por último, será utilizado o conceito de memória, já que a figura de Paulo da Porte-

la é parte sine qua non da memória local de Oswaldo Cruz, mas também da memória naci-

onal do samba. Falar de Paulo da Portela é suscitar afetividades, imaginários, subjetivida-

des e lembranças. Discorrer sobre a sua idiossincrasia é apontar o seu diferencial que o 

tornou uma das principais lideranças populares cariocas. E destacar o seu aspecto mítico é 

tratar acerca das suas ações políticas em defesa das escolas de samba e das tradições cultu-

rais afro-brasileiras que foi de suma importância para a nacionalização do samba e para a 

integração social das comunidades negras empobrecidas das favelas e dos subúrbios cario-

cas.  

Assim, destacar a importância da figura política e pessoal de Paulo da Portela para 

a integração social das camadas empobrecidas negras no Brasil República, através da ofi-

cialização das escolas de samba é entrar no campo das disputas da memória, pois, em geral 

a atuação de Paulo da Portela ou não é abordada em relação à nacionalização do samba no 

período da Era Vargas ou a atuação do sambista é abordada de uma forma apressada e dis-

torcida, como se este houvesse deixado manipular-se pelo discurso varguista, sem perceber 

os anseios, os interesses e as estratégias que articulavam as ações de Paulo da Portela com 

o Estado Varguista.  
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Nesse sentido, torna-se importante perceber a estratégia política do sambista Paulo 

da Portela de se utilizar da memória comum dentro de uma função positiva, como aponta 

Pollak (1989), vista como um reforço à coesão nacional, não pela coerção, mas pela adesão 

afetiva ao grupo ao sofisticar o carnaval das escolas de samba e transformá-lo em uma cul-

tura de massas, sendo apreciado pelas camadas empobrecidas negras e pelas camadas abas-

tadas brancas da população brasileira.  

A abordagem metodológica desenvolve-se em torno da análise qualitativa, em fun-

ção da investigação das ideias, do comportamento e das atitudes políticas de Paulo da Por-

tela que foi essencial para a nacionalização do samba e para a integração social das cama-

das empobrecidas negras das favelas e dos subúrbios cariocas por meio da construção das 

escolas de samba e do reconhecimento nacional das tradições culturais afro-brasileiras.   

Os instrumentos de pesquisa integram fontes primárias, como as fotografias de Pau-

lo da Portela, os periódicos com noticiários de jornais sobre o sambista e os arquivos de 

áudio com músicas de autoria de Paulo da Portela e de outros sambistas em sua homena-

gem. Estes expressam as ideias e a conduta de Paulo da Portela e a importância da sua fi-

gura para a memória nacional do samba e para a memória portelense.  

O levantamento das fontes iconográficas de Paulo da Portela foi realizado nas duas 

instituições do Museu de Imagem e Som localizado na Lapa e na Praça XV com base nas 

coleções: Almirante, MIS e Sergio Cabral; no site da Hemeroteca Digital da Biblioteca 

Nacional e nos Blogs Compositores da Portela, Raiz do Samba, Receita de Samba e O 

Bom do Rio. Já os arquivos em áudio foram coletados do site Instituto da Memória Musi-

cal Brasileira (IMMUB) e do site do Youtube.   

Através da análise das fotografias de Paulo da Portela compreende-se a ação civili-

zadora do sambista. De como este pensou a profissionalização dos sambistas com base no 

enquadramento destes a disciplina do trabalhismo varguista por meio, principalmente da 

exigência do uso do terno, dos sapatos e da gravata que conferiu grande dignidade a classe 

dos sambistas. De como o sambista aparecia como uma importante personalidade do car-

naval, ao se destacar ao lado de figuras de grande prestígio do carnaval carioca e pelas vá-

rias premiações de grande honraria do samba e do carnaval que recebeu. Além disso, por 

meio das fotografias de Paulo da Portela torna-se possível também identificar a estreita 

relação que o sambista detinha frente aos jornalistas e as autoridades públicas e o amplo 

trânsito social de que gozava, sendo Paulo da Portela convidado a participar de vários 
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eventos e cerimoniais que ficavam restritos aos setores sociais mais elitizados e brancos da 

população.  

Com relação aos recortes de jornais é possível entender o prestígio alcançado den-

tro da comunidade do samba e da sociedade do Rio de Janeiro que tonaram Paulo da Porte-

la uma liderança popular carioca, já que o sambista era muito procurado pela imprensa 

nacional e até mesmo internacional para falar sobre o samba e o carnaval das escolas de 

samba. Paulo da Portela concedia as entrevistas, a fim de mediar os conflitos que aconteci-

am entre os componentes das escolas de samba por rivalidades de bairro comuns a època e 

para elevar as escolas de samba a um símbolo de patrimônio cultural nacional.    

No que se relaciona ao samba – enredo composto por Paulo da Portela, este de-

monstra a visão de mundo do sambista, acerca da preocupação com a formação intelectual, 

cidadã e cultural dos indivíduos. E de como o sambista se utilizou da letra de samba – en-

redo para exaltar a importância da cultura popular brasileira, em especial o samba.  

Dentro dos diversos sambas das mais diferentes categorias compostos por Paulo da 

Portela, entre eles o samba canção e o samba de quadra é possível perceber a influência das 

tradições culturais de matriz africana-yoruba na conduta moral e ética de Paulo da Portela 

ao abordar temas, como: a preocupação com a questão da responsabilidade para com o 

coletivo e sobre o exercício da cidadania. E também torna-se possível compreender às an-

gústias e os dramas que permeavam a trajetória do sambista, especialmente o seu grande 

receio de ser esquecido entre os portelenses, principalmente após o desentendimento que 

teve com alguns membros da agremiação e que acabou por afastá-lo da Portela em 1941.   

5.2 Paulo da Portela – o professor e o mito do samba 

“Antigamente era Paulo da Portela. Agora é Pauli-

nho da Viola. Paulo da Portela, nosso professor. 

Paulinho da Viola, o seu sucessor” (MONARCO, 

2013). 

 

Paulo Benjamim de Oliveira nasceu em 18 de junho de 1901. Era negro, natural da 

região central do Rio de Janeiro e morador do bairro do Santo Cristo, onde passou grande 

parte da infância e da adolescência. O sambista foi abandonado pelo pai ainda recém – 

nascido (Mario Benjamim de Oliveira) e foi criado pela mãe (Joana Baptista da Conceição) 

junto com seus dois irmãos, o mais velho (Rogério) e a caçula (Isabel).  Desde cedo teve 
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que começar a trabalhar para ajudar no sustendo da família. Foi lustrador de móveis, entre-

gador de marmitas e por conta disso também não pode ter acesso regular aos estudos, tendo 

apenas a formação primária, hoje compreendida como a primeira etapa do Ensino Funda-

mental (DOCUMENTÁRIO, 2018). 

No início da década de 1920 viu-se obrigado junto com a sua família a sair da região 

portuária do Rio de Janeiro para o subúrbio rural carioca de Oswaldo Cruz, em virtude da 

política de modernização e de urbanização do “Bota Abaixo” iniciada em 1903 na gestão 

municipal de Pereira Passos (1902-1906) que provocou o aumento da especulação imobili-

ária na região urbana e expulsou as camadas empobrecidas negras e pobres para os subúr-

bios rurais cariocas. 

E foi na região de Oswaldo Cruz, de aspecto predominantemente rural, cercado por 

chácaras que Paulo Benjamim de Oliveira recebeu o apelido como ficou conhecido de Pau-

lo da Portela em referência a principal rua do bairro de Oswaldo Cruz, a Estrada do Porte-

la, para se diferenciar de outro sambista que também chamava-se Paulo e que era do bairro 

adjacente de Bento Ribeiro. Paulo da Portela funcionou como um elo entre a cultura negra 

nativa de descendência banta do bairro de Oswaldo Cruz e a cultura negra de descendência 

yoruba da região central do Rio de Janeiro do qual era descendente (DOCUMENTÁRIO, 

2018). 

