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RESUMO: BRAGA, T A. Quando penso no futuro não esqueço o meu 
passado: tradição nas Velhas Guardas da Portela e da Mangueira 
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Subjetividade; Coletividade. 
 
 
  

Esta tese investiga algumas noções de tradição que permeiam a 
poética das Velhas Guardas da Mangueira e Portela.  Em geral, ao samba 
chamado “tradicional” se atrelam noções como  raiz, pureza e 
autenticidade, muito difundidas nas escolas de samba. Essa visão, por 
vezes, se confronta com outras, mais receptivas à inovação. 

A demanda por uma imagem identitária singular entre as escolas 
de samba é reforçada pelo quadro de disputa do carnaval. Sambistas 
pioneiros e veteranos servem de inspiração e modelo para os mais 
jovens. A sociabilidade entre sambistas favorece a construção de uma 
expressão poético-musical gestada e amadurecida dentro dos grupos, 
resultando numa poética comunitária eficaz, que os engrandece.  

A relação entre sujeito e lugar também é fundamental para 
compreender as noções de tradição no samba, pois o sambista formado 
nos redutos devolve à sua escola os louros de sua experiência.  As 
Velhas Guardas  são formadas pelos sambistas mais reconhecidos 
desses redutos,  ou a eles prestam tributo, sendo consideradas 
guardiãs da tradição do samba. 
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ABSTRACT: BRAGA, T A. When I think about the future, I don’t forget my 
past : Tradition in the Velhas Guardas of Portela and Mangueira. 
 
Keywords: Velhas Guardas; Portela; Mangueira; tradition; subjectivity; 
colectivity. 
 

This thesis dissertation investigates certain notions of tradition 
which pervade the poetics of the Velhas Guardas from Mangueira and 
Portela. Notions such as root, pureness and authenticity, widespread 
among samba schools, are usually associated with the so called 
“traditional samba”. This conservative idea of tradition tends to be 
opposed to innovation. 

The demand for a unique identity portrayal among samba schools is 
reinforced by the carnival championship dispute in which pioneer and 
veteran sambistas are seen as models and inspiration to younger 
generations. The conviviality among sambistas favours the construction of 
a musical and poetic expression which is matured within the groups, 
generating an effective communitary poetics, which ennobles them. 

The connection between subject and place is also fundamental to 
understand the notions of tradition in samba. The sambistas forged at the 
samba schools bring the benefits of their acquired experience back to 
these places. The Velhas Guardas are formed by the most distinguished 
sambistas or pay tribute to them, being considered guardians of the 
samba tradition.  
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1.  “Viemos apresentar o que a Mangueira tem”1: introdução 
teórica e corpus 

 
1.1 O sujeito e a pesquisa   
      
 

Seguir o que meu coração ditar 
Outras verdades procurar 2 

 

 

Este trabalho resulta de uma busca pessoal iniciada ainda antes do 

mestrado. Graduada em Letras Português/Inglês e professora do idioma 

estrangeiro por muitos anos, não encontrava entre meus pares eco para 

meus questionamentos culturais, sociais, históricos e políticos; por isso 

decidi trilhar novos caminhos à procura de respostas para minhas 

questões.  

A mudança de perspectiva culminou numa tentativa de realizar uma 

arqueologia da identidade e do pertencimento através de uma busca que 

começou em mim e transbordou. Um ponto nevrálgico dessa busca é a 

relação entre subjetividade e coletividade: em que medida o eu se 

constrói a partir da adoção de um ponto de vista comunitário e vice-

versa? 

Minha tentativa arqueológica parte do princípio de que a identidade 

é uma construção complexa: um mosaico, cujos cacos são juntados para 

dar origem a um todo com certo sentido. Stuart Hall (2014, p. 11-12) 

analisa três concepções de identidade: a do sujeito do Iluminismo 

(individualista e centrado na razão e em sua consciência); a do sujeito 

sociológico (que se dá em diálogo com o mundo e com os outros sujeitos) 

e a do sujeito pós-moderno (fragmentado, instável e em constante 

mutação). Mercer (apud. Hall, 2014, p. 10) afirma que a “identidade 

somente se torna uma questão quando está em crise, quando algo que se 

supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da 

dúvida e da incerteza”.  

                                                
1 “Capital do Samba”, de José Ramos. In:VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1999a). 
2 “Outros caminhos”, de Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho. In: VELHA GUARDA DA 
MANGUEIRA (1999b). 
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Sou um sujeito pós-moderno que se vê em construção numa época 

repleta de contradições, marcada pelas mudanças contínuas que 

acontecem cada vez mais rapidamente. Mas há em mim também a busca 

pela razão e pela construção de uma consciência crítica, como a do 

sujeito iluminista; e um desejo constante de me enxergar como parte de 

uma coletividade que me acolha, como ocorre com o sujeito sociológico.  

Minha identidade está constantemente em questão. Sinto-me como 

uma superposição de camadas que não são em si boas ou más (mulher, 

negra, burguesa, colonizada...) e que, juntas, formam um todo 

fragmentado, heterogêneo e singular. 

Minha procura identitária se refletiu em meus interesses 

acadêmicos. Da linguística aplicada, fui à literatura brasileira, mais 

especificamente a uma literatura de cunho popular feita majoritariamente 

por pessoas negras, como eu.  

Os sujeitos cujas obras são analisadas nesta tese também têm 

diversas camadas. Em comum, quase todos têm o fato de serem negros, 

pobres e de terem recebido pouca instrução formal. Mas essa é apenas 

uma fração do que os define. Eles são homens e mulheres que prezam 

pelos saberes populares e que trabalham para que sua cultura seja 

reconhecida; que valorizam e constroem o belo; que buscam preservar 

suas tradições. São alegres quando querem ser, mas também fazem 

brotar beleza em meio à tristeza e à decepção. Sabem apreciar o amor e 

seus deleites, mas também sofrem por causa dele.  

Por outro lado, eles tentam moldar sua tradição segundo seus 

valores estéticos e éticos: aqueles que lhes são passados ou que eles 

mesmos constroem e legitimam. São agentes no processo de composição 

e legitimação de seus saberes. Eles usam seu corpo e suas habilidades 

para construir e estabelecer algo que os transcende e os irmana, apesar 

de suas múltiplas diferenças. Formam um grupo coeso, apesar das muitas 

peculiaridades que cada um de seus elementos traz consigo. Eles são 

muitos e são um só: várias pinceladas que, juntas, revelam um quadro 

cultural complexo. 

É notório que se espera de acadêmicos que sejam capazes de 

manter certo distanciamento crítico do seu objeto de pesquisa, para evitar 
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as armadilhas do deslumbramento e da excessiva falta de objetividade. 

Ainda assim me arrisco, pois me seria muito penoso dedicar-me por tanto 

tempo a algo que não me tocasse. Esse algo, que busco na vida e 

também na pesquisa, talvez seja mesmo a definição de quem sou ou do 

que me complementa. Este é, portanto, um trabalho em processo e em 

risco, que investiga algumas das camadas que – juntas – constroem 

minha identidade e me tornam parte de uma coletividade. 

 

 

 

1.2 O samba e seus saberes  

 

Ainda guardo na lembrança  
Algo e vou revelar 3 

 

O terreno sobre o qual caminha alguém que busca analisar os 

elementos fundadores da tradição afro-brasileira é movediço e cheio de 

armadilhas. Ao se investigar tais elementos, deve-se ter em mente que 

não se trata de uma cultura única, mas de um caldo cultural iniciado já 

antes da travessia marítima forçada e ainda mais misturado no Brasil, já 

que os negros escravizados conviviam com povos de diferentes origens 

que habitavam o território brasileiro.  

No Brasil colônia e império se podiam ouvir pessoas falando 

iorubá, quicongo, quimbundo, tupi, português, espanhol etc. Nessa Babel, 

a música era um meio integrativo, ritual e comemorativo. Mário de 

Andrade (1980, p. 180) ilustra bem a influência dessa mistura em nossa 

cultura musical: 

Um povo misturado, porém inda não amalgamado, parava nas 
possessões que Portugal mantinha por aqui. Esse povo, feito 
de portugueses, africanos, ameríndios, espanhóis trazia junto 
com as falas deles as cantigas e danças que a Colônia 
escutava. E foi da fusão destas que o nosso canto popular tirou 
sua base técnica tradicional. 

 
 

                                                
3 “Portela desde que nasci”, de Monarco. In: VELHA GUARDA DA PORTELA (1999). 
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A partir das considerações feitas até aqui, considero o elemento 

tradicional afro-brasileiro em si um híbrido: uma mistura de vozes que 

interagem e constroem algo novo. Não se trata unicamente da soma dos 

componentes de cada nação africana traficada para cá. É a conjunção de 

todos eles agregada às tradições de outras nações indígenas e europeias 

que por aqui estavam quando os tumbeiros4 aportaram em nossa costa.  

A relação entre as manifestações culturais e religiosas de matriz 

africana e uma tradição híbrida e transitiva pode ser ilustrada com um 

relato de Kwame Anthony Appiah em seu livro Na casa de meu pai (2007, 

p. 171). 

 O filósofo anglo-ganês exemplifica seu ponto de vista pela 

descrição do casamento de sua irmã, cuja cerimônia legal ocorreu numa 

igreja metodista, “no contexto de um ofício religioso conduzido na 

linguagem do antigo livro de orações inglês”, com dizeres como “amados 

irmãos, estamos aqui na presença de Deus”. Terminada essa parte da 

cerimônia, os noivos e seus convidados foram todos para a residência 

particular do rei Achanti, onde foram recepcionados ao som dos tocadores 

de tambor da rainha-mãe. Pouco tempo depois, o arcebispo católico de 

Koumassi fez algumas orações, seguidas por “libações vertidas em honra 

aos ancestrais da minha família, feitas por um dos mais antigos linguistas 

do rei” (Appiah, 2007, p. 171).  

Após seu relato, Appiah fala sobre a formação acadêmica dos 

noivos e de suas famílias e dos membros da família real: todos com 

diploma universitário; alguns com pós-graduações nos Estados Unidos e 

Europa. O intuito do autor, a meu ver, é enfatizar que não se trata de 

pessoas sem instrução, conforme costumam ser considerados os que 

valorizam os conhecimentos “não científicos”. Ele caracteriza os 

participantes do casamento como um grupo que não prescinde do 

conhecimento de sua terra e de seu povo, ainda que valorize influências 

religiosas, culturais e educacionais vindas das metrópoles.  

A respeito dos elementos culturais e religiosos híbridos em grupos 

afrodescendentes dos mais diversos estratos socioeconômicos, permito-

                                                
4 Outra denominação dada a “navios negreiros”. 
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me citar um exemplo pessoal que caminha paralelamente ao de Appiah. 

Trata-se de uma das minhas primeiras memórias de infância. 

Nasci em São Gonçalo, periferia do estado do Rio de Janeiro, no 

início dos anos 1980. Ainda na minha primeira década de vida, passei por 

uma fase marcada por pesadelos constantes e repetidos que impediam a 

mim e a toda minha família de dormir bem, já que eu acordava aos gritos 

de terror todas as madrugadas.  

Meu pai pertence a uma família evangélica. Minha mãe, por sua 

vez, vinha de uma família católica. Meus pais, entretanto, não 

professavam nenhuma religião e não me levavam para qualquer culto. 

Voltemos aos pesadelos. Como o calmante receitado pela pediatra 

para sanar meu problema não estava fazendo efeito, meus pais 

resolveram buscar soluções alternativas para meus assombros: levaram-

me à Assembleia de Deus, onde fui orada; à missa, onde fui benzida; e à 

casa de uma mãe-de-santo, que baforou três vezes sobre o meu rosto e 

me deu um passe e um pirulito. Além de tudo isso, minha mãe passou a 

me dar chá de camomila com mel antes de dormir, sem interromper o uso 

do remédio.  

Sou incapaz de afirmar qual dessas práticas resolveu meu 

problema – talvez, seja justamente sua conjugação que trouxe fim a meu 

sofrimento. Não tenho dúvidas, porém, de que o imbróglio foi resolvido 

por um método tradicionalmente adotado em minha casa: “se não fizer 

bem, mal não fará”.  A conjugação desses saberes me acompanha desde 

sempre. Fui criada no seio do saber popular e, ainda que hoje esteja 

escrevendo esta tese, dele nunca me afastei. 

Penso que é fundamental rechaçarmos a ideia de que o 

conhecimento popular não europeu não seja conhecimento, mas 

crendice, superstição, magia ou, no máximo, folclore. Acredito que Appiah 

tenha sido bem-sucedido em demonstrar que tais conhecimentos não 

estão circunscritos a estratos socioeconomicamente desfavorecidos ou a 

grupos com pouca instrução, rejeitando a tentativa constante de 

domesticação dos saberes populares feita por parte do saber letrado. 

Na tradição afrodiaspórica o que se transmite aos mais jovens não 

é apenas conhecimento objetivo, mas também valores estéticos, éticos e 
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morais, e modos de viver. Por isso, optei por agrupá-los sob a 

denominação “transmissão de saberes” que, saliento, é mais ampla do 

que “transmissão de conhecimento” e, por isso, não a exclui.  

A transmissão de saberes envolve o ensinamento que se dá em 

diversas esferas da vida e do cotidiano. Trata-se de um saber mais 

amplo, menos compartimentado e excludente, pois não se estrutura sob a 

regência do “especialista”, que pode desqualificar ou desconsiderar os 

outros saberes. É um saber acessível a todos e que abrange diversas 

áreas, muitas delas ligadas ao conhecimento físico e empírico do mundo. 

É um saber que se aproxima da definição de Lyotard (1988, p. 36): 

 

Mas pelo termo saber não se entende apenas, é claro, um 
conjunto de enunciados denotativos; a ele misturam-se as 
idéias de saber-fazer, de saber-viver, de saber-escutar, etc. 
Trata-se então de uma competência que excede a 
determinação e a aplicação do critério único de verdade, e que 
se estende às determinações e aplicações dos critérios de 
eficiência (qualificação técnica), de justiça e/ou de felicidade 
(sabedoria, ética), de beleza sonora, cromática (sensibilidade 
auditiva, visual), etc. Assim compreendido, o saber é aquilo que 
torna alguém capaz de proferir “bons” enunciados denotativos, 
mas também “bons” enunciados prescritivos, avaliativos [...] 
Não consiste numa competência que abranja determinada 
espécie de enunciados, por exemplo, os cognitivos, à exclusão 
de outros. Ao contrário, permite “boas” performances a respeito 
de vários objetos de discursos: a se conhecer, decidir, avaliar, 
transformar... Daí resulta uma de suas principais 
características: coincide com uma “formação” considerável de 
competências, é a forma única encarnada em um sujeito 
constituído pelas diversas espécies de competência que o 
compõem.  

 
 
 

Para completar minha definição de saberes, iniciada com o relato do 

casamento da irmã de Appiah, complementada por minha experiência 

pessoal e sistematizada pela explicação de Lyotard, recorro ao samba “As 

coisas que mamãe me ensinou”5, de Leci Brandão e Zé Maurício6: 

                                                
5 Estabeleço desde já os critérios que utilizo na citação de canções: a) cito os sambas 
seguindo, sempre que possível, a versão cantada original, preferencialmente 
interpretada pelos próprios compositores, sem adicionar pontuação, a menos que isso 
comprometa a compreensão das canções. b) confiro a versão escrita dos encartes, 
quando disponíveis, ou as letras nos sites da internet com os fonogramas. Caso haja 
discrepância entre as versões escrita e cantada, opto pela transcrição do fonograma. 
 
6 “As coisas que mamãe me ensinou”, de Leci Brandão e Zé Maurício. In: LECI 
BRANDÃO (1989). 
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A mãe da gente é um caso diferente 
Muito mais que comovente que não dá pra comparar 
O que eu sei é que tudo que eu sou 
Simplesmente é o resultado das coisas que mamãe me 
[ensinou 
Das coisas que mamãe me ensinou… 
 
Carne assada que se preza tem que ter aquela cor 
Se não quer manda embora, mas não faça hora com o seu 
[amor 
Um bom dia, boa tarde, com licença, por favor 
Tudo isso é o resultado das coisas que mamãe me ensinou 
Das coisas que mamãe me ensinou… 
 
Quando o bicho tá pegando é melhor não se expor 
Na aflição faça uma prece pra Deus pai, nosso Senhor 
Pra um forte resfriado só limão com cobertor 
Tudo isso é o resultado das coisas que mamãe me ensinou 
Das coisas que mamãe me ensinou… 
 
Vê se pega esse menino e leva logo pro doutor 
Não tem cama mais quentinha que coberta de amor 
Quando bate, ela chora, lá no fundo sente a dor 
A dona Leci Brandão é minha mãe, é uma flor 
Das coisas que mamãe me ensinou… 

Tamanho 
Na gravação de “As coisas que mamãe me ensinou”, por Leci 

Brandão, constrói-se um ambiente sonoro que simula uma interpretação 

ao vivo. Alguns elementos são acentuados para dar ao ouvinte a 

impressão de estar participando do pagode. As palmas, o coro e a 

inserção, no final do samba, de versos que parecem improvisos para 

complementar a mensagem passada pela letra são alguns deles.  

Esses elementos são muito comuns em gravações que recuperam, 

em parte, o samba de partido-alto:  

É interessante reparar que, nas gravações das décadas de 
1960 e principalmente de 1970, há uma explícita intenção de 
transpor para o ambiente do estúdio a informalidade das rodas 
de samba caseiras, que é representada não só no aumento da 
importância da polirritmia da batucada, mas também nos 
diálogos descompromissados entre os cantores, músicos e a 
inclusão deliberada de barulhos diversos. [...] A ideia que passa 
é que o samba está sendo “puxado” na hora, sem combinação 
prévia, exatamente como ocorre nas rodas (Trotta, 2011, 
p.165). 

 
  

O samba de Brandão foi gravado em 1989, mas segue o padrão 

descrito por Trotta. Já no início de “As coisas que mamãe me ensinou”, a 

sambista explicita a informalidade do ambiente cancional ao dizer “Ih, mas 
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tá muito gostoso, que nem colinho de mãe / Diz, Vai!”. Ela é 

acompanhada por palmas ao fundo, que realçam o andamento animado 

do pagode e a participação dos presentes na performance musical, 

assemelhada a uma roda de samba registrada ao vivo. 

 As estrofes de “As coisas que mamãe me ensinou” são 

interpretadas de modo diverso: as três primeiras são entoadas. A 

impressão que o ouvinte tem é a de estar escutando uma história contada 

por alguém mais experiente e que “entende das coisas”, já que a letra soa 

como um conselho.  

A sambista usa toda a primeira estrofe para homenagear a mãe. 

Nos dois primeiros versos descreve-a positivamente; em seguida, coloca-

a como fonte de seu conhecimento e modelo de personalidade: “O que eu 

sei é que tudo que eu sou/ Simplesmente é resultado das coisas que 

mamãe me ensinou/ Das coisas que mamãe me ensinou”. O último verso 

é repetido três vezes pelo coro e acompanhado de palmas. As duas 

estrofes subsequentes têm estrutura e conteúdo semelhantes. Elas são 

intercaladas pela repetição da primeira estrofe: 

 

 

 

A mãe da gente é um caso diferente 
Muito mais que comovente que não dá pra comparar 
O que eu sei é que tudo que eu sou 
Simplesmente é o resultado das coisas que mamãe me 
[ensinou 
Das coisas que mamãe me ensinou  

 

A segunda e a terceira estrofes se organizam internamente da 

seguinte forma:  

a) três versos citando os saberes maternos. A voz subjacente da mãe é 

evocada através de conselhos simples e curtos, que trazem para o samba 

o saber popular condensado em frases de efeito;  

b) refrão formado pelo quarto e quinto versos “Tudo isso é o resultado das 

coisas que mamãe me ensinou / Das coisas que mamãe me ensinou”, 

que seguem o modelo já instaurado na primeira estrofe. 
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À medida que a canção progride, o canto entoado se aproxima 

cada vez mais do canto falado, mudança tornada evidente na quarta 

estrofe, na qual letra e melodia se modificam para a transmissão do 

recado cancional. Se até então havia a citação de vários saberes 

arrematados pela explicitação da ideia de que eram resultado dos 

ensinamentos da mãe, a partir daí, a sambista passa a emular improvisos 

enumerando um a um seus saberes, e o coro - em estilo responsorial - 

canta “Das coisas que mamãe me ensinou” logo em seguida, num diálogo 

constante estabelecido entre intérprete e coro, tal como ocorre na cultura 

popular, em que o saber se constrói também na oralidade e na repetição. 

A única exceção é o segundo verso, que não é seguido da intervenção do 

coro. A emulação do improviso nesta estrofe também se relaciona com a 

transmissão de saberes, pois pretensamente adiciona novos 

ensinamentos aos que seriam originalmente transmitidos na canção. 

Sobre sambas como esse, Tatit (2008, p. 77) afirma que 

 

[...] a voz do enunciador [está] dizendo algo considerado 
oportuno. Com inflexões similares às da linguagem oral 
cotidiana essas melodias geralmente conduziam “letras de 
situação”, aquelas que simulam que alguém está falando 
diretamente com alguém em tom de recado, desafio, saudação, 
ironia, lamentação, revelação etc.  

 

Acrescentaria à relação de Tatit a palavra “conselho”, certamente 

contemplada pelo autor no escopo do “etc.”. O “bom conselho” que subjaz 

a toda essa canção é baseado no respeito à figura da mãe, retratada 

nesse samba como uma figura arquetípica: ela é simultaneamente a “mãe 

da gente” e a “mamãe” do sujeito lírico, marcando a superposição entre 

as esferas comunitária e individual.  

 Mamãe traz ensinamentos que englobam várias áreas de 

conhecimento e não se pretendem exaustivos, pretensiosos ou infalíveis. 

No campo da saúde, por exemplo, fica claro que, apesar de entender de 

medicina popular e dominar a fitoterapia, se mamãe avaliar que a 

condição do paciente exige medidas mais drásticas, mandará o menino 

pro doutor da medicina tradicional cuidar.  
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Mamãe tem um repertório amplo de saberes pra transmitir. Nesta 

tese, dou muito valor a eles.  Os saberes dos familiares de Appiah, os 

saberes da minha família e os saberes da mamãe do sujeito de “As coisas 

que mamãe me ensinou”, os saberes conceituados por Lyotard estão 

fartamente representados nos sambas de meu corpus. E terão nesta 

pesquisa o valor e a importância que lhes são devidos. 

 
 

 

 
1.3 Perspectivas teóricas da tradição  
 
 

Vamos pra Portela que o reino do samba é lá 7 
 
 
 

O que é tradição? Quem define o que é ou não tradicional? Quais 

os critérios utilizados nessa seleção? O que é tradicional deve ser 

preservado como uma relíquia e permanecer intocado ou deve servir de 

parâmetro para que as gerações futuras se espelhem, se inspirem, mas 

façam suas próprias obras? Existe obra efetivamente original? Essas são 

as questões norteadoras da minha reflexão sobre as velhas guardas da 

Mangueira e da Portela. 

Octavio Paz (2013, p.15) define tradição como “a transmissão de 

notícias, lendas, histórias, crenças, costumes, formas literárias e 

artísticas, ideias e estilos de uma geração para a outra”. Sua definição 

tem a temporalidade e a memória como elementos fundamentais, já que a 

transmissão dos saberes tradicionais se baseia nas relações 

estabelecidas entre membros de gerações diferentes. A tradição é uma 

construção coletiva na qual determinados indivíduos além de 

transmissores, são também referências emblemáticas da memória 

compartilhada ao longo do tempo.  

Segundo Coutinho, algo considerado tradicional pode ser encarado 

sob duas perspectivas.  

                                                
7 “Levanta cedo”, de Antonio Rufino. In: VELHA GUARDA DA PORTELA (1970). 
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A primeira, mais sacralizante e conservadora, é chamada pelo 

autor de “tradicionalismo”:   

 

Enquanto prática conservadora, a reiteração da tradição morta 
e fixa - prolongação de um passado no presente – aparece 
como restauração das relações sociais existentes, a qual 
coloca, como diria Paine, “os vivos sob a dominação dos 
mortos” (Coutinho, 2002, p. 15-16). 

 

De acordo com essa concepção, a tradição seria algo fossilizado e 

imutável que deve ser repetido sem alterações para ser preservado como 

uma joia de colecionador (Coutinho, 2002, p. 15). 

Uma outra abordagem possível do tradicional, mais dialógica e 

progressista, é denominada “tradição”. Ela funcionaria “como ação 

criadora do sujeito sobre as formas do passado – é um operador político 

capaz de refazer a história como patrimônio das camadas populares” 

(Coutinho, 2002, p. 15-16).  

Coutinho trouxe esses termos do texto “Heterodoxia de La 

tradición”, de José Carlos Mariátegui (1927). A partir das categorias 

elencadas pelo sociólogo peruano, podemos pensar em toda uma miríade 

de possibilidades – situadas entre o polo da “tradição” e do 

“tradicionalismo” - para se lidar com algo tradicional. Ainda segundo 

Mariátegui:   

 

Não se deve identificar a tradição aos tradicionalistas. O 
tradicionalismo – não me refiro à doutrina filosófica, mas a uma 
atitude política ou sentimental que se resolve invariavelmente 
em mero conservadorismo – é, na verdade, o maior inimigo da 
tradição, porque se obstina interessadamente em defini-la 
como um conjunto de relíquias inertes e símbolos extintos. 

 

A tradição brasileira é forjada sobre a junção de elementos das 

culturas de indígenas, europeus e africanos que aqui viveram. O 

repertório autóctone se modificou a partir das interações com cada novo 

componente que chegava a nossas terras e está entre nós até hoje. As 

notícias do Brasil eram escritas nas cartas dos portugueses, mas também 

contadas sob perspectivas distintas por indígenas e negros a seus pares.  

Filha da diáspora africana, a cultura afro-brasileira é fruto de um 

processo de re-existência, da necessidade de fundir a luta pela 
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sobrevivência da pessoa escravizada à criação de novas sociabilidades. 

Ao se misturarem pessoas de origens diferentes nos tumbeiros, tentava-

se separar o africano sequestrado não apenas de familiares e amigos, 

mas também de sua subjetividade, cultura, ritos, crenças religiosas, 

memórias... Sua nova existência era balizada pelo esforço para não 

morrer física ou simbolicamente; não deixar de ser um ser vivo, não deixar 

de ser um ser social, não deixar de ser.   

Essas pessoas tiveram de elaborar novas memórias não somente 

a partir das relações de opressão vindas do colonizador, mas também das 

relações de apoio, parceria e proteção estabelecidas com aqueles que 

estavam na mesma situação rumo ao “novo mundo”. Aqui elas criaram 

vivências comunitárias de crioulidade e culturas de sociabilidade. Ao 

longo desse processo, (res)surgem culturas múltiplas e em constante 

construção, como afirma Robles: 

 

As culturas heteróclitas afrolatinoamericanas possuem uma 
relação problemática com a ideia de raíz única, pois a 
escravidão e a neocolonização deixam em evidência não 
somente a multiplicidade cultural nunca harmonizada dessa 
identidade, mas o trauma e as resistências que deram origem à 
tal pluralidade. (Robles, 2011, p. 143, tradução minha).8 

Algumas das manifestações desse complexo sociocultural a que 

chamo tradição afro-brasileira estão nos ritos religiosos, na gastronomia, 

na música, na dança, na capoeira. A reinvenção de uma identidade, 

compósita e transitiva, que conjuga o sujeito a memórias novas e antigas, 

suas e de outros, é marcada pela construção de laços de sustentação e 

afeto para resistir à violência, à fome, à precariedade; pela sincretização 

da fé, para renovar a esperança de mudança social; pela reatualização 

dos ritos, para celebrar a vida.  

Glaura Lucas aborda a integração e ressignificação de práticas 

culturais dos negros escravizados no Brasil: 

 

Durante a escravidão, práticas em torno do canto, da dança e 
do tocar dos tambores e outros instrumentos musicais, se já 

                                                
8“las heteróclitas culturas afrolatinoamericanas poseen una relación problemática con la 
idea de raíz única, pues la esclavitud y la neocolonización dejan en evidencia no solo la 
multiplicidad cultural nunca armonizada de esa identidad, sino el trauma y las 
resistencias que dieron origen a tal pluralidad” (Robles, 2011, p. 143). 
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tão fundamentais enquanto vivência e elaboração de 
identidades pessoais e sociais, e como propulsoras de forças e 
ações transformadoras em culturas africanas, tornaram-se, no 
Brasil, contextos especialmente importantes de integração 
social para os negros, nos quais recriavam seus referenciais 
culturais e elaboravam esteticamente suas experiências 
cotidianas num novo ambiente. Concepções de mundo e 
percepções de vida, traduzidas em sons e gestos, foram se 
impregnando de outros significados e intenções, em resposta 
às novas circunstâncias (Lucas, in Matos, Medeiros & Oliveira, 
2014, p. 143). 

 
 
A tradição do negro traz para o centro de uma constituição 

identitária o corpo que canta, que bate o tambor e que dança. É na 

interação desses corpos negros que a cultura afro-brasileira vai sendo 

forjada. Nela, os papéis devotados ao corpo e à voz são diversos e têm 

grande importância.  

 O corpo é canal através do qual se manifestam o divino e o 

secular, o religioso e o folclórico. O corpo é simbólico. É nele que as 

ondas sonoras são encarnadas e se transmutam em vida pulsante.  

Como havia uma conexão ampla entre as esferas do religioso e do 

secular no cotidiano do escravizado, religião e festa muitas vezes se 

sobrepunham, pois as oportunidades de reunião não eram abundantes.  

Muitos estudiosos, como Sodré (2007, p. 23), afirmam que as 

formas expressivas do povo que habitava nosso país, especialmente dos 

negros de origem africana e de seus descendentes, estavam intimamente 

relacionadas com seu sistema religioso. O corpo é ressignificado, visto 

como instrumento de prazer, mas também como meio para se chegar ao 

divino. 

O corpo é elemento constitutivo da tradição afro-brasileira pela 

força do trabalho, pela emissão da voz, pelo louvor às divindades, pela 

batida no tambor, pelo balançar dos quadris. O batuque acompanhado de 

canto e dança é oportunidade de comunhão. Seus participantes 

constroem coletivamente um momento ritual e simbólico que representa 

um desafio à morte física, uma afronta à morte simbólica, uma recusa 

criativa à perda da memória.  
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O conceito de “tradição inventada” de Hobsbawm & Ranger (2008, 

p. 9) nos ajuda a compreender alguns aspectos das concepções de 

memória e tradição no samba:  

 

Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, 
normalmente reguladas por um conjunto de regras tácita ou 
abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou 
simbólica, visam inculcar certos valores e normas de 
comportamento através da repetição, o que implica 
automaticamente uma continuidade em relação ao passado. 
 

 
Acredito que a ideia de tradição tenha encontrado solo fértil nas 

escolas de samba. Com a fundação das escolas, coube aos sambistas 

pioneiros criar símbolos, parâmetros e de um estilo poético-musical que 

paulatinamente desenharam a imagem identitária de cada agremiação.  

A importância de uma noção estabelecida de elementos identitários 

de cada escola parece ser ainda mais fundamental num contexto de 

disputa por campeonatos. A força das cores da bandeira da escola, da 

batida da bateria, dos símbolos das agremiações e outros elementos são 

comumente citados para justificar vitórias ou protestar contra as derrotas 

no carnaval. É o amor a esses símbolos consagrados ano a ano pela 

repetição que cria no grupo uma ideia de pertencimento e mesmo de 

irmandade. 

A fundação da Mangueira e da Portela ocorreu nos anos 1920-

1930, e os álbuns das Velhas Guardas começaram a ser lançados entre 

as décadas de 1970 e 1990. Assim, temos um lapso temporal 

considerável para que símbolos passassem a ser consagrados como 

constituintes da identidade de cada agremiação, formando um repositório 

de elementos simbólicos e estéticos ao qual se volta frequentemente para 

afirmar autenticidade e pertencimento. 

Assim como Sodré (2007, p.10), vejo o samba como continuum 

africano no Brasil e modo brasileiro de resistência cultural, sem deixar de 

reconhecer, como salientou Trotta (2011, p. 75), a complexidade de se 

associar música popular a identidades étnicas. Essa complexidade se 

intensifica especialmente se essa música foi feita após o advento do 

registro mediático das canções, impulsionado pelo crescimento da 
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indústria fonográfica e pela multiplicação das estações de rádio - caso dos 

sambas de meu corpus.  

 

 

 

1.4 Escolas de samba e Velhas Guardas 

 

Mangueira, Oswaldo Cruz, Estácio, 
 A amizade estreita os laços só por amor 9 

 
 

Meu interesse pelas Velhas Guardas veio da necessidade de 

entender melhor a poética do samba. Trata-se de tentativa de 

compreender quais fatores são fundamentais na constituição do sujeito 

que fala nas canções – o sujeito cancional – e de sua subjetividade, e em 

que medida essa subjetividade construída dialoga com o coletivo de 

outras subjetividades cancionais. A noção de subjetividade que evoco 

nesta tese deriva da coexistência de uma série de camadas que formam a 

identidade do indivíduo. Algumas delas são egoicas; outras, relacionais – 

estabelecidas entre o sujeito e o mundo. Assim, a subjetividade é 

simultaneamente um construto individual e social. É um híbrido que 

aproxima o interior do exterior, colocando-os em interação constante, 

numa relação marcada pela complementaridade. 

No mestrado, analisei a obra de dois sambistas: Cartola e Nelson 

Cavaquinho; no doutorado, passei para dois grupos: as Velhas Guardas 

da Mangueira e da Portela, pois tenho observado que a coletividade é 

instância fundamental do samba. Quando cantavam “eu”, Cartola e 

Nelson Cavaquinho, por exemplo, estavam frequentemente falando de um 

“nós”; às vezes o casal, outras o morro da Mangueira, outras a 

humanidade toda. O samba dos dois costuma ser um convite ao encontro, 

à conversa, à reflexão conjunta. 

Conversar, aconselhar, refletir em conjunto são atividades que 

convocam a presença e favorecem a construção coletiva de 

                                                
9 “Linda demanda”, de Saturnino Gonçalves. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA 
(1999a). 
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subjetividades. Para tanto, os sambistas se associam em escolas, grupos, 

rodas que, formal ou informalmente, legitimam as trocas de repertório, 

mas também de ideias, de valores, de saberes que mais tarde são 

incorporados aos sambas.  

 

 

 

1.4.1 Breve histórico das escolas de samba e das velhas guardas 

 

O samba nasceu de encontros. 

No início do século XX, devotos cariocas do candomblé se 

encontraram com o samba baiano das mães e filhos de santo nos 

terreiros da Saúde e da Cidade Nova. Depois do batuque ritual, se fazia 

um samba de roda para seguidores e admiradores da religião (Augras, 

1998, p. 17-21). Aos poucos, o samba deixou de ser apenas música do 

terreiro e foi para a rua, onde novos encontros se deram. 

Nas primeiras décadas do século XX, os blocos e ranchos foram 

paulatinamente se autodenominando escolas de samba. Há consenso de 

que o termo “escola” para se referir a agremiações carnavalescas tenha 

sido primeiramente utilizado entre os sambistas da região do Estácio para 

denominar o rancho Deixa Falar10 e, assim, combater a fama de 

desorganização que acompanhava as celebrações carnavalescas nas 

primeiras décadas do século XX (Augras, 1998, p. 25; Monteiro, 2012, p. 