Assim, além do samba moderno e urbano, Paulo da Portela teve grande influência 

também na disseminação do modo de ser e estar dos negros yorubas na região de Oswaldo 

Cruz. O sambista exerceu grande influência na intermediação da fusão entre os valores 

culturais yorubas, caracterizado pelo costume com o trabalho de expediente, a percepção 

equânime da posição social entre homens e mulheres, a capacidade de diálogo e de lide-

rança com os valores culturais bantos, caracterizado pelo papel de diferenciação social da 

mulher – vista como a companheira de todo dia, mais incorporada ao sentido de lar e da 

família e pela necessidade de reconstituir o emprego como uma atividade permanente 

(DOCUMENTÁRIO, 2018). 

Além disso, no aspecto cultural da região de Oswaldo Cruz Paulo da Portela também 

desempenhou uma importante atuação. O sambista está relacionado não só com a criação 

dos blocos – Baianinhas de Oswaldo Cruz (1922) de onde descenderá a Portela, mas tam-

bém com a identidade musical do bairro de Oswaldo cruz. Paulo da Portela favoreceu a 

fusão entre o caxambu e o jongo, que eram ritmos nativos fortemente arraigados em Os-

waldo Cruz com o samba moderno e urbano da região central do Rio de Janeiro do qual o 
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sambista era egresso (DOCUMENTÁRIO, 2018). Esta fusão de culturas proporcionada por 

Paulo da Portela desenvolveu a riqueza musical e a especificidade do samba feito pela Por-

tela. E fez com que a agremiação portelense começasse a despontar no cenário musical de 

samba do Rio de Janeiro.  

Paulo da Portela, além de um dos fundadores e presidente do GRES Portela, desta-

cou-se no cenário nacional musical do samba e do carnaval pelas suas importantes ações. 

Foi um grande militante em defesa do samba e das tradições culturais afro-brasileiras e um 

grande articulador político. Esta articulação ocorreu por meio da proximidade e da media-

ção cultural e política de Paulo da Portela com setores da imprensa em que este atuou co-

mo um embaixador do samba, favorecendo a construção de uma opinião pública positiva 

acerca das manifestações culturais de origem africana. Como é possível perceber na decla-

ração de Paulo da Portela ao Jornal A Nação, após ter ganhado o prêmio de cidadão – mo-

mo em 1936 em que declarou a razão principal do fator de suas glórias e triunfos:  

Todas as minhas conquistas eu digo sem pejo de errar, devo-as a impren-

sa, esse poder inconfundível que honra e dignifica a nossa nacionalidade, 

porque só os mais imbecis se levantam contra aqueles que, até com o ris-

co da própria vida não recuam quando na defesa das causas justas (DO-

CUMENTÁRIO, 2018). 

 

 O sambista também se aproximou das autoridades públicas varguistas, especialmen-

te do interventor do distrito federal Pedro Ernesto (1930-1937) que promulgou a política de 

institucionalização das escolas de samba em 1935 e possibilitou que estas saíssem da con-

dição de clandestinidade (FARIA, 1988). Assim, foi por meio da ressignificação dos valo-

res e costumes da elite que Paulo da Portela adotou dentro do GRES Portela de onde ad-

vém a sua emblemática frase: “sambista para fazer parte do nosso grupo tem que usar gra-

vata e sapato. Todo mundo de pés e pescoços ocupados” (DOCUMENTÁRIO, 2018) que 

possibilitou a profissionalização dos sambistas.  

A obrigatoriedade da disciplina dos sambistas atrelada às inovações técnicas e tecno-

lógicas nos desfiles da Portela que estruturam o carnaval das escolas de samba e passaram 

a compor os quesitos obrigatórios até os dias atuais, como a alegoria, a comissão de frente, 

a harmonia e o conjunto
1
 foram idealizados por Paulo da Portela e atraíram e alteraram a 

mentalidade negativa que a elite detinha a respeito das manifestações culturais de ascen-

dência africana, como o samba que antes era visto como um algo animalesco e desordeiro. 

                                            
1
  Sobre os quesitos da escola de samba ver. LOPES, Nei; SIMAS, Luiz Antonio. Dicionário da História 

Social do Samba. 2 ed. Civilização brasileira: Rio de Janeiro. 2017 
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Foi o governo varguista um dos setores sociais que foi o mais interessado nessas modifica-

ções realizadas pela Portela. Este avaliou positivamente a ordenação que o GRES Portela 

trouxe para o desfile das escolas de samba no lugar do improviso. Como expõe Simas 

(2012, p. 45):  

A organização da Portela – a primeira escola a desfilar com a comissão 

de frente organizada, alas separadas, alegorias, fantasias respeitando as 

cores do pavilhão – é em larga medida um retrato da percepção de que os 

novos tempos exigiam a ordem no lugar do improviso. 

 

Figura 5 – Foto do sambista portelense Paulo da Portela 

 

Fonte: Site PSTU, 2009. 

 

O prestígio social alcançado por Paulo da Portela adveio da sua competência admi-

nistrativa, da sua liderança, do seu talento musical enquanto compositor e cantor e também 

pela sua idiossincrasia. O seu comportamento mais polido e reservado, a sua boa oratória e 

a sua postura mais diplomática estão também diretamente relacionada com a construção do 

seu referencial mítico para o samba.  

As referências ao sambista enquanto professor, cidadão e príncipe negro surgiram 

em virtude das próprias qualidades pessoais que este detinha, como: a inteligência, a lide-

rança, a honradez, a disciplina, a altivez, o talento na arte de fazer samba e a diplomacia. 

Tido como um “relações públicas” do samba, sendo bastante respeitado e admirado nas 

comunidades dos morros e dos subúrbios cariocas, o sambista intermediava os conflitos tão 

comuns entre as escolas de samba que aconteciam em virtude das rivalidades entre os bair-
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ros. Segundo o sambista da Velha Guarda da Portela Jair do Cavaquinho: “Paulo nunca foi 

expulso de nenhuma escola de samba. Era uma personalidade do samba” (DOCUMEN-

TÁRIO, 2018). Devido ao grande prestígio social alcançado por Paulo da Portela, este re-

cebeu inúmeros prêmios referentes aos seus préstimos voltados para o samba, como, por 

exemplo: o maior compositor das escolas de samba (1935), o de cidadão – momo e o de 

cidadão- samba, ambos em 1936. E em 1937 foi eleito novamente por unanimidade como 

cidadão samba. 

Além da opinião pública nacional, Paulo da Portela também tinha interesse de influ-

enciar a opinião pública internacional. Em 1942, mesmo afastado do GRES Portela, o 

sambista recepcionou a visitação do Wall Disney a Portela. Segundo, a pesquisadora Marí-

lia Barboza, a própria criação do personagem Zé Carioca foi inspirada nos passos malan-

dreados que Paulo da Portela exibiu aos desenhistas da empresa Wall Disney (DOCU-

MENTÁRIO, 2018). 

Paulo da Portela organizou também o movimento que ficou conhecido como Pagode 

no Trem, do qual hoje descende o Trem do samba organizado pelo sambista portelense 

Marquinho de Oswaldo Cruz que acontece no dia 02 de dezembro em comemoração ao dia 

nacional do samba. Este ativismo de Paulo da Portela em defesa do samba consistia em os 

sambistas combinarem de se encontrarem no mesmo trem que partia da estação Central do 

Brasil em direção à estação de Oswaldo Cruz em um vagão determinado e virem improvi-

sando e cantando os sambas da Portela, como disse o sambista Marquinhos de Oswaldo 

Cruz: “faziam do trem a sede da Portela” (DOCUMENTÁRIO, 2018) no retorno para a 

casa, após o expediente de trabalho,  

Assim, esse movimento iniciou-se durante a década de 20, em que o samba sofria 

com a forte repressão policial e era visto como uma manifestação clandestina. A estratégia 

de Paulo da Portela estava em que como eram trabalhadores, regulamentados e que regres-

savam para a casa após um dia de trabalho a polícia não poderia alegar crime de vadiagem 

que vigorava a época, pois esses trabalhadores eram pessoas distintas.  