40-41). 

Ao longo do tempo, as comunidades associadas ao samba e aos 

sambistas foram sendo visitadas por pessoas de fora. Nessas reuniões 

foi-se estabelecendo um intercâmbio não somente entre os próprios 

sambistas, provenientes das camadas menos favorecidas, mas também 

entre eles e membros de outras classes socioeconômicas. Cada grupo 

trouxe para esse encontro elementos que foram sendo constantemente 

reinterpretados. Juntos, esses atores deram forma ao samba como o 

conhecemos hoje (Vianna, 1995). Essa convivência se deu de várias 

                                                
10 A fundação da Deixa Falar, na região do  Estácio, por Ismael Silva, se teria dado em 
12 de agosto de 1928 (Monteiro, 2012, p. 41).  
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formas. Em “Samba da antiga”,11 Candeia fala sobre o convívio harmônico 

entre diferentes no samba: 

 

A idade não importa, a cor da tua pele não me interessa  
Se tem perna torta se tem perna certa  
Basta saber se tem samba na veia  
O samba veio de longe, hoje está na cidade, hoje está nas 
[aldeias  
Nasceu no passado, está no presente  
Quem samba uma vez samba eternamente 

 

  

Em “Sinal aberto”12, Casquinha problematiza a relação entre os 

sambistas do morro e  críticos e jornalistas que podem interferir na 

avaliação e consagração de indivíduos ligados à “raiz” das escolas e de 

sua obra:  

Pode dizer que meu samba é sambinha 
Pode me meter o malho 
Enquanto você diz que meu samba é sambinha 
Encontra matéria para o seu trabalho 
 
Esquece que quando chega fevereiro 
Pra você encher o seu baú de dinheiro 
Frequentam os ensaios com pinta de bamba 
No meio dos “crioulos” da escola de samba 

 
 

A história do samba vem sendo contada por artistas, admiradores e 

estudiosos. Cada um a seu modo contribui para remontar a historiografia 

de instituições e pessoas importantes para o gênero. É comum que haja 

certas divergências entre esses relatos, especialmente em relação às 

datas. 

 O pesquisador que trabalha com culturas fortemente embasadas 

na oralidade sabe que, por vezes, no telefone sem fio da vida, 

informações se perdem, outras se modificam. Fato é que, apesar das 

pequenas discrepâncias, muitos desses relatos corroboram-se uns aos 

outros e, eventualmente, se encontra algum documento para tirar de vez 

qualquer dúvida - ou acender ainda mais a discussão acerca de 

determinado assunto. 

                                                
11 “Samba da antiga”, de Candeia. In: CANDEIA (1970). 
12 “Sinal aberto”, de Casquinha. In: PARTIDO EM 5 (1975). 
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O ano de constituição da Estação Primeira de Mangueira foi tema 

controverso durante muito tempo. Nos relatos de seus fundadores, 

costuma aparecer a data 28 de abril de 1928 (Monteiro, 2012, p. 41; 

Barboza e Oliveira Filho, 2008, p. 56; Barboza, Cachaça e Oliveira Filho, 

1980, p. 33). Sérgio Cabral (1996, p. 91), entretanto, publica reprodução 

de documento em papel timbrado da agremiação verde e rosa onde se lê 

“Fundado em 28 de abril de 1929”. 

 

 
Imagem: Recorte de documento onde se vê a data de fundação da Mangueira13 

 

 

 A imprecisão quanto às datas se reflete também nas gravações 

em que os sambistas inserem pequenas explicações sobre o samba que 

será cantado a seguir.  No álbum Cartola: os tempos idos (1969), antes 

de cantar “Chega de demanda”, o sambista afirma: “Esse foi o primeiro 

samba que eu fiz em minha vida [incompreensível]  o nome de Estação 

Primeira à minha escola foi tirada dele, em 1928, quando começamos a 

desfilar em escola de samba”.  No álbum Velha Guarda da Mangueira e 

convidados (1999b), Zica relata: “Ah, este samba foi o primeiro samba 

que a escola saiu em 1929. Foi esse o samba da vitória e a Mangueira 

ganhou o carnaval”. 

                                                
13 Fonte: https://osamba.wordpress.com/2008/04/30/440/ Acesso em 6/6/2019, às 10h25. 
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Segundo o site oficial da agremiação, a Portela teria sido fundada 

como Conjunto Carnavalesco Escola de Samba Oswaldo Cruz em abril de 

1923.14 Monique Augras (1998, p. 26), entretanto, aponta 1926 como sua 

data de fundação. Mais tarde, o nome da agremiação foi mudado para 

“Vai como Pode”.  

No início dos anos 1930, os desfiles das escolas passaram a 

receber certo reconhecimento oficial. Nessa época começaram os 

patrocínios de empresas privadas e a inclusão dos desfiles no calendário 

oficial da cidade. Com o tempo, as agremiações também puderam 

angariar recursos públicos para seu fomento:  

 

Mas o carnaval de 1933 não foi apenas marcante pelo 
surgimento do samba combinado com o enredo. Foi também a 
primeira vez que os poderes públicos se interessaram pelas 
escolas de samba, pois o desfile foi inscrito no programa oficial 
elaborado pela prefeitura do Distrito Federal e pelo Touring 
Club. O prefeito Pedro Ernesto até alocou pequena verba para 
o concurso e, a partir dessa data, viria a ser visto pelos 
sambistas, como grande patrono do reconhecimento oficial do 
samba (Augras, 1998, p. 32). 

 
 

Para que as escolas pudessem receber recursos públicos para 

seus desfiles, passou a ser necessário que se registrassem na Delegacia 

de Costumes e Diversões. Diante de um delegado insatisfeito com o 

nome Vai Como Pode, a agremiação passa a se chamar Grêmio 

Recreativo Escola de Samba Portela, nome inspirado no endereço de sua 

sede, situada na Estrada do Portela (Matos, 2011, p.18-19). 

Tanto a verde e rosa quanto a azul e branca se estabeleceram 

desde cedo como escolas importantes do carnaval carioca. A Mangueira 

acumula 19 campeonatos15; a Portela tem 21 títulos16. 

Ao longo dos anos, os sambistas mais antigos foram sendo 

considerados referências em suas escolas. Com o estabelecimento das 

velhas guardas, a importância desses artistas para as comunidades do 

samba foi ficando ainda mais pronunciada.  

                                                
14 Fonte: http://www.gresportela.org.br/Historia.  Acesso em 25/4/2019, 18h42. 
15 Fonte: http://www.mangueira.com.br/campeonato. Acesso em 25/4/2019, 18h50. 
16 Fonte: http://www.gresportela.org.br/Historia . Acesso em 25/4/2019, 18h54. 
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Na origem da expressão “velha guarda”, encontramos o grupo 

musical17 Guarda Velha, integrado por Pixinguinha, Donga, João da 

Bahiana, Bonfiglio de Oliveira, Wantuil de Carvalho e outros 

companheiros. Em 1932, o grupo assinou contrato com a gravadora Victor 

para lançamento de um álbum. 

                                                
17 Alguns autores, como Paes (2012) e Aragão (2014), se referem ao grupo como 
orquestra. Opto pela denominação que consta do contrato do grupo com a gravadora 
Victor. 
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Imagem de contrato do Grupo Guarda Velha, de 1932. Fonte: Baungartner (2017, p. 42). 

 

Há controvérsias sobre o que, de fato, os músicos objetivavam ao 

optarem por chamar seu grupo “Guarda Velha”. Sérgio Cabral (1997, p. 
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33) afirma que, com a escolha, eles assumiam um compromisso com a 

música tradicional.  

Apesar de reconhecerem a presença constante dos gêneros 

tradicionais no repertório do grupo, Virgínia Bessa (2010, p. 197) e Milton 

Baungartener (2017, p. 41) são menos incisivos quanto ao assunto. Os 

autores chamam a atenção para o fato de a preservação de gêneros 

tradicionais não significar necessariamente a recusa de influências 

modernas. Eles ressaltam que os membros do grupo se apresentaram 

pelo mundo com sua música. Com isso, tiveram contato com diversos 

artistas, cuja obra trazia ritmos e influências plurais.  

A receptividade da música brasileira a influências modernas 

levantada por Bessa e Baungartner está em consonância com o conceito 

de tradições móveis proposto por Mário de Andrade (1983). Para o autor, 

a música é uma manifestação artística que se enriquece a partir da 

incorporação de elementos da contemporaneidade. Segundo Matos: 

De todo modo, não é tanto nas origens da brasilidade que 
Mário está interessado. O que mais o atrai nas tradições é o 
que elas podem ter de “móveis”: o ângulo privilegiado não 
aponta o passado com suas determinações, mas o presente 
com suas flutuações e possibilidades abertas (Matos, 1998 p. 
134-135). 

       

Paulo Aragão (2001, p. 86) aponta certa flexibilidade na 

composição do repertório do Guarda Velha e cita a “presença da bateria” 

e a “utilização de modulações nos arranjos” como algumas das inovações 

musicais de Pixinguinha e de seu grupo. 

Entre 1947 e 1953, Pixinguinha foi diretor musical do programa de 

rádio O pessoal da velha guarda, apresentado pelo radialista Almirante. 

Segundo Paes (2012), a preservação e a valorização da música nacional 

eram as principais bandeiras da atração. O próprio Almirante explicou 

para seus ouvintes o significado da expressão “velha guarda” no 

programa de 19/3/1947: 
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Sei que muitos de vocês andaram fazendo conjecturas sobre o 
que poderia eu vir a apresentar com esse título. É uma coisa 
muito simples: a expressão “velha guarda” que é, pode-se 
dizer, tradicional, no Brasil, indica imediatamente que aqui 
serão tratadas coisas dos tempos passados. É lógico. A 
expressão, porém, tem uma origem curiosa: ela – vê-se logo – 
é a inversão de um nome que foi muito popular nesta cidade há 
muitos e muitos anos: Guarda Velha. Guarda Velha foi o antigo 
nome da atual rua Treze de Maio. Antigamente, aquela rua 
vinha até a esquina da rua de São José. E justamente ali, na 
esquina, onde hoje existe um refúgio triangular onde os 
passageiros da Tijuca têm um ponto de ônibus, havia um 
quartel, instalado no tempo da Bobadela. Era o quartel onde 
ficava a guarda encarregada de manter a ordem entre os 
escravos e galós que iam buscar água no famoso chafariz da 
Carioca, que era defronte. Aquele quartel se chamava Guarda 
Velha. Com o tempo, o título foi se invertendo, passando a 
designar coisas do passado. E, curiosamente, foi-se chegando 
aos assuntos musicais, especialmente àqueles que tratavam 
da nossa música popular e dos seus intérpretes, cantores ou 
instrumentistas. (Almirante, 1947 apud Paes, 2012, p. 54) 

 
 

Almirante fala sobre os dois termos, “velha guarda” e “Guarda 

Velha”, em carta endereçada à cronista Lasinha Luis Carlos em 1964: 

 

Permita-me corrigir um pequeno título no Se esta praça fosse 
minha, no O Jornal de ontem. Rua da Velha Guarda não e sim 
“Rua da Guarda Velha”. Em 1932, na Victor, por iniciativa de 
Pixinguinha, foi usado o nome de “Grupo da Guarda Velha”, 
inspirado pela existência de uma cervejaria do título de 
“Guarda Velha”, no início da atual Rua Senador Dantas. Na 
verdade, nos tempos de Gomes Freire, o título de GUARDA 
VELHA entrou em voga devido a guarda [sic.] da água 
existente no Largo da Carioca. 
Em 1947 lancei, no rádio, O PESSOAL DA VELHA GUARDA 
que perdurou até 1953. No ano seguinte, 1954, em São Paulo 
(e depois em 1955) teve motivo ao [sic.] chamado FESTIVAL 
DA VELHA GUARDA na Record. Ora a expressão “velha 
guarda” fixou melhor – razão porque todos estabelecem 
pequena confusão esquecendo-se dos nomes exatos – guarda 
velha e velha guarda (Almirante, 1964 apud Paes, 2012, p. 58). 

 
 

 Com seu programa, Almirante teve papel fundamental na 

consolidação do termo e do conceito de “velha guarda” para identificar 

grupos cujo intuito seja a transmissão da tradição musical para as novas 

gerações.  Ao inverter os termos, o radialista se afastou da denominação 

do bar e do quartel, sem abrir mão das ideias de cultura popular, guarda e 

vigilância. A velha guarda se preocupa em preservar saberes e 

expressões culturais de determinadas coletividades, evitando que sua 

cultura se perca. 
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Foi essa a acepção do termo “velha guarda” que se consagrou em 

nossa cultura. É ela que costuma ser evocada quando há referência às 

velhas guardas das escolas de samba. Segundo Blass (2011, p. 4), a 

expressão “velha guarda” denomina três tipos de grupos.  

Nas escolas mais antigas, como Mangueira e Portela, “velha 

guarda” designa pessoas de idade mais avançada, com muita vivência na 

escola e no samba. Nesse grupo se encontram os fundadores, membros 

da direção, componentes ilustres e outros sambistas que atendam aos 

critérios informalmente estabelecidos por cada escola.  

No documentário Fala, Mangueira (Confalonieri, 1983) há um 

segmento em que se fala sobre a história da agremiação. O jornalista 

Sérgio Cabral abre o trecho afirmando: “A Mangueira tem uma história 

mais ou menos... o morro uma história de mais ou menos um século e a 

escola tem uma história de mais de meio século”. Depois de sua fala, o 

documentário mostra a celebração dos 53 anos da agremiação. A certa 

altura, o locutor diz:  

Olha aí, eu apresento a velha guarda. É um grupo de pessoas 
carinhosas. É pai, mãe e avô da nossa querida Mangueira. É o 
amigo de todos vocês aqui. É a raiz da Mangueira, é a velha 
guarda da Mangueira. 

 
 

O segundo tipo de grupo aventado por Blass (2011, p. 4) 

geralmente é encontrado nas escolas mais novas. Nelas, muitas vezes, 

os critérios estritos de idade e antiguidade não são alcançados e é 

comum que a velha guarda inclua integrantes não tão idosos ou que não 

tenham muito tempo na escola. 

O terceiro grupo designado pelo termo é o da “Velha Guarda 

Show”, também chamada “Velha Guarda musical”. Pastoras e membros 

das alas dos compositores que integram a Velha Guarda Show teriam a 

função de representar a escola, preservando e honrando seus saberes, 

suas cores e seus símbolos, em eventos dentro e fora da comunidade. 

Monarco fala sobre os dois grupos, velha guarda e Velha Guarda, em 

entrevista dada a Guimarães. 

 

 Então, [com o lançamento do LP Portela: passado de Glória] a 
Velha Guarda se agrupou aí, a partir de 1970, foi formado  um 
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grupo Velha Guarda. Porque a velha guarda do samba sempre 
existiu, os mais velhos já eram chamados pela gente de “velha 
guarda”. Quando passava um velho, como Seu Antonio 
Caetano, ou Seu Antonio Rufino, que foram fundadores da 
escola: 
_ Ih, ó lá,  aquele é da velha guarda,  aquele é velha guarda… 
 Mas o grupo musical não existia.  A Portela foi uma das 
primeiras, depois todas as outras escolas copiaram, no que 
fizeram muito bem, porque a Velha Guarda é sentinela de tudo 
(Monarco, apud Guimarães, 2011, p. 76) 

 
 
 

Os álbuns analisados nesta tese foram gravados pelas Velhas 

Guardas (com iniciais maiúsculas) da Mangueira e da Portela. Os 

elementos estéticos e cancionais presentes nessa poética bem como os 

saberes e os códigos de ética representados no âmbito das coletividades 

do samba abrangem o âmbito ampliado das velhas guardas: grupos de 

sambistas mais velhos das comunidades que têm sua experiência como 

elemento estruturador ou confirmador do etos de sambista ao qual Blass 

(2011, p. 15) faz referência.  

 
Seguindo o que acontece em outras manifestações da cultura 
popular do Brasil, nas agremiações carnavalescas, convivem 
pais, tios, avós, os chamados velhos e/ou adultos, e seus 
filhos, netos e bisnetos alocados. Nessa vivência prática, são 
transmitidos oralmente regras de conduta e preceitos de um 
etos de sambista, ou seja, um modo de estar no mundo do qual 
faz parte o reconhecimento da própria senioridade no samba 
decorrente de um saber-fazer acumulado ao longo de uma 
trajetória de vida. 

 

 

 

 

1.4.2 A Velha Guarda da Portela 

 

Estamos aí, como vocês estão vendo 
Estamos velhos, mas ainda não morremos18 

 

Em 1970, Paulinho da Viola era um jovem sambista de 28 anos. 

Frequentador da Portela e admirador dos sambistas de lá, produziu então 

                                                
18 “Hino da Velha Guarda da Portela, de Chico Santana. In: VELHA GUARDA DA 
PORTELA (1986). 
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o primeiro álbum da Velha Guarda da Portela, Portela: Passado de Glória. 

Segundo Vargens & Monte (2001, p. 49): 

 

Paulinho da Viola e João Araújo, pai de Cazuza, jogavam no 
mesmo time, o Chulé Futebol Clube. No vestiário, João 
comunicou a Paulinho que assumira a direção artística da RGE 
e, caso Paulinho tivesse alguma ideia sobre uma possível 
gravação, falasse com ele.  
Depois de pensar por algum tempo, Paulinho disse-lhe que 
desejava fazer uma gravação do grupo da Velha Guarda para 
preservar aquilo que ouvia, a história da Portela.  

 
 
 
 

 
Imagem: Capa do álbum Velha Guarda da Portela: Portela Passado de Glória, 

de 1970 

 

 Com a gravação do álbum, Paulinho cria, na verdade, o grupo 

Velha Guarda da Portela e contribui para a criação de um modelo 

estruturador da carreira artística das Velhas Guardas de outras escolas 

que, segundo Monarco (apud Paes, 2011, p.76), “fizeram muito bem” em 

imitar a Portela e criar um grupo musical com membros antigos das 

agremiações. 
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Paulinho demonstra ter sido criterioso na escolha do repertório de 

Portela: Passado de Glória: 

  

Comecei a ouvir Ventura, João da Gente, Armando Santos, 
uma liderança natural. Fiz o levantamento das músicas na Rua 
Assis Bueno, em Botafogo. Foi um grupo grande registrar as 
músicas. Cerca de trinta sambas. Naquele dia, da recolha do 
repertório, gravaram músicas do Alvaiade e do Heitor, que não 
estavam presentes, e do Mijinha, que também não foi (Paulinho 
da Viola apud Vargens & Monte, 2001, p. 49). 

 

 

Nos álbuns da Portela, o repertório está restrito às canções de 

sambistas importantes para a comunidade: Paulo da Portela, Caetano, 

Rufino, Ventura, João da Gente, Alberto Lonato, Alcides (Malandro 

Histórico), Alvaiade, Aniceto, Argemiro, Armando Santos, Chatin, 

Casquinha, Chico Santana, Jair do Cavaquinho, Manacéa, Mijinha, 

Monarco e Ventura são autores frequentes no repertório e formam uma 

espécie de panteão ao qual produtores sempre recorrem para compor 

álbuns.   

Passado de Glória é o álbum do corpus com mais sambas que 

homenageiam a própria escola, com quatro dos 14 sambas. O tópico 

amoroso é abordado em cinco sambas. Nos demais álbuns que analiso, a 

temática amorosa também é mais frequente que o louvor da agremiação.  

 Dezesseis anos depois do álbum inaugural, em 1986, a Velha 

Guarda lançou Velha Guarda da Portela: Grandes sambistas. Produzido 

Por Katsunori Tanaka, o álbum foi remasterizado em 2000 e relançado 

com o título Velha Guarda da Portela: Doce recordação.  

No texto do encarte do CD de 2000, Tanaka ressalta o caráter 

comunitário da Portela e afirma que “é o samba de uma família”. O diretor 

do álbum complementa seu texto falando da importância da figura de 

Paulo para a Velha Guarda: 
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O samba da Portela é o samba da comunidade.  Pode-se dizer 
que é o samba de uma família.  Quando eles cantam 
juntos, mesmo que não seja tão perfeito musicalmente (a 
divisão e a afinação), é autêntico e muito gostoso.  É um 
milagre que os velhos portelenses criaram com Paulo da 
Portela, o fundador da escola e grande professor deles. 
 
 
 

 
Imagem: Capa do álbum Velha Guarda da Portela: Grandes sambistas, de 1986. 

 

 

Imagem Capa do álbum Velha Guarda da Portela: Doce recordação, de 2000. O 

CD contém os mesmos sambas gravados no LP de 198619. 

                                                
19 Sambistas da foto de capa: Monarco, Doca, Chatim, Argemiro, Alberto Lonato, Surica, 
Chico Santana, Casquinha, Osmar do Cavaco, Casemiro, Manacéa e Eunice.  
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A coesão do grupo e a força da coletividade são constantemente 

mencionados por admiradores da escola e membros da Velha Guarda 

como elementos que dão organicidade a essa poética. O paradigma 

musical que faz com que se atribua aos sambas do grupo a qualidade  de 

clássicos é amadurecido internamente por essa “família” nesse ambiente 

comunitário.  

Neste álbum e nos dois subsequentes, os sambas se concentram 

na temática do amor, abordada especialmente sob a perspectiva da 

disjunção amorosa. A faixa de abertura, “Hino da Velha Guarda da 

Portela”, é o único samba que tematiza a Velha Guarda da Portela, entre 

as demais 13, 11 falam de amor. 

Em 1988, Tanaka produz o álbum Velha Guarda da Portela: 

Homenagem a Paulo da Portela. Nele há somente composições do 

fundador da azul e branca, algumas em parceria com sambistas 

consagrados, como Cartola e Monarco. 

Monarco assumiu papel informal de liderança na Velha Guarda da 

Portela desde muito cedo. Ele muitas vezes conduz a gravação dos 

sambas nos álbuns e trabalha ativamente na escolha de repertório do 

grupo e no resgate de sambas antigos. Por outro lado, se coloca também 

como um aprendiz daqueles que o antecederam. Neste álbum de 1988, 

no final de “O meu nome já caiu no esquecimento”, ele registra seu 

reconhecimento a Paulo da Portela: 

Esse samba o Paulo [da Portela] fez com o coração cheio de 
mágoa, cheio de saudade da sua querida Portela. Sofreu uma 
grande ingratidão em pleno desfile da Praça XI, e o Paulo, dois 
dias após essa grande paixão, fez esse lindo samba que vocês 
estão acabando de ouvir. Obrigado, meu professor.20 

                                                
20 Fala de Monarco no álbum em homenagem a Paulo da Portela. In: VELHA GUARDA 
DA PORTELA (1988).  
Em 1942, Paulo, Cartola e Heitor dos Prazeres formaram o Conjunto Carioca. Os três 
foram de uma visita a São Paulo diretamente para o desfile da Portela. O então diretor 
da agremiação azul e branca, Manuel Bambambã, teria impedido que os convidados de 
Paulo desfilassem na Portela, pois não estavam vestidos com as cores da agremiação. 
Desgostoso, Paulo viria a juntar-se à Escola de Samba Lira do Amor, de Bento Ribeiro, 
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No mesmo álbum, no pot-pourri  “Homenagem ao Morro Azul/ Para 

que havemos de mentir / Cantar de um Rouxinol”, todos de autoria do 

fundador da azul e branca, entre uma canção e outra, Casquinha e 

Monarco parecem improvisar versos em homenagem a Paulo da Portela 

e, mais para o final, a outros membros da Velha Guarda: 

Monarco: 
Esse samba era do professor 
Já dizia que o subúrbio  
Sempre teve o seu valor. 
 
 
Casquinha: 
Ô, mestre Paulo, 
Ouça o nosso samba-prece 
Podes crer que a Velha Guarda 
Até hoje não te esquece. 
 
Monarco: 
Paulo estava no apogeu,  
O que a Velha Guarda sabe  
Foi com ele que aprendeu. 
 
Casquinha: 
A Portela no tempo do Paulo 
Tinha Alvarenga, Alcides, Ventura  
E ainda tem a tia Vicentina.  
Ô, que bela criatura! 

 
Seis dos 14 sambas escolhidos com o auxílio de Monarco para 

compor esse álbum-tributo têm temática amorosa. A Portela é 

mencionada apenas nas duas ocasiões já citadas: na simulação de 

improviso feita por Monarco e Casquinha e em “O meu nome já caiu no 

esquecimento”.  

 

                                                                                                                                 
bairro vizinho a Oswaldo Cruz. Para mais detalhes sobre essa “paixão” sofrida por Paulo, 
ver Cabral (1996). 
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Imagem: Capa do álbum Velha Guarda da Portela: Homenagem a Paulo da 

Portela, de 1988. 
 
 

Em 1999, Marisa Monte produz Velha Guarda da Portela: Tudo 

Azul. No texto não assinado da contracapa do CD, encontramos a 

menção ao intuito de preservação dos sambas dos antigos e a referência 

a uma pesquisa extensa para selecionar obras dos nomes importantes do 

samba portelense:  

 

Essa pesquisa revelou quase uma centena de músicas 
desconhecidas, muitas delas inéditas, compostas 30 ou 40 
anos atrás. São músicas de qualidade excepcional que, logo à 
primeira audição, soam como velhos clássicos. É 
impressionante imaginar que algumas dessas músicas tenham 
permanecido sem registro durante tanto tempo, e que assim 
poderiam continuar, indefinidamente, até quem sabe, 
desaparecer.  

  

A menção a sambas inéditos que “soam como velhos clássicos” já 

na primeira audição reforça as falas de Paulinho da Viola e de Katsunori 

Tanaka, sublinhando a existência de determinados parâmetros estéticos 

já elaborados e estabelecidos que definem e singularizam o grupo e seu 

repertório.  
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Entre os 18 sambas escolhidos para integrar este álbum, 14 falam 

de amor e dois prestam tributo à Portela.  

 

 

 
Imagem: Capa do álbum Velha Gurada da Portela: Tudo Azul, de 199921. 

 

O Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira elenca 

outros álbuns na discografia da Velha Guarda da azul e branca: 

 

 (2007) Cidade do samba • Selo 
ZecaPagodiscos/Universal Music DVD 
 (2005) À vera • Universal • CD 
 (2003) Um ser de luz - saudação à Clara Nunes • 
Deckdisc • CD 
 (2002) Deixa a vida me levar, de Zeca Pagodinho • 
Universal Music  CD 
 (2002) A Música de Paulinho da Viola • Deck Disc • CD 
 (2001) Casquinha da Portela • Lua Discos • CD 
 (2000) Tudo azul • Selo Phonomotor e EMI/Music • CD 
 (2000) Doce recordação. Velha-Guarda da Portela • 
Nikita Music  CD 
 (2000) Casa de Samba 4 • Universal Music • CD 
 (1999) Velhas companheiras. (com a Velha Guarda da 
Mangueira)  Selo Sambinha • CD 
 (1995) Cilico + Amigos = Parceria • Niterói Discos • CD 
 (1994) Resgate, de Cristina Buarque (participação) • 
Gravadora Saci • CD 

                                                
21 Em foto do encarte aparecem Tia Doca, Eunice, Surica, Áurea Maria, Monarco, 
Casemiro, David, Argemiro, Jair, Casquinha,Guaracy, Cabelinho e Serginho Procópio. 
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 (1990) Homenagem a Paulo da Portela • Selo Tanaka 
 CD 
 (1986) Doce recordação. Velha-Guarda da Portela • Selo 
Office Sambinha • LP 
 (1984) Histórias do céu e da terra • (participação) • LP 
 (1981) Cristina, de Cristina Buarque • LP 
 (1980) Monarco e Velha-Guarda da Portela • Gravadora 
Eldorado  LP 
 (1974) Portela • Selo Marcos Pereira • LP 
 (1970) Portela, passado de glória • RGE • LP 
 

 

 

A discografia atribuída à Velha Guarda da Portela pelo Dicionário 

Cravo Albin engloba álbuns de outros cantores e sambistas, como Zeca 

Pagodinho e Paulinho da Viola; LPs em que o grupo portelense fez 

participações especiais, como o de Cristina Buarque; homenagens e 

coletâneas. Em alguns desses álbuns o grupo fez apenas participações, 

muitas vezes pequenas. Nesta tese, considerei apenas os álbuns 

gravados pelo grupo como parte do corpus principal. Participações 

especiais foram agregadas ao corpus auxiliar. 

 

 

 

 

1.4.3 A Velha Guarda da Mangueira 
 
 
 

Mangueira é uma floresta de sambista 
Onde o jequitibá nasceu 

Veio fogo queimou 
Veio o vento tombou 

O machado e o jequitibá ficou22 
 

 

A ala dos compositores da Mangueira foi fundada em 1939, 

conforme se observa no convite celebratório de seu aniversário: 

                                                
22 “Jequitibá”, de José Ramos. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1999a). 



 

Imagem: Ala dos Compositores

 

No convite, lê

 

 

 

Tal como acontece com as escolas, a data de fundação da Velha 

Guarda da Mangueira é motivo de discordâncias.

 De acordo com o 

Brasileira, alguns dos senhores da foto teriam fundado a Velha Guarda da 

Mangueira em 1956. Segundo essa perspectiva, Aloísio Dias, Cartola e 

                                        
23 A foto figura na biografia de Cartola escritra por Monteiro (Monteiro, 2012:62
biógrafo discrimina os seguintes componentes: “em pé da esquerda para a direita: 
Quedinho, Adolfo Polonês, Nego, Geraldo da Pedra, Zé Ramos, Massu, Cartola, Carlos 
Cachaça, Zagaia e Alfaiate. Sentados: Aluízio Dias, Edson, Odaléa (filha de Saturnino e 
madrinha da Ala), Zeca e Baiano”.
24 Fonte da imagem: http://www.galeriadosamba.com.br/noticias/ala
mangueira-comemora-72
 

Imagem: Ala dos Compositores23 da Mangueira de 1939

No convite, lê-se:  

No dia 19 de janeiro de 1939, os principais compositores de 
Mangueira, entre eles Cartola, Carlos Cachaça e Aluízio, junto 
com o primeiro presidente da Estação Primeira de Mangueira, 
Saturnino Gonçalves, também compositor, reuniram
fundar aquela que seria a primeira ala dos compositores de 
uma escola de samba.  
A ala dos compositores da Estação Primeira de Mangueira tem 
a honra de convidar a todos para essa comemoração dos seus 
72 anos de fundação neste dia 20 de janeiro de 2011. 
Local: Palácio do samba 
Endereço: Rua Visconde de Niterói, 1072 - Mangueira
Início: 12:00hs  

Tal como acontece com as escolas, a data de fundação da Velha 

Guarda da Mangueira é motivo de discordâncias. 

De acordo com o Dicionário Cravo Albin da Música Popular 

, alguns dos senhores da foto teriam fundado a Velha Guarda da 

Mangueira em 1956. Segundo essa perspectiva, Aloísio Dias, Cartola e 

                                                
A foto figura na biografia de Cartola escritra por Monteiro (Monteiro, 2012:62

biógrafo discrimina os seguintes componentes: “em pé da esquerda para a direita: 
Quedinho, Adolfo Polonês, Nego, Geraldo da Pedra, Zé Ramos, Massu, Cartola, Carlos 

ça, Zagaia e Alfaiate. Sentados: Aluízio Dias, Edson, Odaléa (filha de Saturnino e 
madrinha da Ala), Zeca e Baiano”. 

http://www.galeriadosamba.com.br/noticias/ala-de-
72-anos/7380/ .  Acesso em 26/4/2019, às 9h47.
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da Mangueira de 193924 

No dia 19 de janeiro de 1939, os principais compositores de 
Mangueira, entre eles Cartola, Carlos Cachaça e Aluízio, junto 
com o primeiro presidente da Estação Primeira de Mangueira, 
Saturnino Gonçalves, também compositor, reuniram-se para 

e seria a primeira ala dos compositores de 

A ala dos compositores da Estação Primeira de Mangueira tem 
a honra de convidar a todos para essa comemoração dos seus 
72 anos de fundação neste dia 20 de janeiro de 2011.  

Mangueira 

Tal como acontece com as escolas, a data de fundação da Velha 

Dicionário Cravo Albin da Música Popular 

, alguns dos senhores da foto teriam fundado a Velha Guarda da 

Mangueira em 1956. Segundo essa perspectiva, Aloísio Dias, Cartola e 

A foto figura na biografia de Cartola escritra por Monteiro (Monteiro, 2012:62-63). O 
biógrafo discrimina os seguintes componentes: “em pé da esquerda para a direita: 
Quedinho, Adolfo Polonês, Nego, Geraldo da Pedra, Zé Ramos, Massu, Cartola, Carlos 

ça, Zagaia e Alfaiate. Sentados: Aluízio Dias, Edson, Odaléa (filha de Saturnino e 

-compositores-da-
, às 9h47. 
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Carlos Cachaça teriam sido membros dessa geração de componentes25. 

Na época, o conjunto fazia pequenos shows nos quais cantava sambas 

de terreiro, composições de Cartola, Carlos Cachaça e Nelson 

Cavaquinho e sambas dos novos nomes que se juntavam ao grupo. Mas, 

ao que parece, não havia uma estrutura organizada; este seria um dos 

fatores que teriam feito com que eles se reunissem e voltassem a se 

separar com certa frequência.  

Em 10 de julho de 2019, o perfil oficial da Mangueira no Facebook 

fez uma publicação em homenagem aos 76 anos da Velha Guarda da 

Mangueira, o que mostra que a escola adota outra data para fundação do 

grupo: 

 

 
Imagem: Post da Mangueira em homenagem aos 76 anos da Velha Guarda26. 

 

                                                
25  Fonte: http://dicionariompb.com.br/velha-guarda-da-mangueira/dados-artisticos .  
Acesso em 26/4/2019, às 10h15.  
26 Fonte https://www.facebook.com/GRESEPMangueira/ . Acesso em 10/7/2019, às 
18h47. 
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Na biografia de Aloísio Dias27 do Dicionário Cravo Albin da Música 

Popular Brasileira, encontramos uma terceira data para a fundação da 

Velha Guarda da verde e rosa: “Por volta de 1986 [Aloísio] teve a idéia de 

fundar a Velha Guarda da Mangueira. Dois anos depois, o grupo já se 

apresentava em shows na quadra da escola”. 

Tentei contato com a Velha Guarda da Mangueira pelas redes 

sociais para obter informações mais detalhadas sobre o grupo. Seu perfil 

oficial, que parece estar mais voltado para a área comercial, me sugeriu o 

Dicionário Cravo Albin como fonte confiável para consultas sobre o 

conjunto e sua trajetória. 

 

 

 

 

 

Busquei outras fontes e documentos, mas não encontrei nenhuma 

informação que sanasse de vez as dúvidas sobre o assunto. Creio que o 

                                                
27 Carioca, nasceu em 1941 e faleceu em 1991. No perfil da Velha Guarda da Mangueira 
do Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, o ano de 1956 teria sido 
informado pelo próprio Aloísio Dias como ano de fundação da Velha Guarda da verde e 
rosa.  
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ano de 1986 seja mais plausível e coerente com a cronologia da carreira 

do grupo. Primeiro porque em 1956 Aloísio Dias tinha 15 anos, sendo, 

portanto, jovem demais para fundar uma Velha Guarda. Segundo porque, 

de acordo com o depoimento de Monarco já citado, Paulinho da Viola 

oficializa a Velha Guarda da Portela em 1970 e depois outras escolas 

copiam a iniciativa (Monarco apud Guimarães 2011 p. 76), o que torna 

improvável a existência de outra Velha Guarda antes de 1970.  