 Com a instauração do governo conservador e impopular do major Eurico Gaspar 

Dutra em 1946, nas eleições posteriores ao golpe que depôs Getúlio Vargas em 1945, Pau-

lo da Portela além de ter vislumbrado a possibilidade de entrar para a política partidária 

formal, desempenhou atitudes audaciosas ao buscar aliança com os grupos sociais mais 

radicalizados a esquerda e que foram declarados ilegais pelo governo dutrista em 1947, a 

fim de preservar as políticas sociais alcançadas. 
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  Assim, mesmo diante da clandestinidade do Partido Comunista Brasileiro (PCB), 

Paulo da Portela mostrou simpatia e aproximação com os comunistas do Brasil. No co-

mando da escola de samba Lira de Amor havia feito um samba - enredo em homenagem ao 

senador do PCB Luiz Carlos Prestes, intitulado Cavaleiro da Esperança. No entanto, este 

samba não pode ser oficializado em razão da proibição legal e da repressão das forças go-

vernamentais do major Dutra.    

Prestes, Cavaleiro Da Esperança 

És O Homem Que Pelo Povo Lutou 

Seu Nome Foi Consagrado Dentro Das Urnas 

Oh Carlos Prestes 

Foi Merecida A Cadeira De Senador 

És O Cavaleiro Que Sonhamos 

De Ti Muito Esperamos 

Com Todo Amor Febril 

Para Amenizar As Nossas Dores 

E Levar Bem Alto As Cores Da Bandeira Do Brasil 

 

És O Defensor Da Legalidade 

Lutando Pela Nossa Igualdade 

Hoje O Sambista Canta Em Seu Louvor 

Viva Nosso Ilustre Senador. 

(Fonte: Acervo Cultural do Consulado da Portela, 2018). 

 

Paulo da Portela filiou-se e iniciou o seu processo de candidatura política pelo PTN 

(Partido Trabalhista Nacional) o qual além de institucionalizado, contava com a grande 

maioria dos seus amigos jornalistas filiados. O sambista percebeu na política formal um 

meio de lutar em prol da manutenção e da ampliação dos benefícios sociais alcançados 

pelas classes populares negras e também de garantia de uma maior representatividade des-

sas camadas populares.  

 Como é possível perceber na entrevista de Paulo da Portela ao Jornal Diário Traba-

lhista em 1946 em que o sambista aproveitou para falar da sua filiação ao Partido Traba-

lhista Nacional (PTN), da sua amizade e gratidão ao prefeito Pedro Ernesto pela promulga-

ção da política de oficialização das escolas de samba (1935), da importância do papel das 

escolas de samba enquanto instituições representativas das comunidades empobrecidas das 

periferias cariocas e da imprescindibilidade de políticas públicas em prol da correção de 

desigualdades sociais e de subsídios para as escolas de samba.  

Um dos maiores cartazes da música popular brasileira, Paulo da Portela, 

conta ao Diário Trabalhista porque se identificou ao Partido Trabalhista 

Nacional”. Diário Trabalhista tem estado em contato com diversos nú-

cleos do Partido Trabalhista Nacional e ouvido diversos dos seus mais 

destacados próceres. Agora estamos diante de Paulo Benjamim de Olivei-
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ra, o grande Paulo da Portela, o maioral do samba carioca, o homem que 

centraliza as atenções das escolas de samba e ranchos cariocas. Nos nos-

sos morros, nos nossos subúrbios, mais longínquos, o tamborim, a cuíca e 

o pandeiro, num ritmo todo nosso, refletem o estado de alma das nossas 

grandes massas trabalhadoras que reúnem cerca de cem mil adeptos. Es-

cusado é dizer que se trata de enorme massa de trabalhadores, das mais 

variadas profissões, desde o simples gari até o metalúrgico ou o pequeno 

lavrador. E Paulo da Portela é o líder dessa gente humilde, boa e operosa, 

cheia de fé nos destinos do Brasil. Paulo e a Política Reproduzida assim, 

em ligeiros traços, a sua história, passamos a entrevistar Paulo da Portela 

sobre a política.  

- Já pertenceu a algum partido político? A esta pergunta Paulo não 

vacilou e respondeu: 

 - Nunca fiz parte de qualquer organização política. A minha políti-

ca tem sido a do samba. Já ajudei a muitos políticos e se promessa vales-

se? ... As nossas Escolas de Samba, as nossas casa nada têm.  

- Qual foi o maior amigo das Escolas de Samba? - Pedro Ernesto. 

Depois dele, só os jornalistas.  

- Qual é o seu programa?  

- Messias Cardoso fez-se credor da minha confiança e é um grande 

amigo das Escolas de Samba. Tive também o apoio do grande jornalista 

que é Eurico de Oliveira, diretor do Diário Trabalhista e assim apresentei 

no Partido Trabalhista Nacional o meu programa que foi integralmente 

aceito e que é o seguinte: 

1- Auxílio permanente e eficiente ao recreativismo; 

2- Isenção de impostos e facilidade de locomoção para as 

nossas grandes exibições públicas; 

3- Criação de eficiente serviço de assistência social, pelo go-

verno, nas sedes das Escolas de Samba; 

4- Construções de sede adequadas, embora simples; 

5- Criação de escolas diurnas e noturnas nos morros; 

6- Proteção à infância abandonada e a velhice desamparada; 

7- Desenvolvimento do folclore nacional.  

-E como consegui identificar-se com o novo partido?  

- Levado pelos meus amigos, os jornalistas Oscar Messias Cardo-

so, Peixoto do Valle e K. Noa e os meus colegas Benjamim Luiz da Silva 

e Flávio Costa. O nosso primeiro encontro foi em Itacurussá, numa con-

centração trabalhista ali realizada, num domingo.  

E assim é que descobrimos mais um líder trabalhista, grande lutador pe-

los direitos e pelas necessidades dos mais humildes, que querem um lugar 

ao sol, neste vasto e rico Brasil (PAULO DA PORTELA, 1946 apud 

FARIA, 2008, p.122).  

 

Em 30 de janeiro de 1949, Paulo da Portela faleceu de um enfarte fulminante. No seu 

velório estiveram presentes vários sambistas ilustres de diversas escolas de samba e jorna-

listas. O cortejo foi acompanhado por uma imensa multidão de pessoas dos mais diferentes 

cantos da cidade que seguiram o seu funeral do bairro de Madureira até o cemitério de Irajá 

(DOCUMENTÁRIO, 2018). 
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6 O ENSINO DE HISTÓRIA COM PAULO DA PORTELA, A PARTIR DOS VÍN-

CULOS ENTRE TRADIÇÕES CULTURAIS AFRO-BRASILEIRAS, IDENTIDADE 

NACIONAL, AUTORITARISMO E MEMÓRIA  

A trajetória de vida pessoal e política de Paulo da Portela, como já apontado nos 

capítulos anteriores, está relacionada ao contexto histórico de exclusão social do negro que 

a abolição da escravidão (1888) e a instauração da República no Brasil (18889) não extin-

guiu. Dentro dos conteúdos curriculares acerca da História do Brasil republicano um dos 

acontecimentos históricos que possui forte imbricação com trajetória de vida do sambista é 

a política urbanística e higienizadora do “Bota – Abaixo” promovida pelo prefeito Francis-

co Pereira Passos (1902-1906) que levou a expropriação das camadas empobrecidas negras 

do centro da cidade do Rio de Janeiro e as obrigou que migrassem forçosamente para os 

subúrbios cariocas.  