Controvérsias à parte, ainda que a fundação da Velha Guarda da 

Mangueira tenha precedido a gravação do álbum de 1989, foi o registro 

musical que oficializou a carreira do grupo. Katsunori Tanaka, produtor 

dos álbuns Velha Guarda da Portela: grandes sambistas e Velha Guarda 

da Portela: homenagem a Paulo da Portela  foi levado por Monarco à 

Mangueira em 1988. No ano seguinte, Mangueira Chegou, primeiro álbum 

da Velha Guarda da verde e rosa, foi lançado.  

Mangueira chegou contém 18 sambas em 14 faixas.  É um álbum 

que olha para a Mangueira da perspectiva de seus atores internos. 

Celebra o cotidiano do morro da Mangueira e da escola e valoriza a 

poética construída ali. Cinco canções foram compostas por Cartola, 

individualmente ou em parceria; e outros mangueirenses importantes 

também têm suas composições incluídas no LP,  como Zagaia (2), Aloísio 

Dias (2), Carlos Cachaça (2), Nelson Sargento (2), Zé Ramos (1), Babaú 

(1) e Alfredo Português (1).28  

Entre os álbuns da verde e rosa, este é o que traz mais sambas de 

exaltação à escola (4); sete  outros sambas falam de amor, especialmente 

sob o viés  da disjunção amorosa.  

 

                                                
28 A ficha técnica do álbum traz Nelson Sargento, Creusa, Carlos Cachaça, Babaú, Jorge 
Zagaia, Quincas do Cavaco, Aloísio Dias, Zeca da Mangueira e Zé Ramos como 
intérpretes dos sambas. 
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Imagem:Capa do álbum Velha Guarda da Mangueira: Mangueira Chegou 

 

Hesitei em incluir o álbum duplo Mangueira: sambas de terreiro e 

outros sambas em meu corpus principal. A capa do disco traz a imagem 

da Ala dos Compositores da Mangueira, reproduzida anteriormente no 

convite de aniversário do grupo.  

 

 

 
Imagem: Capa do álbum Mangueira: Sambas de terreiro e outros sambas 
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Outra questão era que o álbum faz menção à Mangueira, não à 

Velha Guarda da Mangueira. No site immub.org29, na página dedicada ao 

álbum, há uma seção denominada “observações públicas”: 

 

Projeto, Coordenação e condução antropológica de Lelia 
Coelho Frota (Diretora do Arquivo Geral da Cidade do Rio de 
Janeiro)         
Produção Artística de Hermínio Bello de Carvalho         
Pesquisa musical de Anésio dos Santos ''Comprido'' 
(Presidente da Ala dos Compositores da Mangueira), José 
Maurício Horta, Marcos André de Carvalho e Cristiane Cotrim         
Direção musical de Paulão        
A primeira parte do CD 1 (Que vai da faixa 1 a 25) foi gravada 
por Hermínio Bello de Carvalho nos anos 60. A segunda parte 
do CD 1 (Da faixa 26 a 31) e todo o CD 2, foi gravada em 
estúdio em 1999. 

 

A análise da ficha técnica do álbum duplo mostrou-me que a lista 

dos compositores segue o padrão de Mangueira Chegou. No álbum 

também há certo panteão de sambistas que precisa ser preservado e por 

isso segue sendo lembrado. Mesmo os nomes menos conhecidos, como 

Fandinho e Leléo, são também compositores da Mangueira. 

Resolvi incluí-lo no corpus principal porque talvez este seja o 

melhor exemplo da tentativa de preservação da memória mangueirense 

tal qual num arquivo. As 25 primeiras faixas do álbum duplo são uma 

compilação de gravações de sambas por seus autores, a maioria 

importantes para a escola. Nelson Cavaquinho, falecido em 1986, tem 

sua voz eternizada nessa gravação. Cartola, morto em 1980, tem também 

a voz registrada nesse álbum lançado dezenove anos após sua morte. 

Sua voz aparece dando sugestões sobre o repertório e sobre a ordem das 

faixas do disco, e interpretando alguns de seus sambas mais famosos, 

como “Sala de recepção”.  

Creio que na seleção dos sambas que compõem este CD duplo 

tenha prevalecido o critério de preservação da memória mangueirense, já 

que temos, na primeira parte, o registro inédito da interação desses 

sambistas. A maioria dos 35 últimos sambas do álbum é menos 

                                                
29 https://immub.org/album/mangueira-sambas-de-terreiro-e-outros-sambas-projeto-
arquivo-musical . Acesso em 24/7/2019, às 19h49. 
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conhecida e/ou composta por  mangueirenses menos consagrados pelo 

mercado de música. Neste caso, o registro ganha papel de resgate da 

memória da poética mangueirense, já que muitos deles de fato não teriam 

sido registrados não fosse por esse álbum.  

Ao todo, são 61 composições de sambistas de diversas gerações 

da Velha Guarda da verde e rosa neste que é o mais extenso dos álbuns 

do corpus.  O perfil temático dos sambas é bastante semelhante ao da 

maioria das demais obras analisadas nesta tese, com prevalência do 

amor (21 sambas), seguido pela exaltação da Mangueira (14 sambas).   

O terceiro e último álbum, Velha Guarda da Mangueira e 

convidados, parece trazer uma proposta um pouco diferente.  

 No âmbito das Velhas Guardas, é comum que se resgatem 

sucessos dos compositores antigos e fundadores das escolas, criando 

uma espécie de panteão cujos componentes estão representados nos 

álbuns. No caso da Velha Guarda da Mangueira, creio que a necessidade 

de resgate seja ampliada pelo fato de o grupo ter uma estrutura bem 

menos consolidada que a da Velha Guarda da Portela. Além disso, devido 

à criação tardia do conjunto, muitos dos sambistas mais importantes da 

verde e rosa já haviam morrido quando da estruturação da Velha Guarda, 

o que dificultava o crescimento de um  “repertório de clássicos”. Em Velha 

Guarda da Mangueira e convidados, o panteão verde e rosa  está 

representado, com sambas de Cartola, Alfredo Português, Nelson 

Sargento e José Ramos.  

Além do louvor dos atores internos da escola, a verde e rosa 

também é frequentemente exaltada como lugar fundamental do samba 

por cantores e compositores de fora do morro. Tom Jobim e Chico 

Buarque  gravaram álbuns em homenagem à agremiação. Maria 

Bethânia, Alcione, Beth Carvalho e muitos outros também registraram seu 

tributo à escola e aos seus grandes nomes em mais de uma ocasião. Há 

ainda muitos álbuns, coletâneas e homenagens à Estação Primeira feitos 

por artistas sem conexão explícita com a escola.  
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Velha Guarda da Mangueira e convidados é o álbum do corpus em 

que se nota maior presença de artistas não vinculados à Mangueira. 

Paulinho Tapajós, Aldir Blanc, Moacyr Luz, Dona Ivone Lara, Délcio 

Carvalho e Noca da Portela têm composições no disco. Outros, como 

Lenine e Fernanda Abreu, participam da gravação de sucessos dos 

compositores da escola.  

A presença marcante desses artistas no álbum gerou-me um 

problema. A inclusão dos sambas compostos por não mangueirenses no 

corpus principal poderia levar a conclusões inadequadas sobre a poética 

da Velha Guarda da verde e rosa. Assim, as canções compostas por 

artistas notadamente não pertencentes à escola foram consideradas 

apenas parte do corpus auxiliar da tese e servem aqui de contraponto ou 

complementação à análise da obra dos sambistas mangueirenses. Dos 

17 sambas do álbum,   13 foram incluídos no corpus principal e quatro no 

corpus auxiliar.  

Velha Guarda da Mangueira e convidados é o álbum que traz maior 

equilíbrio entre os sambas de amor e os de louvor à agremiação. Ao 

contrário da maioria das obras, nesta há prevalência da exaltação da 

escola em detrimento da temática amorosa (seis e quatro sambas, 

respectivamente).  

 Entre os sambas dos artistas não pertencentes à Velha Guarda, 

“Cachaça, árvore e bandeira” homenageia Carlos Cachaça, “Divino” 

presta tributo a Cartola, “Minha Terra” homenageia o Brasil e “Outros 

caminhos” fala da vida emocional.  
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Imagem: Velha Guarda da Mangueira e convidados. 

 

Em “A Mangueira é rainha”30, Paulinho Tapajós enxerta trechos de 

sua autoria em “Chega de demanda”. O samba de Cartola passa, então, a 

funcionar como refrão das cinco novas estrofes; que trazem um panorama 

dos sambistas mangueirenses: 

 

Carlos Cachaça, Cartola, Geraldo Pereira e Nelson  
Cavaquinho 
Nelson Sargento, Darcy, a benção aos mestres com todo o 
carinho 
Paz e amor que a harmonia é João, Dilmo e Serginho 
Zacarias e Joelson, Xangô, Lula e Edinho 

 
Chega de demanda, chega 
Com esse time temos que ganhar 
Somos a Estação Primeira 
Salve o Morro da Mangueira 

 
 

No Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, a 

discografia da Velha Guarda da Mangueira engloba:  

 

 
                                                
30 “Chega de Demanda - A Mangueira é rainha”, de Cartola e Paulinho Tapajós. In: 
VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1999 b).  
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 (2012) Homenagens Vol. 1 (vários) • Selo JM • CD 
 (2008) Velha Guarda da Mangueira - Convidados 
Especiais • Som Livre 
 (2002) Falange canibal • BMG • CD 
 (2000) 
Mangueira, samba de terreiro e outros sambas (disco duplo) • 
Selo Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro • CD 
 (2000) Mangueira chegou. Velha-Guarda da Mangueira • 
Nikita Music • CD 
 (2000) Casa de Samba 4 • Universal Music • CD 
 (1999) Velha-Guarda da Mangueira e convidados • Nikita 
Music • CD 
 (1999) Velhas companheiras (c/ a Velha-Guarda da 
Portela) • Selo Office Sambinha • CD 
 (1998) Chico Buarque de Mangueira • BMG • CD 
 (1989) Mangueira chegou. Velha-Guarda da Mangueira • 
Selo Office Sambinha • LP31 
 

 

Como apontei anteriormente, o critério do site para delimitar 

discografias é bastante abrangente. Há, na discografia da Velha Guarda 

da verde e rosa, álbuns de outros artistas, como Chico Buarque da 

Mangueira e Falange Canibal32. Em alguns desses álbuns, o grupo fez 

apenas participações especiais, muitas vezes pequenas. Há ainda 

coletâneas e homenagens.  

Em 2008, a Velha Guarda da Mangueira gravou Velha Guarda da 

Mangueira: convidados especiais. A semelhança entre os álbuns de 1999 

e o de 2008 não para nos títulos. Está também nos critérios adotados 

para escolha do repertório e no convite a artistas não pertencentes à 

Mangueira.  

Tal como ocorre nos demais álbuns, o panteão com nomes 

importantes da verde e rosa está contemplado no CD. A maioria de suas 

composições, contudo, já tinha sido previamente gravada em álbuns solos 

ou coletâneas. Cartola comparece com cinco sambas; Nelson 

Cavaquinho, com quatro; e Carlos Cachaça, com dois. Há ainda sete 

sambas-de-enredo que homenageiam a Mangueira.  

Dois fatores principais me fizeram optar por não incluir o álbum no 

corpus principal desta tese. O primeiro é a participação expressiva de 

artistas externos à escola, como Rildo Hora, Sérgio Cabral, Tom Jobim e 
                                                
31 Fonte:  http://dicionariompb.com.br/velha-guarda-da-mangueira/discografia. Acesso 
em 24/7/2019, às 22h11. 
32 De Chico Buarque e Lenine, respectivamente. 
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Chico Buarque. O segundo é que um número significativo dos sambas do 

CD já figura em outros álbuns analisados, como “Exaltação à Mangueira”, 

“Não quero mais amar a ninguém”, “Jequitibá”, “Alvorada” e “Quem se 

muda pra Mangueira”. 

Em 2019, o grupo lançou um CD apenas com sambas de Geraldo 

Pereira. 

 
 

 

 

1.5 Corpus 

 

 Se tu fores na Portela tu encontrarás 
Alegria, tudo de bom, amor 
Ouvirás as nossas poesias  

 E um turbilhão de melodias 33 

 

Nesta tese, decidi estabelecer um critério temporal para definição 

do corpus principal, que conta com os seguintes álbuns lançados por 

ambas as Velhas Guardas entre 1970 e 2000: 

 

I - Velha Guarda da Mangueira: 
 

a) VELHA GUARDA DA MANGUEIRA. 1989. Mangueira Chegou. Nikita 
Music. 24.06.061-2, LP. 
 

b) VELHA GUARDA DA MANGUEIRA.1999a.Mangueira: sambas de terreiro 
e outros sambas. Arquivo geral da cidade do Rio de Janeiro. 
CRILSM99,CD. 
 
 

c) VELHA GUARDA DA MANGUEIRA. 1999b. Velha guarda da Mangueira e 
convidados. Nikita Music. NK 1001-3, CD. 
 
 
 
II – Velha Guarda da Portela: 
                                                
33  “Se tu fores na Portela”, de Ventura. In: VELHA GUARDA DA PORTELA (1970). 
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a) VELHA GUARDA DA PORTELA.1970. Portela: passado de glória. RGE. 

XRLP 5.349. 
 

b) VELHA GUARDA DA PORTELA. 1986. Grandes sambistas. Nikita Music. 
24.06.060-2. 
 

c) VELHA GUARDA DA PORTELA. 1988. Homenagem a Paulo da Portela. 
Idéia Livre Produções Culturais. 837-9541 
 

d) VELHA GUARDA DA PORTELA.1999.Tudo Azul. EMI Music. 525335 2. 
 

Álbuns gravados após o ano 2000, homenagens às Velhas Guardas, 

parcerias e participações em álbuns de outros artistas foram 

acrescentados ao corpus auxiliar, que está dividido em duas seções:  

a) canções e álbuns solos de sambistas das Velhas Guardas. Entre os 

sambistas da azul e branco encontrei álbuns solo de Monarco, Argemiro 

Patrocínio, Jair do Cavaquinho e Casquinha. Na verde e rosa, os 

sambistas da Velha Guarda que tiveram álbuns registrados costumam ser 

das velhas gerações, por isso tive dificuldades para encontrar álbuns solo 

de integrantes mais jovens, mas incluí algumas de suas canções;  

b) canções e álbuns de outros artistas que desenvolveram relação mais 

próxima com as escolas. Essas canções, como “As coisas que mamãe 

me ensinou”, “Portela na Avenida” e outras, foram utilizadas nesta tese 

para desenhar o contexto a ser discutido nos capítulos e ajudar a 

sedimentar os conceitos que serão tratados na seção. 
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2. “Conheço bem teu passado, pertenço à tua raiz”34: tempo, espaço 

e intersubjetividade nas Velhas Guardas 

 

 

As velhas guardas foram criadas segundo critérios temporais.  

Sambistas mais velhos passaram a ser vistos como referência construída 

principalmente  a partir de sua experiência e senioridade, já que muitos 

foram importantes para sua comunidade em épocas anteriores. Segundo 

Monarco: 

Botar [novos sambistas] no lugar [dos antigos membros da 
Velha Guarda da Portela], nós só podemos botar pessoas que 
tenham passado glorioso, não é qualquer um. A renovação é 
difícil. Era mais fácil antigamente. Porque agora estão 
morrendo as pessoas e a gente tem que ter cuidado com as 
que estão lá, porque o camarada não pode chegar lá para 
cantar coisa que não tem nada a ver com a gente. Vai 
descaracterizar, e nós temos uma identidade, tem que estar 
com muito cuidado. (Monarco apud Guimarães, 2011, p. 82-83) 

 

Para o samba não morrer, as vivências e os saberes adquiridos 

nos tempos idos pelos “bambas” e “baluartes”, além de preservados, 

precisam ser transmitidos para as próximas gerações. O diálogo 

intergeracional firmado entre os sambistas dos tempos idos e os mais 

jovens é fundamental para que se estabeleçam parâmetros estéticos, 

éticos, protocolos de interação, condutas sociais e relações hierárquicas 

nas agremiações. É através desse convívio que se amadurece uma 

poética comunitária eficaz, capaz de exprimir a singularidade do grupo, 

sem deixar de lado as peculiaridades de cada indivíduo que o compõe. 

 O convívio entre gerações nos redutos do samba e a transmissão 

de saberes são elementos fundamentais na constituição de uma tradição 

do samba. Eles são tematizados em “Portela desde que nasci”35, de 

Monarco: 

  

 

 

 

                                                
34 “Portela sem vaidade”, de Monarco. In: MONARCO (1992). 
35 “Portela desde que nasci”, de Monarco. In: VELHA GUARDA DA PORTELA (1999). 
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Eu sou Portela  
Desde os tempos de criança  
Ainda guardo na lembrança  
Algo e vou revelar  
Me lembro o Paulo, quando sorrindo dizia  
Ao sambista que surgia  
O segredo e o seu modo de cantar36 
 
 
 

Em “Portela desde que nasci” o sujeito narra sua história e, através 

dela, revela também um pouco da história de sua comunidade e de sua 

escola. A historicidade do samba se constrói a partir da referência a 

tempos e personagens antigos e é fundamental nesta composição, já que 

ser da escola desde que nasceu dá credibilidade ao relato do sujeito, 

testemunha ocular da história de sua escola. 

 

Na canção, o sambista – um iniciado– fala de seu mentor e se 

posiciona como alguém imbuído da tarefa de transmitir seus saberes: 

cabe a ele ensinar aos jovens os valores estéticos, morais e éticos que 

caracterizam sua escola. 

Ao narrar sua história, ele reafirma o orgulho de fazer parte de uma 

linhagem nobre iniciada pelos sambistas pioneiros. Perpetua, com isso, a 

memória dos antigos, evocados por seus feitos, sua personalidade ou sua 

contribuição para a memória e a tradição na escola. 

Os sambistas pioneiros que iniciam essa linhagem tradicional e 

desenham a tradição em cada escola são chamados “professores” e seu 

elogio evidencia a importância dada à educação nesse contexto. Não à 

toa, o sujeito é parte de uma escola de samba e nela se ensina muito 

sobre os modos de viver, dentro ou fora da avenida, em fevereiro e no 

resto do ano37. Paulo da Portela encarna em “Portela desde que nasci” 

um professor alegre e generoso que tem entre suas maiores virtudes a 

habilidade de compartilhar o que sabe com seus alunos.  

Na composição se estabelece uma relação de pertencimento que 

vai da parte para o todo e depois retorna ciclicamente. O sujeito se 
                                                
36O samba segue: “Ficava alegre quando ouvia o entoar de um hino/ Lá vem Rufino/ 
Novidades ele vem apresentar/ Abriu-se o pano / Surge o mano Caetano/ Abelardo 
fracassou/ Seu chapéu caiu na linha, seu terno melhor rasgou.” 
37 Voltarei a esse assunto mais adiante. 
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identifica com a Portela: a memória da Portela o formou na escola do 

samba e o transformou num novo professor, que reverencia os mestres 

do passado através da revelação das memórias que guarda deles. A 

identidade do sujeito é forjada de modo transitivo e circular: na interação 

com os mais velhos, com quem aprende; com os mais jovens, a quem 

ensina; e também na afirmação do indivíduo, de seus feitos e de suas 

potencialidades. 

Em “Portela desde que nasci” o samba é representado como 

veículo de transmissão de saberes, mas também como espetáculo da 

cultura popular. Nele se descreve uma sucessão de apresentações 

protagonizadas pelos artistas mais velhos que um a um surgem no palco 

do passado da Portela, deixando seus nomes registrados não somente na 

memória do sujeito, mas também na história da escola.  

Feita a transmissão dos saberes, recomeça o ciclo: o samba volta 

ao início e os três primeiros versos vão desaparecendo gradualmente 

devido ao efeito fade out, até que se instaura o silêncio. 

A interação entre sambistas de gerações distintas é marcada pela 

informalidade. Ela ocorre em lugares diversos e não conta com uma 

estrutura organizada de aprendizado. As rodas, os bares e outros redutos 

do samba, chamados por Luiz Antônio Simas de “Ágora carioca” (2012), 

são lugares que favorecem o aprendizado do samba, da vida, das coisas 

do cotidiano, apesar de não terem sido instituídos com essa finalidade.   

Esse convívio afeta o sujeito e o grupo, e se revela não somente 

na preservação do gênero, mas também na criação e/ou consolidação 

das carreiras individuais de seus membros. Guimarães (2011, p. 63), 

aborda a transmissão de saberes entre integrantes das Velhas Guardas e 

mostra algumas de suas implicações para suas carreiras: 

 

Como dizem Lindomar, Zé Luiz, Monarco e Serginho Procópio, 
trata-se de um “elo”, que perde sentido sem a consciência 
dessa dimensão: de um nome que está acima de qualquer um: 
de um grupo que tem a missão de manter acesa a chama, levar 
adiante o nome dos antigos. Há uma dimensão interessante no 
que se refere à relação entre indivíduo e coletividade: integrar 
uma Velha Guarda musical pode dar a impressão de anulação 
dos indivíduos em prol da fixação do nome da escola, mas o 
trabalho na Velha Guarda pode servir como impulso ou 
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estabelecimento de uma carreira e um reconhecimento 
individual. 
 

 

Guimarães ressalta a complexidade de uma questão comum nas 

carreiras artísticas dos membros das Velhas Guardas: a relação entre 

individual e coletivo. Creio que o talento individual e/ou o pioneirismo dos 

sambistas mais antigos foram determinantes para a fundação das Velhas 

Guardas, criadas para registrar ou dar visibilidade à obra desses artistas. 

Com o passar do tempo e a dificuldade de renovação dos membros dos 

grupos, a meu ver, muitas vezes os sambistas passam a adquirir certo 

reconhecimento a partir do momento que ingressam nas Velhas Guardas, 

e não o contrário. 

 No samba, a relação entre individual e coletivo é tema comum. 

Muitas composições homenageiam sambistas consagrados e fazem 

menção a sua importância para a história e consagração do gênero, como 

se observa em “Passado de glória”, de Monarco: 38   

 

A Mangueira de Cartola, velhos 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 
 
Paulo e Claudionor quando chegavam  
Na roda de samba abafavam  
Todos corriam para ver... 
 
 

Parte importante dos sambas das Velhas Guardas dialoga com “os 

velhos tempos de apogeu” do samba e dos sambistas. Em “Passado de 

glória”, os tempos idos são não apenas idealizados, mas também 

encarnados nos pioneiros das escolas. Cartola é ator fundamental para o 

passado vitorioso da Mangueira. Ismael Silva ajudou a criar o paradigma 

do Estácio, que deu nova formatação ao samba. Paulo, louvado 

juntamente com Claudionor pelo seu brilhantismo na roda de samba, 

representa a própria Portela. Costuma haver correlação entre o “passado 

                                                

38 “Passado de Glória”, de Monarco. In VELHA GUARDA DA PORTELA (1970).     
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de glória” da agremiação e o “passado glorioso” 39 dos sambistas, que 

atuam como representantes das escolas às quais estão filiados. É comum 

que a escola espere dos mais velhos competência poética e musical, 

aprendidas na vivência comunitária e elaboradas ao longo do tempo: uma 

de suas funções é “abafar” na roda de samba. A importância desse 

passado idealizado está expressa já nos títulos de alguns álbuns da Velha 

Guarda da Portela, como “Doce recordação”40 e “Passado de Glória”. Esta 

expressão, aliás, foi utilizada também por Nelson Sargento para 

homenagear sua escola em “Mangueira, divina e maravilhosa”41: 

“Mangueira, teu passado de glória jamais findará”. 

Nos sambas que analiso geralmente se exibe grande respeito aos 

antigos e se coloca o sambista mais jovem no lugar de aprendiz. É um 

discurso que descreve os mais velhos como sustentáculos da tradição no 

samba, realçando seu papel de colunas e “baluartes” do gênero.  

 

 

 

 

2.1 Samba, lugar e tradição 

 

 

Pra cantar samba de roda, e não a moda 
 Só no Candongueiro42 

 
 

Diferentes atores tiveram papel fundamental na definição do que 

hoje se entende por cultura brasileira. A coexistência de diferenças 

demanda esforço e costuma suscitar negociações, escolhas e conflitos. E 

assim se deram a invenção, o estabelecimento e a consagração de várias 

manifestações da nossa cultura – do samba inclusive. Em outras 

                                                
39 Refiro-me ao título do álbum da Velha Guarda da Portela, de 1970; e à expressão 
usada por Monarco na citação inicial deste capítulo (Monarco apud Guimarães, 2011, p. 
82-83). 
40Título dado à versão remasterizada do álbum Velha Guarda da Portela: grandes 
sambistas. 
41 “Mangueira, divina e maravilhosa”, de Nelson Sargento. In: VELHA GUARDA DA 
MANGUEIRA (1989). 
42 “Candongueiro”, de Tantinho. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1999b). 
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palavras, ela assemelha-se a um mosaico bastante complexo, que agrega 

o local e o universal; o nacional e o estrangeiro; o oral e o letrado; a 

tradição e a modernidade (Napolitano, 2007 p. 6). Como em todo 

mosaico, houve necessidade de quebras, cortes, rupturas e 

amalgamentos, fazendo com que muitos elementos fossem excluídos, 

outros esquecidos, outros agregados. Para garantir sua parte nessa 

tradição, o negro teve também de ser um negociador e buscar aliados 

para que pudesse preservar seus costumes e celebrar seus rituais. 

Tia Ciata talvez seja uma das maiores negociadoras afro-

brasileiras do início do século XX. Sua casa era considerada por Muniz 

Sodré “metáfora viva das posições de resistência adotadas pela 

comunidade negra” (Sodré, 1998 p.15).  

Hilária Batista de Almeida – a tia Ciata, ou Aceata – era babalaô-

mirim no candomblé, casada com o médico negro João Batista da Silva, 

que foi chefe de gabinete do chefe de polícia no governo Wenceslau Brás. 

A casa da Tia Ciata foi descrita por seus frequentadores – muitos deles 

hoje reconhecidos como grandes expoentes do samba – como um espaço 

de convivência e sincretismo, frequentado por membros das mais 

diversas classes sociais.  

Os relatos dos visitantes da casa variam um pouco quanto aos 

detalhes, confirmando o que afirma Halbwachs (1990): a memória coletiva 

pode ser configurada pela conjugação de memórias individuais de 

membros do mesmo grupo, que não necessariamente são as mesmas, 

mas que guardam pontos de contato para que ganhem status de verdade. 

Em seus livros, Sodré (1998, p. 15) e Tatit (2008, p. 31) citam 

relatos sobre a casa da Tia Ciata que descrevem uma habitação de 

muitos cômodos na qual as reuniões celebradas tinham seus espaços 

perfeitamente delimitados dentro do prédio. A disposição dos ambientes, 

entretanto, é relatada de forma ligeiramente diversa por cada um deles.  

Há consenso acerca da ideia de que, para evitar a intromissão e a 

repressão de agentes do Estado, os cômodos mais próximos à rua 

sediassem celebrações mais aceitas socialmente – aquelas vistas como 

“alta cultura”, geralmente apreciadas por brancos – e que as 

manifestações ditas mais tradicionais, que evocassem as raízes culturais 
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e religiosas afro-brasileiras, ocorressem nos cômodos dos fundos ou no 

terreiro (quintal) da casa. Essa estratégia, bem como a aliança 

estabelecida entre a família de Tia Ciata e representantes políticos de sua 

época, ajudou a tornar a casa da Tia Ciata um reduto histórico para o 

samba. 

Tais redutos representavam a possibilidade de usufruir plenamente 

de práticas tradicionais pouco reconhecidas ou desvalorizadas no espaço 

público. Essas vivências circunscritas a determinados grupos eram 

produtoras de relações de camaradagem e confiança estabelecidas no 

compartilhamento do ambiente e de um complexo sociocultural que 

abrange coreografias, padrões ritmico-melódicos, mas também culturas 

de sociabilidade, experiências comunitárias de construção da identidade e 

modos de interação. Nesses redutos, construíam-se novas formas de se 

comer; estratégias para lidar com a precariedade, com a violência e 

modos de celebrar a vida e a morte.  

Quando tratamos de tais lugares, não nos referimos apenas ao 

espaço físico, mas também à simbologia. O lugar é metáfora reveladora 

do pertencimento a um grupo e da existência do sambista como ser social 

que habita o mundo. Bezerra da Silva foi feliz em exemplificar essa 

relação em “Aqueles morros”43, dele e de Pedro Botina: 

 
 
Antes, aqueles morros não tinham nomes 
Foi pra lá o elemento homem, 
Fazendo barraco, batuque e festinha 
Nasceu Mangueira, Salgueiro, São Carlos e Cachoeirinha 
  
[...] 
 
É veja bem que nasceu também Sacopã, Catacumba e o 
[Vidigal 
Morro da Favela por trás da Central,  
Eu sou muito bem chegado neles não posso negar 
Gosto de todos, mas o Cantagalo é que é meu lugar 
 
 

 

Os lugares onde o “elemento homem” mora, cultua seus deuses e 

se diverte são simbólicos. Eles ajudam-no a construir sua subjetividade e 

                                                
43 “Aqueles morros”, de Bezerra da Silva e Pedro Botina. In: BEZERRA DA SILVA 
(1982). 
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a estabelecer laços sociais que lhe dão a sensação de ser parte de algo 

maior. O sujeito de “Aqueles morros” deixa essa sensação bastante 

evidente em “Gosto de todos, mas o Cantagalo é que é meu lugar”.   

Laura Padilha (2010, p. 104) fala sobre a complexidade do 

significado de lugar nas literaturas afrodiaspóricas: 

 

Há uma espécie de necessidade de retorno aos lugares e 
tempos que significam, o que não pode ser tomado como 
sinônimo de um desejo de volta às origens. Admiti-lo seria 
pactuar com uma qualquer espécie de tolice histórica, pois 
aquelas origens já se confundiram no próprio mata-borrão do 
tempo. A busca é pela segurança que o sentido de pertença 
identitária confere aos agentes sociais, sempre em “luta 
desesperada pela sobrevivência enquanto comunidade-de-ser” 
[...], daí o reforço das próprias imagens espaciais de ordem 
física ou cultural. 
 

 

Os redutos do samba são simbólicos porque trazem embutida a 

busca pela pertença identitária apontada por Padilha. Pertencer a eles é 

conhecer aqueles que os fundaram; é observar o que ali se faz, se 

valoriza, se legitima; é partilhar não apenas o espaço, mas as vivências 

de lá; é filiar-se a uma história; é passar a fazer parte da memória do 

lugar e dos seus precursores. 

No capítulo em que trata da fundação da Estação Primeira de 

Mangueira, na biografia Divino Cartola: uma vida em verde e rosa, 

Denilson Monteiro (2012, p. 37- 41) narra a relação dos sambistas e 

foliões com seus lugares nas primeiras décadas dos 1900. Nele, além da 

Mangueira, encontramos referências à Praça XI; Vila Aliança; Estácio; 

Madureira e Oswaldo Cruz. Cada um desses lugares é apresentado ao 

lado de seus principais blocos e ranchos, sendo alguns deles associados 

a seus representantes mais importantes, como Cartola, Carlos Cachaça, 

Zé Espinguela, Ismael Silva, Brancura, Baiaco, Bide. A comunidade se dá 

triplamente representada: na geografia, no pertencimento ao grupo por 

meio da filiação a uma linhagem nobre e na enumeração daqueles que 

iniciaram essa linhagem. 

As relações de amizade, respeito e admiração entre membros de 

vários redutos também são retratadas na biografia de Clementina de 
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Jesus (Castro et. al., 2017), que participa de meu corpus cantando “Eu hei 

de te ver chorar”44, de Nelson Batinha. Na biografia, há registro de que 

Quelé tenha conhecido seu marido, Albino Pé Grande, numa das visitas 

que fez como pastora da Unidos do Riachuelo à Mangueira (Castro et. al, 

2017, p. 59). Clementina ainda teria sido levada por Heitor dos Prazeres – 

cantor, compositor e pintor da turma do Estácio – para participar de 

encontros na casa de Tia Ciata (p. 54, 56). Os autores afirmam que Heitor 

“também visitava a zona norte do Rio, levado por Paulo da Portela, que 

era morador da zona portuária, no Centro, antes de fixar residência em 

Oswaldo Cruz” (p. 56). Heitor, que morreu em 1966, quatro anos antes da 

criação do grupo Velha Guarda da Portela, contribui para meu corpus com 

os sambas “Tristeza”45, parceria sua com João da Gente; e “Cantar para 

não chorar”, composto com seu parceiro Paulo da Portela.  

O que se lê nas biografias pode ser escutado em vários sambas 

dos corpora. São muitos os sambistas que tematizam e homenageiam os 

redutos do samba e/ou seus ícones. Nelson Cavaquinho, por exemplo, 

compôs “Sempre Mangueira”46: 

 

Mangueira é celeiro 
De bambas como eu 
Portela também teve 
O Paulo que morreu 
Mas o sambista 
Vive eternamente 
No coração da gente 
 
 
 

Em “Sempre Mangueira”, Nelson faz uma homenagem à sua 

escola do coração. O samba começa apenas com apito e cuíca; a seguir, 

instrumentos de sopro e percussão são ouvidos, seguidos do coro que 

entoa “Ô, ô, ô, ô/ Foi Mangueira que chegou”. O primeiro verso projeta a 

ideia do movimento da escola chegando no desfile e o percurso melódico 
                                                
44 “Eu hei de te ver chorar”, de Nelson Batinha. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA 
(1999a). 
45 “Tristeza”, de Heitor dos Prazeres e João da Gente. In: VELHA GUARDA DA 
PORTELA (1970). 
46“Sempre Mangueira”, de Nelson Cavaquinho e Geraldo Queiroz. In: NELSON 
CAVAQUINHO (1972).  
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e o ritmo da introdução da canção são semelhantes aos de um samba de 

enredo antigo, mais lento, para favorecer o desfile e a dança. Tais 

elementos evocam no ouvinte a ideia de um desfile da Mangueira  

 Só depois da introdução, Nelson ataca com os primeiros versos, 

nos quais se coloca como um “bamba” da Mangueira – um entre tantos, 

aliás, já que a agremiação é descrita como um “celeiro de bambas”. Em 

seus versos, ele faz referência a dois redutos do samba: Mangueira e 

Portela, e os relaciona a sambistas importantes para essas comunidades, 

citando a si e a Paulo da Portela como representantes ilustres das duas 

escolas. Com isso, inscreve a si e a seu colega na memória do samba, 

dando a ambos a imortalidade que é garantida aos bambas: “Mas o 

sambista / Vive eternamente / No coração da gente”. Esses três versos 

são cantados primeiro por Nelson e logo em seguida são repetidos pelo 

coro. Apesar de a participação do coro ser corriqueira no samba, creio 

que nesta composição ela parece ressaltar uma dimensão comunitária 

desse reconhecimento, reforçando o termo “a gente” como uma instância 

socializadora do samba. 

Como frequentavam os vários redutos, era comum que os 

sambistas submetessem suas composições à apreciação estética de seus 

pares. Na biografia de Cartola, Monteiro cita o caso do samba “Chega de 

demanda”, primeira composição do mangueirense, datada, segundo 

Cartola, de 1928. 