Com relação ao período da Era Vargas (1930-1945), a imbricação deste com o con-

texto histórico e social do sambista Paulo da Portela está no que refere às políticas culturais 

e trabalhistas varguistas. É em meio à promulgação dessas políticas que Paulo da Portela 

exerceu grande influência política em favor da inclusão social da população negra empo-

brecida, através da nacionalização do samba, especialmente por meio da oficialização das 

escolas de samba e da profissionalização dos sambistas.   

E no que se refere ao governo Dutra (1946 – 1951), em que se instaurou um cenário 

político mais conservador e impopular e a relação com a atuação política de Paulo da Por-

tela ocorreu pelo fato do sambista perceber por meio da representatividade na política par-

tidária formal uma estratégia de luta em defesa das camadas empobrecidas afro-brasileiras, 

especialmente a fim de salvaguardar os benefícios sociais conquistados diante da ameaça 

de retrocesso nas políticas sociais que o governo dutrista mais alinhado a direita represen-

tava. 

Porém, como a temática do trabalho de pesquisa centra-se em torno do referencial 

mítico para o samba atribuído a Paulo da Portela, a escolha da atividade de intervenção 

pedagógica contemplará o contexto histórico – temporal em que houve a consagração míti-

ca de Paulo da Portela para o samba, diante das suas ações em prol da valorização das es-

colas de samba e das camadas periféricas populares negras em meio ao governo autoritário 

varguista. 
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É preciso considerar, em relação ao desenvolvimento desta proposta pedagógica, a 

realidade das diferentes dinâmicas de práticas escolares das instituições. Nesse sentido, 

essa proposta foi pensada dentro de uma realidade de prática pedagógica voltada para o 

ensino formativo escolar atrelado ao ensino preparatório para o vestibular, já que a institui-

ção escolar em que a atividade pedagógica foi baseada atende a modalidade de ensino co-

légio e curso preparatório e organiza o seu calendário escolar e regime de aulas de acordo 

com o cronograma dos programas de concursos vestibulares. Logo, a distribuição dos tem-

pos de aula é organizada de uma forma mais limitada e possui um enfoque mais voltado 

para a avaliação formativa dos alunos.    

6.1 A Organização da Proposta de Intervenção Pedagógica 

Nesse item, trata-se de expor, em linhas gerais, como a proposta de intervenção pe-

dagógica voltada para o Ensino de História foi pensada e organizada, tendo em vista as 

explicações contidas nos capítulos anteriores e, especialmente, as discussões teórico-

conceituais expostas no item 5, uma vez que os conceitos elencados são fundamentais para 

materializar as articulações de teoria e prática, indo além do formalismo acadêmico. Tais 

articulações são essenciais quando se trata de elaborar uma proposta de ensino que preten-

da sublinhar a relevância da Educação Básica referenciada e de qualidade. Por isso mesmo, 

os pilares centrais de uma proposta pedagógica devem residir na formação crítica e aberta 

ao dialogismo entre estudantes e professores nos espaços formais da Educação, sem des-

considerar a criatividade e a riqueza que os espaços não formais – a exemplo de museus, 

dos monumentos e das percepções que os traçados e formas de organização do espaço ur-

bano ancorados nas pedras da cidade do Rio de Janeiro − podem agregar ao processo de 

ensino-aprendizagem em uma sociedade marcada pela discriminação, pela punição, pelas 

formas institucionalizadas de racismo e pela violência. 

 Disciplina: História 

 Modalidade de Ensino: 3º Ano do Ensino Médio com ensino preparatório para o 

ENEM.  

 Número de aulas: 4 

 Título da Proposta: As narrativas biográficas em disputa de Paulo da Portela co-

mo recurso didático do ensino de história. 
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Sendo assim, a atividade consiste em utilizar a biografia de Paulo da Portela para 

desenvolver a temática a respeito da estratégia do sambista de integração das tradições 

culturais afro - brasileiras na vigência do Estado autoritário varguista. Assim, terá destaque 

o protagonismo político que Paulo da Portela desempenhou em defesa da nacionalização 

das escolas de samba a frente do governo varguista e que lhe renderam o papel de liderança 

e notoriedade dentro da memória nacional do samba. 

A escolha do tema ocorreu com base em conteúdos escolares de história que cos-

tumam ser recorrentes na prova do Enem, como: as conquistas trabalhistas e os períodos de 

autoritarismo institucionalizado no Brasil, já que no regimento da instituição há uma con-

comitância entre Ensino Médio e o ensino preparatório para vestibular.   

Além disso, devido à quantidade mais restrita de aulas, já que a instituição preconi-

za mais a preparação para o Exame dos vestibulares, dispondo de uma quantidade mais 

limitada de aulas para a abordagem dos conteúdos, será privilegiada a temática das rela-

ções do governo varguista com as camadas populares, especialmente em relação ao aspecto 

cultural, social e trabalhista em torno do samba e dos sambistas.  Já que esta aparece como 

excelente oportunidade de dilucidar a figura de Paulo da Portela, pois, mesmo tendo de-

sempenhado um importante papel em pró do samba e da cultura popular afro-brasileira, 

não aparece nas apostilas do colégio, nem mesmo como recomendação bibliográfica ao 

final do conteúdo. E mesmo em muitos livros didáticos, em que é abordada a ascensão do 

samba e da cultura popular durante a Era Vargas, especialmente com relação ao período do 

Estado Novo (1937 – 1945) Paulo da Portela não está presente ou quando está sua atuação 

é elucidada de forma superficial e não raras vezes de forma enviesada.  

 Problema:  

Como, por que e para que estudar Paulo da Portela?    

 Objetivo Geral:  

Compreender as tradições culturais afro-brasileiras como forma de (re)existência e 

resistência física e cultural dos negros brasileiros frente ao processo de racismo , de opres-

são e de exclusão social que sofreram e que ainda permeia a realidade social da população 

negra brasileira.  

 Objetivos Específicos:  
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 Perceber as várias formas de agência adotada pelos afro-brasileiros, visando 

à integração na sociedade de classes brasileira;  

 Entender a importância da figura pessoal e política de Paulo da Portela para 

a memória nacional do samba e para a memória local portelense e dos bair-

ros de Madureira e Oswaldo Cruz.  

 Exposição da Proposta aos alunos: 

Será comentada com a turma a importância da temática para o maior conhecimento 

acerca da participação política dos afro-brasileiros na formação da sociedade brasileira e da 

preponderância da influência das tradições culturais afro-brasileiras na cultura nacional, 

alertando os educandos para a importância desses conhecimentos, não só a nível intelectu-

al, mas principalmente, a nível cidadão, já que contribuem para o combate de práticas soci-

ais e culturais racistas fortemente arraigadas no senso comum brasileiro de distorção ou 

apagamento do ativismo histórico do negro dentro da sociedade brasileira. 

 Conteúdos e Conceitos / Noções  

 Era Vargas - trabalhismo, corporativismo social, ideologia da democracia racial, 

nacional–estatismo e ditadura.  

 Surgimento e oficialização das escolas de samba – destaque para o protagonismo 

político de Paulo da Portela – escola de samba, resistência, reexistência, agência, 

identidade nacional, história e cultura afro-brasileira, classe, hegemonia, cultura de 

encruzilhada, intelectual orgânico e memória. E ancestralidade, mito e sagrado den-

tro de um viés afro- referenciado. 

 Procedimentos e Estratégias 

A proposta de intervenção pedagógica será organizada em quatro (4) aulas, con-

forme agora sumariamente apresentadas: 

A primeira aula: Historicizando o sujeito histórico Paulo da Portela - intenta 

uma explanação geral da professora sobre o cenário sócio-temporal da Era Vargas (1930 – 

1945), tendo em vista as discussões posteriores sobre as articulações entre autoritarismo, 

cultura, tradições afro-brasileiras e memória. 