Segundo Monteiro, o artista compôs o samba porque havia vários 

ranchos na Mangueira no final da década de 1920, tendo-se estabelecido 

uma divisão hierárquica entre eles. Em sua composição, ele pregava a 

união de todos os ranchos do local na Estação Primeira de Mangueira. O 

biógrafo afirma que Cartola considerava sua canção um “boi-com-

abóbora”; ainda assim, mostrou-a, envergonhado, aos “mestres na arte da 

composição de samba” do Estácio (Monteiro, 2012, p. 40).  

 A partir dessas trocas e visitas, os sambistas testam a qualidade 

de suas composições e ampliam o alcance de fórmulas verbomusicais 

bem-sucedidas, que vão sendo paulatinamente repetidas, replicadas e 

ampliadas por seus pares, consolidando e tradicionalizando sua 

expressão poética e musical.  
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Os compositores do Estácio aprovaram “Chega de demanda”. que, 

mais tarde, tornou-se o primeiro samba-enredo da Estação Primeira de 

Mangueira: 

Chega de demanda 
Chega 
Com este time temos que ganhar 
Somos da Estação Primeira 
Salve o Morro de Mangueira 

 

Nos dois primeiros versos, o sujeito faz um apelo à sua 

comunidade numa tentativa de acabar com os desentendimentos e 

canalizar a rivalidade para as outras agremiações. Se os rachas internos 

prejudicam o time, o apelo à união dos mangueirenses se dá pelo viés da 

filiação territorial. 

As relações de colaboração e respeito entre sambistas e 

agremiações são tematizadas também em “Velho Estácio”, de Cartola e 

Nelson Sargento, gravado no álbum Só Cartola, do Galo Preto, um grupo 

de choro que traz já na escolha de seu repertório uma problematização 

constante da relação tradição X inovação.  

Muito velho, pobre velho, 
Vem subindo a ladeira 
Com uma bengala na mão 
É o Estácio, velho Estácio 
Vem visitar Mangueira 
E trazer recordação 
 
Professor, chegaste a tempo 
Pra dizer neste momento 
Como podemos vencer 
Me sinto mais animado 
A Mangueira aos seus cuidados 
Vai à cidade descer[...] 47 

 

Assim como em “Portela desde que nasci”, a relação mestre-aluno 

é abordada em “Velho Estácio”. Mas, se lá ela se dava num nível 

individual entre Paulo da Portela e o sujeito, aqui é levada a um nível mais 

abrangente: o da coletividade. O mestre não é uma pessoa; é uma escola 

que, antiga, compartilha sua experiência com a escola mais nova.  

A referência topográfica se expressa ao longo de toda a canção, 

mas, no trecho citado, ela pode ser observada especialmente na oposição 

                                                
47 “Velho Estácio”, de Cartola e Nelson Sargento. In: GALO PRETO (1998). 
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“morro X cidade”: o velho Estácio sobe o Morro da Mangueira para cuidar 

de sua aluna e prepará-la para descer à cidade e desfilar tudo o que 

aprendeu com certeza e segurança. Aprofundarei essa oposição mais 

adiante. 

É comum que menções topográficas e toponímicas façam 

referência não apenas aos lugares, mas também às escolas e aos seus 

representantes mais importantes, alcançando outros lugares e criando 

uma rede que é geográfica, mas também legitimadora e de 

pertencimento, como as descritas anteriormente por Laura Padilha (2010, 

p.104). 

Claudia Matos trata da relação entre samba e lugar em seu artigo 

“Perto de casa, longe da avenida” (2011b). A autora explica que, mesmo 

antes da fundação de agremiações, já havia entre sambistas uma 

cartografia estruturada e reconhecida do samba. Ela prossegue: 

 
A marca logística e topográfica vai ser fundamental na 
constituição do discurso sobre o samba e no sentido que será 
atribuído às escolas. Ela embute a metáfora da “raiz”, indicando 
a importância do pertencimento a um território e a constituição 
de um campo singularizado de cultura e poder que confere à 
comunidade do samba traços de nobreza e distinção. (Matos, 
2011b, p.13) 
 
 

 Há vários sambas nos corpora que exemplificam o argumento de 

Matos e relacionam a importância do pertencimento a um território do 

samba com a atribuição de nobreza e distinção a seus membros. Em 

“Mangueira, divina e maravilhosa”48, de Nelson Sargento, a escola é 

descrita como “celeiro de cabrochas e bambas”.  Em “Mangueira 

chegou”49, de José Ramos, ela é “A escola que dá diploma ao sambista/ A 

escola que envaidece o artista”. Em “Quem chegou foi a Mangueira”50, de 

Mestre Gato e Kincas Acordem, a Mangueira é descrita como “a rainha do 

carnaval” que chega com seu “povo tradicional”. Em “Levanta cedo”51, de 

Antônio Rufino, a Portela é “o reino do samba” e o Paulo o “deus” dos 

                                                
48 “Mangueira, divina e maravilhosa”, de Nelson Sargento. In VELHA GUARDA DA 
MANGUEIRA (1989). 
49 “Mangueira chegou”, de José Ramos. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1989). 
50 “Quem chegou foi a Mangueira”, de Mestre Gato e Kincas Acordem. In: VELHA 
GUARDA DA MANGUEIRA (1999a).  
51 “Levanta cedo”, de Antônio Rufino. In: VELHA GUARDA DA PORTELA (1970). 
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portelenses. Em “Corri pra ver”52, A Portela é a “Majestade do samba” e a 

“rainha de Oswaldo Cruz” e Paulo da Portela, seu fundador, é qualificado 

como “poeta e professor” dos portelenses. 

“Pranto do poeta”53, de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito, é 

um samba em que a relação de troca e dignificação entre sambista e 

escola fica bastante evidente: 

 
Em Mangueira 
Quando morre 
Um poeta 
Todos choram  
Vivo tranquilo em Mangueira porque 
Sei que alguém há de chorar quando eu morrer 
 
Mas o pranto em Mangueira é tão diferente 
É um pranto sem lenço que alegra a gente 
Hei de ter um alguém pra chorar por mim 
Através de um pandeiro e de um tamborim 

 
 
Afeito ao tema da morte, Nelson Cavaquinho, com auxílio de seu 

parceiro Guilherme de Brito, parece ter unido duas de suas obsessões em 

“Pranto do poeta”: finitude e Mangueira. A primeira gravação do samba foi 

no LP Depoimento do poeta de Nelson em 1970. Sete anos mais tarde, 

Cartola convidou seu amigo para regravá-lo em seu álbum Verde que te 

quero rosa.  

O sujeito abre a canção demarcando geográfica e simbolicamente 

o território ao qual se refere, a Mangueira, ao enfatizar o reconhecimento 

dado aos poetas de lá. Nos versos “Vivo tranquilo em Mangueira porque / 

Sei que alguém há de chorar quando eu morrer”, ele se coloca como 

integrante da tradição mangueirense: é um poeta da Mangueira e está 

certo de que, quando partir, a tradição da escola se cumprirá e ele será 

honrado como figura importante da agremiação.  

Na versão de 1977, Cartola investe na sustentação das notas, 

reforçando um traço da dicção passional de que fala Tatit (2008), em que 

o andamento mais lento e a ampliação da tessitura desaceleram a 

canção, favorecendo a expressão de estados passivos, de introspecção e 
                                                
52 “Corri pra ver”, de Francisco Santana, Monarco e Casquinha. In: VELHA GUARDA DA 
PORTELA (1999). 
53 “Pranto do poeta”, de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito. In: NELSON 
CAVAQUINHO (1970). 
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melancolia. Nesta parte, o sujeito fala de morte e de choro, fazendo com 

que a costura entre letra, música e voz seja harmoniosa. 

Nelson Cavaquinho, que não tem a mesma amplitude vocal de seu 

parceiro, acompanha Cartola na segunda vez em que este canta a 

primeira parte do samba, sem investir na sustentação das notas. Nelson 

oferece ao ouvinte uma emissão vocal mais próxima da dicção da fala 

cotidiana.  

Se na primeira parte há uma emissão vocal mais lenta, na segunda 

se pode observar uma outra, mais acelerada, que marca também a 

diferença no humor do sujeito. Desvinculando o luto da tristeza, ele liga o 

pranto à música e à alegria. Em vez de chorar porque o poeta se foi, 

deve-se ficar feliz pela oportunidade de se ter vivido com ele. Esse pranto 

“diferente” da Mangueira celebra a memória dos que partiram. O gurufim54 

ressignifica a morte, tornada momento de encontro com o poeta que se 

foi, de reconhecimento do seu pertencimento à linhagem do samba e de 

sua inclusão na memória do gênero.  

 Portela, Mangueira e outros redutos do samba tentam preservar 

suas raízes pela valorização de seus velhos. Eles costumam ser descritos 

de forma idealizada e, quando morrem, a ênfase dada à sua trajetória e 

sua importância para o gênero é ainda maior. Em certo ponto de sua 

entrevista a Guimarães (2011, p. 82-83), Monarco fala sobre a morte dos 

componentes da Velha Guarda e a dificuldade para conseguir pessoas 

para ocupar seus postos: 

 

                                                
54 Herança dos bantos, a palavra seria uma corruptela de “golfinho”. Ao morrer, o gurufim 
volta para o mar; seus familiares e amigos devem fazer uma festa para que o ele chegue 
feliz ao céu.Trata-se de um tipo de velório comum entre as classes populares ligadas ao 
samba, com características muito específicas do complexo sociocultural ligado às 
tradições afro-brasileiras.  

Uma das estrofes de “Gurufim do Cabana”, recitada por Martinho da Vila 
(MARTINHO DA VILA, 1995), diz: “A tradição africana manda a gente cantar de qualquer 
maneira / e quando o Cabana subiu / O gurufim dele foi na quadra da sua escola de 
samba / A Beija Flor de Nilópolis./ Lá pelas tantas, começamos a cantarolar / As músicas 
do grande compositor”.  
        Arlindo Cruz gravou um samba bem-humorado sobre o tema, “Meu gurufim”, dele e 
de Sombrinha: “Eu vou fingir que morri / Pra ver quem vai chorar por mim / E quem vai 
ficar gargalhando no meu gurufim / Quem vai beber minha cachaça / E tomar do meu 
café / E quem vai ficar paquerando a minha mulher / Quando o caixão chegar / Eu me 
levanto da mesa / E vou logo apagar / As quarto velas acesas / E vou dizer pra minha 
mãe / Não chora / Amigo a gente vê é nessa hora. In: ARLINDO CRUZ (2003). 
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Depois do Ventura, passou para a mão de Manacéa, do 
Manacéa passou para minha mão. Eles foram se indo... Foi o 
Alvaiade, que foi diretor de harmonia da Portela, Alcides, João 
da Gente, Ventura, Alberto Lonato, todos já se foram. 
Vicentina, que era a única pastora nossa, papai do céu levou. 
Então, está difícil, o grupo musical da Velha Guarda está 
diminuindo, nós perdemos agora cinco baluartes. Perdemos a 
Doca, perdemos o Casemiro da Cuíca, perdemos Jair do 
Cavaquinho, perdemos Argemiro Patrocínio... E Casquinha 
está no estaleiro, Cabelinho está no estaleiro, Eunice está no 
estaleiro. Então nós estamos aí com 10 pessoas. Botar no 
lugar, nós só podemos botar pessoas que tenham passado 
glorioso, não é pra qualquer um. [...] 
Nós cantamos aquilo que a gente sente que deve cantar, que 
faz bem à gente. Quando chega alguém querendo mudar, a 
gente fala logo:  
- Não, num vai cantar isso aqui não. Aqui não. Canta pra lá.  
Então não se mistura com a gente, não pode se misturar. 
 
 

Costuma haver relação direta entre a idealização das pessoas e do 

lugar. Os discursos sobre os integrantes das velhas guardas, 

especialmente os proferidos pelos mais antigos, tendem a trazer as ideias 

de raiz, de pureza, de amor ao samba e à comunidade.  

 A identidade é, antes de tudo, de um grupo. Ela designa um nós. 

É, portanto, coletiva, construída pela soma das individualidades dos 

membros do conjunto. Há um jogo de forças estabelecido entre 

coletividades construídas pela soma de indivíduos notáveis e 

individualidades construídas coletivamente. 

 Matos (2011b) chama a atenção para a vinculação estreita 

estabelecida entre o lugar (singular) e sua gente (plural) no mundo do 

samba, e analisa características dessa vinculação na  Mangueira e na 

Portela. 

 A autora afirma que o rosto da Mangueira é desenhado num certo 

espaço idealizado através de metáforas relativas à natureza. Ela salienta 

a importância das menções topográfica (morro), toponímica (Mangueira) e 

imagística (território abençoado e fértil) da Mangueira, que podem ser 

encontradas em “Alvorada”55, de Carlos Cachaça, Cartola e Hermínio 

Bello de Carvalho. Em Velha Guarda de Mangueira: +sambas de terreiro 

e outros sambas, “Alvorada” é interpretada por Cartola e Carlos Cachaça 

                                                
55 Gravado por Cartola em seu LP solo de 1974; por Carlos Cachaça, no álbum Carlos 
Cachaça, da série “Ídolos da MPB”, em 1976; é também a 21a faixa do álbum Velha 
Guarda de Mangueira: sambas de terreiro e outros sambas. Transcrevi o samba tal 
como foi gravado por Cartola em seu LP de1974. 
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com sua letra ligeiramente modificada para “Alvorada em Mangueira/ Que 

beleza”. A versão mais conhecida é: 

 

 

Alvorada lá no morro 
Que beleza 
Ninguém chora 
Não há tristeza 
Ninguém sente dissabor 
O sol colorindo é tão lindo 
É tão lindo 
E a natureza sorrindo 
Tingindo, tingindo 
A alvorada... 
 

  
 O morro da Mangueira costuma ser retratado como território 

abençoado, um cenário de natureza generosa. Lar e espelho para seus 

moradores, é frequentemente associado à ideia de felicidade, tão comum 

em sambas que descrevem os redutos consagrados. A coletividade e a 

socialização representadas na canção reforçam a ideia de unidade nesse 

cenário, já que o sujeito fala dos moradores do morro como um grupo 

coeso, cujas relações comunitárias se desenvolvem não só na Mangueira, 

mas por causa dela, fundando a história num espaço geográfico e 

fazendo do orgulho do lugar um motivo recorrente. Em “Sempre 

Mangueira56”, de Nelson Cavaquinho e Geraldo Queiroz, temos um 

exemplo da idealização da Mangueira através de seu discurso, associado 

simultaneamente à simplicidade e ao refinamento. 

 
Os versos de Mangueira são modestos 
Mas há sempre força de expressão 
Nossos barracos são castelos 
Em nossa imaginação 
 
 

 Os compositores da Mangueira costumam explorar redes 

metafóricas construídas no campo imagístico da natureza. A escola é a 

árvore cujas raízes estão seguras na tradição. Seus membros são frutos e 

flores da Mangueira. Seus mortos são suas raízes. As metáforas formam 

uma paisagem, elemento aglutinador de identidade e cenário para as 

                                                
56 “Sempre Mangueira”, de Nelson Cavaquinho e Geraldo Queiroz. In: NELSON 
CAVAQUINHO (1972). 
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relações sociais e para construção de laços identitários. Em “Nasceste de 

uma semente”57, de José Ramos, temos a associação entre as metáforas 

ligadas à natureza e a qualidade dos versos da Mangueira: 

 

Quando eu falo em samba 
Mangueira é obra-prima 
Nos balanços dos seus galhos  
Cada folha que cai é uma rima 

 

Essa rede metafórica é frequentemente repetida e 

progressivamente ampliada, consagrando-se como elemento que 

singulariza essa poética gestada paulatinamente dentro da comunidade.  

Em “Mangueira Chegou”58, também de José Ramos, vemos a 

identidade mangueirense  construindo-se coletivamente. É o conjunto – 

com seus poetas, dançarinos, ritmistas - que dá forma à Mangueira e é a 

Mangueira responsável por agregar esse conjunto. Faixa de abertura do 

álbum homônimo da Velha Guarda, o samba começa com o poeta Mário 

Lago recitando a seguinte quadra: 

O samba é a minha mulher amada, 
O eterno livro de cabeceira 
Meu guia no samba é esta rapaziada  
Da Velha Guarda da Mangueira 
 

 
 A quadra de Mário Lago traz metáforas que aproximam o samba 

dos campos semânticos do amor, do prazer e do conhecimento. E a 

menção à Velha Guarda como “guia no samba” traz consigo uma alusão à 

tradição. A rapaziada da Velha Guarda da Mangueira é um modelo, uma 

referência para os amantes do samba: não basta amá-lo, como se ama a 

companheira, ou estudá-lo, como se lê um livro; é preciso interagir com a 

rapaziada para compreender os saberes do samba. O termo “rapaziada” 

reforça a ideia de coletividade, intimidade e vitalidade desse grupo, que 

ajuda a construir sua própria identidade e a de sua escola conjuntamente. 

                                                
57 “Nasceste de uma semente”, de José Ramos. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA 
(1999a). 
58 “Mangueira Chegou”, de José Ramos. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1999b). 



75 
 

 O samba prossegue com uma voz masculina59 citando os nomes 

dos criadores da batida da Mangueira: Lúcio, Pato, China e Baiano. Em 

seguida, Jurandir canta duas vezes os versos: 

 

 

Quando ouvir esta batida 
Foi Mangueira que chegou 
 
 

 Se Nelson Cavaquinho se orgulhava da força de expressão de 

suas letras, neste samba fala-se de música: da batida da Mangueira. No 

documentário Mangueira: 90 anos de história (Colla e Lima, 2018), 

Tantinho fala da experiência do sambista ao ouvir o “surdo um” da escola. 

A batida da verde e rosa, que tem somente o surdo de primeira, é descrita 

como motivo de orgulho por seus componentes. É um discurso construído 

a partir de idealizações e de hipérboles que colaboram para a construção 

das imagens de distinção do sambista e de status da escola, que, com 

sua batida exclusiva, faz o que nenhuma outra ousaria fazer: 

 

Você vê que a Mangueira tem uma batida bem característica. 
Ela tem uma batida só. E nenhuma escola de samba se 
arriscaria a fazer isso. Pum! Pum! Pum!  