A segunda aula: Paulo da Portela entre a história e a memória ─ como, por que 

e para que estudar Paulo da Portela?, tem como eixo a abordagem histórico biográfica de 

Paulo da Portela, com base em fontes iconográficas e musicais. Trata-se, aqui, de buscar os 
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vínculos entre o sujeito histórico Paulo da Portela, o samba, a agremiação portelense e as 

elaborações identitárias africanas, considerando os movimentos diaspóricos e as tradições 

culturais fundadas na ancestralidade e reelaboradas em outros espaços-tempos, que foram 

alvos de silenciamentos e/ou enquadramentos na longa duração da história do Brasil.  

A terceira aula, intitulada O samba nas e pelas mãos de Paulo da Portela, objeti-

va utilizar fontes do acervo musical, em uma seleção por amostragem, para que, associadas 

aos textos imagéticos, possam referenciar tradições culturais de matriz africana, conside-

rando os ritmos, as percussões e os signos das canções de autoria de Paulo de Portela e de 

outros sujeitos históricos.     

A quarta aula, intitulada A roda das vivências individuais e coletivas como ins-

trumento de ensino-aprendizagem do Ensino de História, representa o fechamento da 

proposta pedagógica, tendo como suporte um processo de troca de reflexões e conclusões 

(sempre provisórias) entres os estudantes e o professor sobre o tema proposto, reconhecen-

do a relevância em utilizar a roda e a oralidade, enquanto valores afro-civilizatórios, no 

processo ensino aprendizagem. 

 Recursos Didáticos 

 Quadro de lousa branca; 

 Slides – Data Show; 

 Registros fotográficos dos desfiles do GRES PORTELA na década de 1930/1940 e 

de Paulo da Portela; 

 Recortes de jornais sobre Paulo da Portela; 

 Os áudios das canções de autoria de Paulo da Portela: O meu nome já caiu no es-

quecimento; Orgulho, hipocrisia, vaidade e nada mais e Teste ao Samba de autoria 

de Paulo da Portela. E os áudios das canções em homenagem a Paulo da Portela: 

Chorou Madureira (Paulo da Portela) de autoria de Haroldo Lobo e Milton de Oli-

veira e interpretação de Aracy de Almeida e do samba-enredo Conto de Areia de 

1984 do GRES Portela dos compositores: Dedé da Portela e Dorival Reis e inter-

pretação de Silvinho do Pandeiro.   

 Avaliação 

A avaliação será diagnóstica e ocorrerá durante o todo o processo de relação de 

ensino aprendizagem com base na participação dos educandos e durante a explanação 

dos conteúdos. Assim, serão observados os conhecimentos prévios dos discentes acerca 
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da temática do conteúdo de aula proposto, as suas reações emocionais esboçadas frente 

às imagens e as músicas trabalhadas. E as respostas dos mesmos às arguições referentes 

às mídias utilizadas em sala de aula.  

A escrita da redação dos educandos também irá compor parte do processo de 

avaliação da atividade, mas não de forma primordial, mas sim pelo fato de que a reda-

ção integra uma parte essencial das provas dos exames vestibulares, especialmente do 

Enem. Porém, na atividade não será um aspecto importante a ser considerado dentro da 

avalição. A avaliação da escrita da redação dos alunos e devolução para eles em uma 

aula posterior será no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento da escrita dos mes-

mos. 

6.2 A Consecução da Proposta de Intervenção Pedagógica – teoria e prática 

Este item explana aos leitores como a proposta de intervenção pedagógica, que re-

presenta o coroamento do curso de especialização, será concretizada em sala de aula a par-

tir da formação de grupos de discentes, tendo como referência o reconhecimento da diver-

sidade dos espaços escolares, as condições diversas (e assimétricas) de ensino aprendiza-

gem e o público-alvo para o qual tal proposta se dirige.    

Assim sendo, as aulas têm como eixo a aplicação da proposta de intervenção peda-

gógica, buscando (e até mesmo ousando) articular teoria e prática ao processo de ensino 

aprendizagem sobre a história e, particularmente, sobre as manifestações culturais da Áfri-

ca no Brasil e da população afro-brasileira, sublinhando um entendimento do samba como 

documento de cultura entrelaçado à trajetória de vida de Paulo da Portela como homem 

mito.    

Primeira Aula: Historicizando o sujeito histórico Paulo da Portela - explanação 

geral sobre o cenário sócio- temporal da Era Vargas (1930 – 1945).   

A apresentação do chão social da pessoa pública e privada de Paulo da Portela é 

necessária, tendo em vista a sua construção enquanto mito e sambista. Sendo assim, é ne-

cessário situar historicamente o período da Era Vargas, onde se consagrou o referencial 

mítico do samba de Paulo da Portela e demarcar o caráter autoritário desse processo histó-

rico, desde a chegada de Getúlio Vargas ao poder em 1930 até ao período de maior radica-

lização com a implantação da ditadura do Estado Novo (1937 – 1945).  

Nessa aula serão trabalhados em conjunto com os alunos, através de tópicos expos-

tos no quadro escolar, os conceitos necessários para a compreensão de um sistema autoritá-
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rio de Estado e que marcaram o aspecto econômico, social, cultural, educacional e traba-

lhista das políticas varguistas. São eles: nacional-estatismo, corporativismo social, traba-

lhismo e ditadura.   

Segunda Aula: Paulo da Portela entre a história e a memória ─ “Como, Por Que 

e Para Que” estudar Paulo da Portela?    

A escolha em utilizar fontes históricas tão variadas como as fotografias e os noticiá-

rios de jornais, a respeito de Paulo da Portela e as canções de sua autoria e em sua home-

nagem é pelo fato destas possibilitarem um contato mais direito dos alunos com as obras e 

com a figura pessoal de Paulo da Portela ao compreender a importância da sua atuação 

política em favor da nacionalização do samba, da forte presença das tradições afro-

brasileiras na cultura nacional e principalmente, entre os próprios educandos, entre os seus 

familiares e entre as pessoas da comunidade onde moram. 

Nesse sentido, a proposta de atividade pedagógica de construção de uma biografia 

histórica de Paulo da Portela em sala de aula aparece como um meio possível para traba-

lhar as grandes personalidades negras brasileiras, como o sambista e para abordar a forte 

predominância da cultura afro-brasileira na cultura nacional, principalmente ao pensar a 

ideia de ser brasileiro, enquanto povo. Dessa forma, é o samba um dos maiores símbolos 

de identidade nacional do Brasil e o gênero cultural que congrega inúmeras tradições cultu-

rais afro-brasileiras, como: a percussão através dos batuques, a oralidade, as sociabilidades, 

as culinárias, as danças e as rodas de samba. E são as escolas de samba em si o lócus privi-

legiado no qual esses saberes afro-brasileiros são praticados, transmitidos e atualizados.  

A utilização de biografias dentro do Ensino de História na sala de aula suscita inú-

meras contribuições para a aprendizagem do conhecimento histórico, como a possibilidade 

de maior compreensão de uma determinada época e destacar importantes atores sociais que 

exerceram forte influência no contexto histórico- social em que viveram. Nesse sentido, a 

proposta pedagógica de trabalhar a biografia histórica de Paulo da Portela, a partir do seu 

referencial enquanto mito do samba ocorre em meio ao cenário social e histórico da Era 

Vargas. Porquanto permite perceber a importância do papel político desempenhado pelo 

sambista em prol da projeção nacional das escolas de samba e da profissionalização dos 

sambistas por meio de uma estratégia contra hegemônica presente nas culturas africanas e 

afro-diaspóricas construídas com base na subversão dos códigos de dominação pela via da 

negociação política e da ressignificação cultural.    
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Nesse sentido, são utilizados variados recursos midiáticos que contam com regis-

tros iconográficos, como as fotografias e os periódicos a respeito de Paulo da Portela e 

também os arquivos sonoros, como as canções de autoria de Paulo da Portela e em sua 

homenagem, a fim de enriquecer o uso didático das imagens.  Estas estão agrupadas de 

acordo com as referências que expressam a trajetória de vida privada e pública de Paulo da 

Portela em torno da sua militância em defesa do samba e em meio ao Estado autoritário 

varguista que levou a construção da sua representação enquanto homem - mito. E das quais 

serão feitas arguições aos alunos, a fim de problematizar a utilização desses materiais em 

relação à disciplina da História. 

Grupo (1): A construção da trajetória pública do homem-mito  

As imagens referentes a esse primeiro grupo contribuem para o entendimento dos 

educandos acerca do conceito de intelectual orgânico que caracteriza o protagonismo pes-

soal e político de Paulo da Portela e que foi essencial para a construção do seu referencial 

mítico.  A notoriedade social que Paulo da Portela alcançou, mesmo em meio ao contexto 

de opressão, de racismo e de exclusão social vivenciado pela população afro-brasileira 

durante a década de 1920 e 1930, em que as manifestações culturais de matriz africana 

eram vistas como desordeiras e animalescas pela elite carioca da época e fortemente repri-

midas pelas forças policiais.  

Assim, as fotografias e os noticiários de jornais a respeito de Paulo da Portela são 

utilizados no sentido de evidenciar a personalidade dele referente à altivez, ao requinte das 

vestimentas, a intelectualidade, a disciplina, a liderança, a popularidade e a diplomacia que 

o tornaram uma figura célebre, singular e que vai se relacionar com o caráter de conduta 

exemplar e de personalidade importante que compõem a sua ideia enquanto mito.  

Nesse sentido, as imagens destacam o grande trânsito social que Paulo da Portela 

detinha junto de autoridades públicas e da imprensa, a fim de mostrar a articulação do 

sambista junto com esses setores sociais em busca de maior credibilidade para o samba e 

de consolidá-lo, enquanto um símbolo de identidade nacional.  

Dessa forma, as imagens de Paulo da Portela utilizadas nesse agrupamento revelam: 

a relação mais íntima que Paulo da Portela estabelecia com os setores mais elitizados da 

população, tendo uma relação direta com vários jornalistas e autoridades públicas e tendo 

sido por várias vezes manchete de jornal; o interesse que o sambista tinha em atrair os seto-

res sociais mais elitizados da população, especialmente os jornalistas, para a escola de 

samba com o objetivo de popularizar a escola de samba no plano nacional e também a ní-



57 
 

 

vel internacional, ao conceder entrevistas e atrair jornalistas internacionais para quadra da 

Portela, como do episódio da visita do Wall Disney em 1942; as várias excursões de samba 

que Paulo da Portela realizou junto com outros sambistas dentro e fora do Brasil, como das 

viagens que fizeram para a realização de shows em São Paulo e no Uruguai; as fotografias 

que Paulo da Portela tirou ao lado de grandes personalidades do carnaval, como o rei mo-

mo e a rainha do carnaval – e que para a época refletia a importante personalidade do car-

naval carioca que ele representava; a homenagem que importantes pintores, como Di Ca-

valcanti fizeram-lhe desenhando caricaturas suas e que refletia o grande prestígio social 

que o sambista detinha na época e a enorme popularidade e prestígio social de que Paulo 

da Portela gozava frente à população carioca, tendo recebido mais de uma vez a premiação 

de cidadão – samba (1936/ 1937) e uma vez a de cidadão – momo (1936) e que contou 

uma forte mobilização popular em torno da sua candidatura.  

 Questões:  

1) De que forma o sambista Paulo da Portela exerceu grande contribuição para a integração 

social do negro no Brasil? 

2) Como a personalidade e a conduta política de Paulo da Portela possibilitaram a ideia da 

sua construção enquanto homem mito? 

Grupo (2) - A escola de samba na vigência do Estado autoritário: Tradições 

Culturais Afro-Brasileiras e Identidade Nacional  

A escolha das imagens em relação a esse segundo grupo foi utilizada no sentido de 

pensar a escola de samba enquanto um conceito que precisa ser contextualizado. Assim, 

por meio do trabalho com as fotografias das escolas de samba na década de 1930 torna-se 

possível identificar a dinâmica social das escolas de samba em diferentes momentos histó-

ricos, como estas se organizavam, a diferença na produção das fantasias e na estrutura dos 

desfiles carnavalescos. E como também as fotografias evidenciam a importância da escola 

de samba enquanto uma importante associação comunitária negra, especialmente, em meio 

ao contexto de forte marginalização social a que população negra estava relegada na déca-

da de 1930 em que o samba era também duramente reprimido pelas forças policiais.   

Nesse sentido, através das fotografias e dos recortes de jornais que tratam a respeito 

de Paulo da Portela é possível abordar o conceito de classe ao ressaltar a consciência que o 

agrupamento de sambistas liderado por Paulo da Portela detinha.  E que tornou a escola de 
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samba portelense uma instituição de forte representação política da comunidade de Oswal-

do Cruz.  

Dessa forma, através do GRES Portela, os moradores de Oswaldo Cruz cobravam a 

maior atenção do Estado para a população suburbana carioca, especialmente, através dos 

desfiles da agremiação portelense por meio da adoção do enredo, nas letras de samba-

enredo e nos temas das alegorias e das fantasias, onde a comunidade de Oswaldo Cruz rei-

vindicava direitos sociais e mostrava a dignidade e consciência de classe do sambista. As-

sim, apesar da condição de pobreza e do sambista não ser reconhecido enquanto profissio-

nal e exercer outras formas de trabalho para se sustentar, estes entendiam o samba como 

uma importante profissão, de valor artístico e cultural. 

Sendo assim, por meio das fotografias e dos recortes de jornais, serão dilucidados 

os conceitos de (re)existência, resistência, hegemonia e cultura afro-brasileira, através da 

explicitação do significado do conceito de escola de samba , de cultura afro-brasileira e da 

gama de produção de saberes epistemológicos e ontológicos que a cultura afro-brasileira 

reúne e que é praticado dentro das escolas de samba. E será reafirmado também o caráter 

ideológico do mito da democracia racial fortemente presente no discurso varguista ao elu-

cidar a mobilização política contra o racismo e contra o descaso social do Estado para com 

a população empobrecida negra que as escolas de samba criticavam através dos seus enre-

dos e sambas- enredo.    

O trabalho com essas mídias contribui também para explanar junto aos educandos, 

a percepção do impacto social, político e cultural das inovações que Paulo da Portela reali-

zou a frente do GRES Portela ao entender o que é identidade nacional e como o samba 

alcançou esse status ao ser apreciado pelos setores mais empobrecidos, majoritariamente, 

negros da população e também pelos setores mais abastados da população, de grande maio-

ria branca. 

A utilização das imagens acerca de Paulo da Portela possibilita também explanar 

junto aos educandos o conceito de agência e cultura de encruzilhada referente à conduta 

política de Paulo da Portela, por vezes contraditória, mas que expressava a estratégia do 

sambista portelense de integração social do sambista, negro e periférico. Paulo da Portela 

ao ter tornado o samba uma cultura de massas e ter alinhado a ideologia do trabalhismo 

varguista ao modo de ser do sambista, através da polidez das vestimentas e do comporta-

mento que exigia dos sambistas fez com que o samba fosse apreciado pelos mais diversos 

setores sociais da população. Assim, o samba se sofisticou, houve uma mescla entre a cul-
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tura popular e a cultura erudita, através dos hábitos e costumes da elite que passaram a 

compor o comportamento dos sambistas, mas que ao mesmo tempo também, refletiu na 

assimilação da elite dos signos e significados da cultura afro-brasileira. E que possibilitou 

ao negro ascender socialmente no Brasil. Assim, através da obrigatoriedade do trabalho 

regulamentado, da vida regrada e do contrato matrimonial o sambista incorporou a disci-

plina do trabalhismo varguista, porém o referencial cultural de influência africana, como a 

musicalidade, a oralidade, a corporeidade, as sociabilidades e a própria presença de uma 

população majoritariamente negra nas escolas de samba continuou a demarcar a importân-

cia da predominância negra na cultura nacional e para a construção da identidade brasilei-

ra.  

Assim, as fotografias e os noticiários de jornais, a respeito de Paulo da Porta desta-

cam nesse agrupamento: as fantasias dos carnavais da década de 1930, a fim de mostrar 

como era a fantasia da época. Um desfile da Portela na década de 1930 no campo de São 

Januário que demonstra a diferença de infraestrutura no espaço dos desfiles, da produção 

das fantasias e da organização da escola de samba; O requinte da vestimenta de Paulo da 

Portela e dos sambistas que o acompanham, portelenses ou não, que deveriam adequar-se a 

determinação máxima do sambista portelense, de que: “sambista de respeito tinha que an-

dar alinhado”. 

 Questões: 

1) Relacione a frase proferida por Paulo da Portela “sambista para fazer parte da nossa 

turma tem que andar de pés e pescoços ocupados” e as imagens de Paulo de Portela duran-

te as excursões de samba acompanhados de outros sambistas. 

2) Qual a relação política entre o GRES Portela e o governo varguista? 

Grupo (3) - O Monumento Paulo da Portela como Documento 

Com relação, a esse último subtema, a importância da utilização de fontes iconográ-

ficas para os alunos está na importância de Paulo da Portela tanto para a história e para a 

construção da identidade portelense, quanto para a história e a cultura do bairro de Madu-

reira e de Oswaldo Cruz.  

Os monumentos do sambista funcionam como registros da memória e como docu-

mentos da história portelense e dos bairros de Madureira e de Oswaldo Cruz. Por tal razão, 

é factível entender e discutir em sala de aula o(s) monumento(s) de Paulo da Portela como 
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documento(s) (Le Goff, 1984, vol. 1, pp.95-106) para o Ensino de História, ou seja, como 

registros de tempos-espaços que desvelam a história por meio da história de um homem 

afro-brasileiro, sambista e professor. Nesse sentido, a repetição desses monumentos, bem 

como as subjetividades e afetividades que estes suscitam buscam enaltecer a imagem, as 

qualidades pessoais e os importantes feitos que conservam a ideia de Paulo da Portela, en-

quanto homem mito, como diferencial, exemplar, essencial e dono de um legado que preci-

sa ser preservado e atualizado.  

Assim sendo, a importância dos monumentos dedicados a Paulo da Portela residem 

no legado que o sambista deixou para as próximas gerações de portelenses, já que ele ela-

borou e concentrou o referencial da identidade portelense. Conhecer quem foi Paulo da 

Portela é falar do homem mito, fundador da escola de samba Portela, aquele que primeiro 

pensou e possibilitou a agremiação portelense ser o que ela é na longa duração da história. 

A história de tradição e a grandiosidade de construção da memória portelense encontra-se 

perpassada pela narrativa dos fatos e acontecimentos da trajetória pública e privada de Pau-

lo da Portela, no sutil exercício da memória entre o que deve ser lembrado e o que deve ser 

esquecido, a fim de conservar o seu referencial mítico dentro do panteão do samba. E refle-

te também a importância histórica dos bairros de Madureira e de Oswaldo Cruz consagra-

dos como lugar de história e memória do samba, onde Paulo da Portela alcançou a fama no 

cenário musical do samba. 

Nesse sentido, as imagens utilizadas registram os monumentos construídos em ho-

menagem a Paulo da Portela, como os bustos do sambista construídos dentro da quadra 

portelense que refletem a importância de Paulo da Portela para a história, para o legado e a 

para a identidade portelense. E também o busto construído em praça pública, praça essa, 

que também leva o seu nome e que revela a importância da figura do sambista para os bair-

ros de Madureira e de Oswaldo Cruz, pois o desenvolvimento social, cultural e urbano por 

quais estes bairros passaram está atrelado ao prestígio social alcançado pelo sambista por-

telense a frente da escola de samba Portela e que rendeu a estes bairros fama e visibilidade 

entre a população carioca e o consagraram como redutos do samba carioca. 

 Questões:  

1) De que forma os monumentos em homenagem a Paulo da Portela unem a história da 

agremiação portelense aos bairros de Madureira e Oswaldo Cruz? 
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2) Qual a importância do sujeito histórico sambista Paulo da Portela na construção da me-

mória e da identidade portelense? 

Terceira aula: O samba nas e pelas mãos de Paulo da Portela 

Os áudios foram utilizados com a finalidade de enriquecer o sentido das imagens, já 

que estes também referenciam os signos e os significados que as imagens suscitam ao de-

marcar as sonoridades rítmicas das tradições culturais de matriz africana, a intelectualidade 

e a riqueza das composições de Paulo da Portela e evidenciar a sua importância histórica 

para a memória nacional do samba e para a história do GRES Portela.  

As canções utilizadas de autoria de Paulo da Portela são:  

O samba enredo “Teste ao samba” interpretado por Manacéa e a Velha Guarda da 

Portela que faz menção a importância da educação para a formação dos sujeitos e da valo-

rização do magistério. Este samba também alinhava-se com o discurso nacionalista var-

guista em defesa do desenvolvimento nacional pela via da educação como um importante 

meio que favoreceria essa evolução social. Além disso, Paulo da Portela também utilizou-

se deste enredo para pedir maior atenção do Estado Varguista para o papel crucial educaci-

onal extracurricular que as escolas de samba prestavam as comunidades. E por isso reivin-

dicava maiores subsídios para essas agremiações. Esta primeira canção está relacionada 

com o agrupamento de número (1) referente à escola de samba na vigência do Estado auto-

ritário: cultura nacional e tradições culturais afro-brasileiras.   

A segunda canção: “O meu nome já caiu no esquecimento” interpretada por Mo-

narco e a Velha Guarda da Portela. E a terceira canção: “Orgulho, hipocrisia, vaidade e 

nada mais” interpretada por Clementina de Jesus fazem menção a personalidade do ho-

mem mito Paulo da Portela e dizem respeito ao agrupamento de número (2) que aborda as 

características que fizeram de Paulo da Portela um mito para a comunidade do samba.   

E foram ainda selecionadas as canções compostas por outros sambistas em home-

nagem ao Paulo da Portela. São elas: “Chorou Madureira” (Paulo da Portela) dos compo-

sitores: Milton de Oliveira e Haroldo Lobo e interpretada por Aracy de Almeida e o sam-

ba-enredo “Conto de Areia” dos compositores: Dedé da Portela e Dorival Reis e interpre-

tado por Silvinho do Pandeiro. Ambas as canções fazem menção à construção da memória 

de Paulo da Portela, enquanto mito do samba e mito fundador da Portela. Tal escolha se 

relaciona ao agrupamento de número (3), o qual aborda a memória do homem-mito do 
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samba Paulo da Portela por meio da construção de monumentos então apreendidos como 

documentos históricos. 

 Questões:  

1) Qual a mensagem contida nas canções “Orgulho, vaidade e hipocrisia e nada mais” e 

“Teste ao Samba” que o compositor Paulo da Portela expressa em relação à importância 

que a escola de samba e a escola regular possuem na formação intelectual, cidadã e cultural 

dos indivíduos? 

2) De que forma as canções “Conto de Areia”, “Chorou Madureira” e “O meu nome já 

caiu no esquecimento” referenciam a ideia de Paulo da Portela enquanto homem mito do 

samba e fundador do GRES Portela? 

Quarta Aula: A roda das vivências individuais e coletivas como instrumento de 

ensino-aprendizagem do Ensino de História 

Na quarta e última aula será realizada uma roda de conversa com os educandos, a 

fim de trocar as experiências e os saberes, acerca da cultura afro-brasileira adquirida e 

aplicá-los na prática. Assim, através da roda e da oralidade, que são valores afro-

civilizatórios, os discentes apresentarão o resultado da pesquisa que fizeram e mostrarão 

suas reflexões dentro de uma dialética com os demais colegas e com a professora, acerca 

da importância de estudar personalidades negras como Paulo da Portela e das tradições 

culturais afro-brasileiras como patrimônio cultural nacional. Porquanto esse conhecimento 

exerce um papel predominante na construção social do imaginário da identidade brasileira, 

enquanto povo, e colabora com a desconstrução da cultura racista e a desnaturalização da 

opressão, da violência e de formas institucionalizadas de discriminação etnicorracial.   

Imagens selecionadas para a Proposta Pedagógica de acordo com os grupos: 
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Grupo 1 

Imagem 1 – retrato de Paulo da Portela. 

 

Fonte: Museu de Imagem e Som, 2018. 
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Imagem 2 – Caricatura de Paulo da Portela desenhada pelo famoso caricaturista e pintor Di 

Cavalcanti. 

 

   Fonte: Museu de Imagem e Som, 2018. 

Imagem 3 – Paulo da Portela de camisa branca com um militar e dois jornalistas desconhe-

cidos em uma feijoada de sábado de Aleluia na escola de samba Lyra de Amor. 

 

Fonte: Museu de Imagem e Som, 2018. 
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Imagem 4 – Paulo da Portela com o rei e a rainha do caranaval. 

.  

Fonte: Museu de Imagem e Som, 2018. 

Imagem 5 – Campanha de admiradores de Paulo da Portela para a eleição do sambista co-

mo cidadão – samba. 

 

 Fonte: Blog Raiz do samba, 2018. 
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Imagem 6 – Excursão do samba de Paulo da Portela e outros sambistas para São Paulo. 

 

 Fonte: Biblioteca Nacional, 2018. 
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Imagem 7 – Materia de Jornal com curiosidades sobre o sambista Paulo da Portela. 

 

Fonte: Biblioteca Nacional, 2018. 
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Imagem 8 – Paulo da Portela recebe a visitação da empresa jornalística Wall – Disney a 

quadra da Portela em 1942.  

 

 Fonte: Biblioteca Nacional, 2018.  
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Grupo 2 

Imagem 9 – Excursão do samba, Paulo da Portela e banda. 

 

 Fonte: Museu de Imagem e Som, 2018. 

Imagem 10 – Heitor dos Prazeres, o primeiro da esquerda para a direita e Paulo da Portela 

ao centro, de pé e terno branco. 

 

Fonte: Museu de Imagem e Som, 2018.  
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Imagem 11 – Paulo da Portela fantansiado e sentado a frente de um desfile carnavalesco da 

década de 1930.  

 

 Fonte: Museu de Imagem e Som, 2018. 

Imagem 12 – Paulo da Portela à esquerda e Heitor dos Prazeres à direita fantasiados para 

um desfile da Portela na década de 1930. 

 

Fonte: Blog Raiz do samba, 2018. 



71 
 

 

Imagem 13 - Paulo da Portela carregando a bandeira da Portela em desfile do carnaval no 

campo de São Januário na década de 1930. 

 

Fonte: Museu de Imagem e Som, 2018.  
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Imagem 14 - Excursão do samba em Montevidéu (Uruguai). Paulo da Portela ao centro, Zé 

Moleque do lado esquerdo de Paulo da Portela e Ventura do lado direito de Paulo Portela. 

E mais outros sambistas não identificados. 

 

 Fonte: Museu de Imagem e Som, 2018. 
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Grupo 3 

Imagem 15 - Busto em homenagem a Paulo da Portela na quadra da Portela (Inauguração 

do Busto). 

 

 Fonte: Blog Compositores da Portela, 2018. 

Imagem 16 - Busto em homenagem a Paulo da Portela na praça que também leva seu no-

me.  

 

Fonte: Google, 2018.  
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A partir dessa exposição da proposta de intervenção pedagógica, e considerando as 

questões elaboradas de acordo com a seleção de textos imagéticos e musicais, o objetivo é 

avaliar o processo de aprendizagem dos alunos frente aos saberes trabalhados. Será deter-

minada também na terceira aula (a penúltima aula) uma proposta de avaliação formal que 

consistirá em uma pesquisa escolar entre os alunos, na qual deverão elaborar uma redação 

baseada nas seguintes questões acerca da proposta pedagógica dos conteúdos trabalhados 

em sala de aula para ser apresentado de forma dialógica junto aos demais colegas e com a 

docente na quarta e última aula. São elas:  

1)  Citar as associações culturais, religiosas, educacionais, assistenciais, recreativas, políti-

cas ou de qualquer outro aspecto de referencial afro-brasileiro existentes no bairro onde 

moram. E se integram algumas delas. Sem deixar de explicitar o porquê, com base em 

exemplos de tradições culturais afro-brasileiras que eles reconhecem compor essas institui-

ções.  

2)  Quais as manifestações das tradições culturais afro-brasileiras que foram elucidadas em 

sala de aula que os discentes entendem vivenciar? Seja com base no seu próprio jeito de 

ser, viver e pensar, dos seus familiares ou da comunidade aonde residem. Por exemplo, 

poderão destacar formas de sociabilidades, a musicalidade, a culinária, a dança, a religiosi-

dade, entre outros. Os discentes devem justificar a resposta com base no que entenderam 

enquanto tradições culturais afro-brasileiras.  

3) Qual a importância que a história de afro-brasileiros, como Paulo da Portela, exercem na 

construção da memória histórica nacional, enfatizando a participação histórica negra na 

formação cultural da sociedade brasileira? 

4) Com base na importância que Paulo da Portela ocupa para a história e cultura do bairro 

de Madureira e de Oswaldo Cruz, os educandos deverão pesquisar e realizar uma breve 

biografia sobre uma personalidade negra que também ocupe um papel de destaque na his-

tória e cultura do bairro aonde moram. A pessoa biografada pode ser contemporânea ou de 

outrora, pode ser um familiar, uma pessoa da vizinhança e até mesmo o próprio aluno, des-

de que se expliquem quais aspectos tornam essa pessoa biografada em questão uma lide-

rança, a partir das atitudes, da idiossincrasia e das ações que presta para a comunidade que 

fazem da pessoa biografada em questão uma figura exemplar e de destaque na região. Os 
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discentes devem relacioná-la com seus dilemas e questões cotidianas que revelam como, 

apesar de diferenciados, estas pessoas não deixam de ser sujeitos históricos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho apresentou uma estratégia didática possível para trabalhar a his-

tória e a cultura afro-brasileira dentro dos conteúdos curriculares de história. Nesse sentido, 

a conduta política de Paulo da Portela foi de suma importância para a integração social das 

camadas negras empobrecidas dos morros e das favelas cariocas. O sambista percebeu na 

ideologia do trabalhismo e do nacionalismo varguista um meio possível para integrar as 

tradições culturais afro-brasileiras a cultura nacional. 

Foram as articulações de Paulo da Portela com os jornalistas e com as autoridades 

públicas varguistas, que possibilitaram a institucionalização e o angariamento de recursos 

públicos para as escolas de samba, pois estes perceberam o grande potencial das escolas de 

samba em aglutinar os mais diferentes grupos étnico- raciais. Assim, foi pela sofisticação 

do carnaval que Paulo da Portela implementou na agremiação portelense que esta adquiriu 

fama e prestígio frente as demais escolas de samba. E que possibilitou também a maior 

visibilidade social do bairro de Madureira e Oswaldo Cruz que passaram a ter grande des-

taque dentro do cenário musical do samba.  

Nesse sentido, esse trabalho se conjuga a outras intervenções pedagógicas que de-

monstram propostas pedagógicas possíveis de conciliação do Ensino de História e da Cul-

tura afro-brasileira com o currículo escolar da História. 

 

 

.
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