 

Em “Mangueira, divina e maravilhosa”60, o sujeito exalta o som dos 

sambas da escola; “És a oração que eu vivo a rezar / Na beleza sonora 

dos teus sambas”. Em “Quem chegou foi a Mangueira”61, de Mestre Gato 

e Kincas Acordem, ouvimos: “Tem que respeitar meu tamborim”. 

Em “Mangueira Chegou”, Jurandir prossegue: 

 
A escola que dá diploma ao sambista 
A escola que envaidece o artista 
As cabrochas mangueirando nas cadeiras 

                                                
59“Lúcio, Pato, China e Baiano / Os criadores da batida da Estação Primeira de 
Mangueira / Que beleza!”. Na ficha técnica, os vocalistas deste samba são Mário Lago e 
Jurandir. A mim, me parece que uma terceira voz recita esses versos, mas não consegui 
identificá-la. 
60 “Mangueira, divina e maravilhosa”, de Nelson Sargento. In VELHA GUARDA DA 
MANGUEIRA (1989). 
 
61  “Quem chegou foi a Mangueira”, de Mestre Gato e Kincas Acordem. In: VELHA 
GUARDA DA MANGUEIRA (1999a).  
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Abre alas, Iaiá 
Quem chegou foi Mangueira 
 
Ô, ô, ô, ô 
A turma não crê em fracasso 
Ô, ô, ô, ô 
Mangueira vai mostrar que ainda é braço. 

  

 
 A Mangueira é personificada no samba e alçada a um patamar de 

grande importância: ela legitima o sambista, pois é local de aprendizado, 

mas é também legitimada por ele e por sua experiência de cantar a si e 

aos seus. 

 Mais uma vez, temos a referência à educação, que é retomada 

com o uso das palavras “escola” – que pode aqui ser interpretada em sua 

dupla acepção: instituição de ensino e agremiação carnavalesca – e 

“diploma”, que dá ao sambista a comprovação de sua filiação e seu 

pertencimento à linhagem do samba. Se é inegável que o espaço do 

samba é regido pela informalidade do ser, do se comportar e do aprender, 

que ocorrem muitas vezes simultaneamente, também é fato que a 

valorização do aprendizado formal é tema frequente no samba e que os 

vocabulários do gênero e do ensino apresentam intercessões, o que 

também se pode observar em “Teste ao samba”62: 

 

Vou começar a aula 
Perante a comissão, muita atenção 
Eu quero ver 
Se diplomá-los posso 
Salve o "fessô" 
Dá nota a ele senhor 
Quatorze com dois doze 
Noves fora tudo é nosso 
 

 As cabrochas “mangueirando nas cadeiras” encarnam o orgulho 

da escola, trazendo o corpo para o centro do estilo mangueirense de ser, 

de aprender e de viver.  

 A interpretação de “Mangueira Chegou” prossegue com a 

performance do coro, que canta novamente a canção, fazendo uma 

pequena pausa logo após o verso “Quando ouvir essa batida”, quando os 

                                                
62 “Teste ao samba”, de Paulo da Portela. In: VELHA GUARDA DA PORTELA (2001). 
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músicos performam a batida que singulariza Mangueira para que o 

ouvinte consiga identificá-la claramente e não mais confundi-la no futuro. 

 “Mangueirar” é ter um jeito próprio de se relacionar com o samba e 

com os sambistas, de se comportar, de enxergar o corpo; é construir 

coletivamente uma identidade aglutinada e aglutinadora da Mangueira. 

Identidade idealizada através da seleção de estratégias e cenários 

construídos como pontes metafóricas que ligam o sujeito, seu grupo e seu 

lugar. 

 Matos afirma que Estácio, Mangueira e Oswaldo Cruz formavam a 

tríade toponímica de maior prestígio do samba carioca, sintetizando a 

geografia sambista da cidade: a esquina, o morro e o subúrbio (2011b, p. 

20). Os três redutos e seus baluartes são tematizados em “Levanta cedo”, 

de Rufino: 

Ô, de Mangueira vem Cartola, 
Do Estácio, Ismael 
Da Portela vem o Paulo 
Que é o nosso Deus do Céu 
 

E em “Passado de glória”, de Monarco: 

 
A Mangueira de Cartola, velhos 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 

 
 

Os dois sambas são respectivamente faixa 1 e 14 do álbum 

Portela: passado de glória, aberto e finalizado com o reconhecimento aos 

redutos e aos sambistas que, idealizados,  encarnam os papeis de guias, 

mestres, guardiões ou mesmo deuses do samba, em composições como 

essas. 

Na Mangueira é comum encontrarmos um espaço idealizado por 

seus compositores e por artistas não pertencentes à escola. É o que 

ocorre em “Divino”63, samba em que  Noca da Portela e Toninho 

Nascimento homenageiam Cartola: 

 

O samba sobe a Estação Primeira 
Lembrando que Cartola já pisou por este chão 

                                                
63 “Divino”, de Noca da Portela e Toninho Nascimento. In: VELHA GUARDA DA 
MANGUEIRA (1999b). 



78 
 

Deixando em cada grão dessa poeira 
As marcas invisíveis da paixão com seu violão 
Na última escalada de Mangueira 
O samba se debruça e olha para trás 
E se pergunta onde se encontra  
O fim da ponta da eternidade 
Que não volta nunca mais 
 
E a vida se fez verde e rosa  
E se transformou desde então  
numa fé misteriosa que não tem definição 
É pranto, é reza, é cruz,  
É canto, é riso, é luz 
É força que conduz alegra multidão 
E o sonho que se fez surgiu da sua inspiração 
 
E o samba então subiu ao céu pra ver, enfim,  
Seu nome divino bordado de ouro e cetim 

 

 

A idealização do reduto e dos sambistas que o representam se dá 

em muitos níveis. Em “Divino”, o legado de Cartola para a Mangueira e 

para o samba está na poeira do ar. Respira-se sua história ao subir e 

morro e ao cantar seus sambas. A progressão do tempo não apaga a 

importância dos sambistas renomados do lugar, aqueles que viveram “no 

fim da ponta da eternidade que não volta nunca mais”.  

A eternização dos redutos e de seus grandes nomes é feita com 

um discurso laudatório que, em “Divino”, associa a polissemia da poética 

do samba à qualidade estética. A produção musical dos sambistas que 

respiram o mesmo ar que seus antecessores deve ser marcada pela 

consciência do valor do samba e de sua poética. Para seguir os 

ensinamentos dos grandes sambistas e valorizar a história de seus 

redutos, o sambista precisa se compreender como sucessor dessa 

tradição.  

 A idealização da Mangueira feita por seus compositores traz 

muitos desses elementos. Em “Sala de recepção”64, de Cartola, temos: 

 

Habitada por gente simples e tão pobre 
Que só tem o sol que a todos cobre 
Como podes, Mangueira, cantar? 
Pois então saiba que não desejamos mais nada 
A noite, a lua prateada 
Silenciosa, ouve as nossas canções 

                                                
64 “Sala de recepção”, de Cartola. In: CARTOLA (1976). 
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Tem lá no alto um cruzeiro 
Onde fazemos nossas orações 
E temos orgulho de ser os primeiros campeões. 

 
 
Na Portela a significação espacial se dá numa perspectiva distinta. 

No documentário Paulinho da viola: meu tempo é hoje (Jaguaribe, 2003), 

Monarco é categórico em afirmar: “Portela é Oswaldo Cruz, e todos os 

meus sambas em que eu falo Portela, eu tenho de falar em Oswaldo 

Cruz”. Matos (2011b, p. 19) afirma: 

 

Diferentemente de Mangueira, Portela não designava um 
reduto de bambas, no sentido territorial. O reduto era Oswaldo 
Cruz. Mas o termo Portela, antes mesmo de designar a escola 
e remeter ao seu endereço, ficara conhecido como alcunha de 
seu principal líder, Paulo Benjamin de Oliveira, o Paulo da 
Portela. 
 
 

  Embora geograficamente separados, Oswaldo Cruz e Madureira 

compartilham a territorialidade portelense. Em vez de se concentrar no 

espaço, como na Mangueira, a ideia de tradição se sedimenta ao longo 

de um tempo na Portela. O “passado de glória” de uma escola 

acostumada à vitória, mas que amargou hiatos de títulos entre 1970 e 

1980 e depois entre 1984 e 2017, fez com que a Velha Guarda se 

dedicasse a construir um tipo de “arquivo” dessa campeã. Os registros 

contemplam os sambistas renomados, as histórias dos campeonatos e 

um código implícito de conduta do portelense que tem a esperança de 

voltar a ser campeão. A Portela se define, assim, num corte 

simultaneamente memorialista de suas histórias e conquistas e biográfico 

de seus sambistas, que fizeram da escola campeã em seus tempos 

áureos. 

Entre Estácio, Mangueira e Portela, Matos afirma que Oswaldo 

Cruz era o reduto mais apartado da mítica da malandragem do samba e 

também da cidade, tendo um viés mais rural, provinciano, sério e 

conservador que deu forma ao “som da Portela”, marcado pela fusão do 

som das populações rurais de origem negra com as influências dos sons 

oriundos do centro da cidade. O som da Portela bebe da fonte dos toques 

rituais, do batuque, do jongo, do caxambu, mas também dos ranchos, dos 
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sambas de roda, dos ternos de Reis e das rodas de capoeira (Vargens e 

Monte 2001, p. 41).   

É comum que a Portela seja retratada em seus sambas como uma 

agremiação escolar, cujos membros devem seguir certos estilos de 

comportamento compatíveis com a disciplina e distinção características 

da escola. Tais características foram incentivadas por Paulo da Portela. 

Segundo Vargens e Monte (2001, p. 41): 

 
 

Paulo imprimiu seu modo de ser, polido e educado, aos seus 
companheiros [Rufino e Caetano], que se aproximavam e 
somavam esforços para dar corpo à ideia dos três pioneiros. 
Era um líder natural e seus métodos de comandar a turma 
eram bem diferentes dos utilizados pelos sambistas do centro 
da cidade. Primava pela elegância e pela fidalguia e cunhou a 
frase que até hoje é lembrada por seus discípulos da Portela: 
“Quero todo mundo com os pés e o pescoço ocupados!” Paulo 
fazia questão de que os componentes da Portela não 
desprezassem o sapato e a gravata. 

 

 

A elegância do portelense tinha de estar aliada ao comportamento 

social adequado. No repertório de Monarco, por exemplo, encontrei dois 

sambas falando do alcoolismo e ligando-o a problemas comunitários: 

“Você não deve beber”65 e “Aquele beberrão66”. Em ambos, o sujeito que 

bebe transgride regras sociais: faz fofoca, se mete em brigas, assedia as 

mulheres, não sai do botequim. 

 Ao socializar experiências, dúvidas, inquietudes e problemas de 

relacionamento, o sambista traz a público algo que pertencia à sua 

intimidade. A discussão desses assuntos e sua problematização em 

canções têm como consequência a flexibilização da fronteira que separa 

o público do privado, fazendo com que as experiências do sujeito 

ultrapassem a expressão individual e alcancem a coletividade. O 

desrespeito a normas éticas, morais e sociais também é tematizado no 

repertório da Velha Guarda da Portela. A nona faixa do álbum Velha 

guarda da Portela: grandes sambistas traz um pot-pourri com três sambas 

sobre pessoas que não agem segundo o esperado pelos membros de sua 

                                                
65 MONARCO (1989).  
66 MONARCO (1992). 
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comunidade. “Mau procedimento / Mulher ingrata / Nega danada”, de 

Nelson Amorim e Chatim: 

 

Eu já ando cheio de aborrecimento 
Quando eu salto do trem 
O povo logo vem  
Fazer queixa de você 
Dizendo que eu não te dou exemplo 
Eu não tenho tempo pra ver  
O seu mau procedimento 
 
 

Em “Mau procedimento” temos um discurso em primeira pessoa que 

projeta uma situação de interlocução com uma segunda, à qual não se dá 

voz. Apesar de a coletividade não se apresentar explicitamente – a 

transitividade se dá de um indivíduo para outro – a instância comunitária 

tem seus valores morais presentes e bem marcados. O sujeito, 

responsabilizado por membros de sua comunidade pelo comportamento 

inadequado de um terceiro, se dirige diretamente a quem está infringindo 

as regras sociais estabelecidas e chama sua atenção, embora não se 

possa ouvir a resposta do interpelado. Esse sujeito desviante é submetido 

ao arbítrio da comunidade, que, em última instância, passa de sua vítima 

a seu juiz.  

Terminado “Mau procedimento”, começa “Mulher ingrata”: 

 
Mulher ingrata, mulher fingida 
Assim não posso ter sossego em minha vida 
Com a outra eu não parava um instante 
Vivia como um judeu errante 
De bom tinha uma coisa, a nega não bebia 
E você se embriaga todo dia 
 
 

Em “Mulher ingrata”, o sujeito compara sua ex-mulher com a atual. 

Mais uma vez, observa-se uma situação de interlocução entre o sambista 

e sua atual companheira, embora a voz feminina também não esteja aí 

representada. O hábito de beber e os traços negativos da moral e da 

personalidade dessa mulher são elencados pelo sambista que faz um 

julgamento moral de sua parceira.  

O terceiro samba do pot-pourri é “Nega danada”: 

 
  Todo lugar que ela mora 
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Mandam ela embora 
Com razão 
Todo lugar que ela chega 
A danada da nega 
Arranja confusão 
 
Que mulher, Ô que mulher, 
Só me dá preocupação 
 

Na terceira parte da faixa, a “nega danada” é apenas descrita como 

alguém problemático que desrespeita as normas de convivência social. 

Mas a comunidade está mais uma vez representada em “Mandam ela 

embora / Com razão”, como instância julgadora e disciplinadora dos 

elementos perturbadores da ordem, da moral e dos “bons costumes”. 

A referência ao espaço físico está presente nas três canções que 

compõem este pot-pourri. Para se fazer uma generalização usa-se a 

expressão “todo lugar”; a estação do trem é o local onde se conversa 

sobre o mau procedimento dos outros; o desconforto do relacionamento é 

aproximado da errância. 

A inadequação aos valores tradicionais do lugar está presente nas 

três composições e a constatação dessa falta não é fruto de uma reflexão 

íntima do sujeito, mas da interação entre sujeitos. Trata-se de um 

discurso que se aproxima do moralismo e da imposição, baseado em 

exemplos e em demonstrações de razão. Os sambas estão carregados 

de julgamentos e lições de uma moral que enquadra os membros da 

comunidade segundo regras preestabelecidas.  

As três canções são cantadas por todo o grupo, embora se possa 

distinguir a voz de Monarco – que ao fundo faz a marcação harmônica 

com intervenções que pontuam, organizam e marcam a estrutura da 

canção –, sempre acompanhada por muitas outras: masculinas e 

femininas. A impressão do ouvinte é de que a comunidade toda está 

falando, compartilhando assim suas crenças e seus juízos. 

Na Portela, essa visão moralista é projetada também para a escola 

de samba. O portelense tem de andar bem vestido, tem de tratar os 

outros com respeito, tem de se esquivar dos vícios que lhe tiram a 

autonomia e trazem problemas nos relacionamentos sociais e amorosos, 

e, como membro da agremiação, tem de se afastar da vaidade: aprender 
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a perder é um exemplo do que se espera de um bom portelense e 

“Vaidade de um sambista”, quinta faixa de Portela passado de glória, 

deixa isso bem claro. 

 

 
 
Ganhar todo mundo sabe, sorrir e sentir prazer 
Mas o bonito é saber perder 
 
A Portela enfrenta derrota como vitória 
O seu passado é repleto de glória 
O seu azul e branco quando desce é pra valer 
Só a Portela sabe ganhar e perder 
 
 

 O portelense precisa ser humilde e aceitar as derrotas no carnaval 

que vieram depois de um longo tempo de vitórias. A lealdade à escola 

permanece, mas a vaidade excessiva não é bem-vinda.  Matos (2011b, p. 

22) afirma: 

Nas letras, o louvor da escola e dos mestres do passado se 
combina à reflexão moral que prega fidelidade e questiona a 
vaidade. Esses tópicos são especialmente significativos numa 
escola que, depois de ter sido supercampeã, amarga mais de 
20 anos sem o gosto da vitória.  
 
 

A instância moralista individual é também encontrada entre os 

compositores da Mangueira. O que se pode observar em muitas 

composições dos sambistas renomados das duas escolas em que a 

dimensão moral é tematizada é que, apesar de o sambista muitas vezes 

se colocar sob uma perspectiva individual – partindo de sua experiência 

pessoal diante de fatos ou pessoas problemáticos – o samba costuma 

alçar uma dimensão de valores recíprocos generalizados: o indivíduo 

deve se comportar segundo as normas estabelecidas para poder contar 

com o auxílio da comunidade quando for ele mesmo vítima de um 

transgressor. 

Logo, apesar de a primeira pessoa ser recorrente em muitos 

sambas de temática moralista de membros das velhas guardas, a conduta 

escolhida pelo sambista e o valor moral que lhe é subjacente são 

considerados um ideal compartilhado pela coletividade e extensível a 

qualquer ser humano.  
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Trata-se de uma visão ética, indicativa de um desejo de mudança 

que – embora moralista – evidencia o anseio por um mundo melhor, que 

muitas vezes começa com o sujeito e transita rumo à comunidade: lugar 

onde se trocam anseios e experiências. 

 
 

 

2.2  As instâncias da coletividade no samba 
 
 
 

Com a mesma roupagem que saiu daqui 
Exibiu-se para a duquesa de Kent no Itamaraty” 67 

 

 

 No samba, a coletividade é expressa primordialmente em três 

instâncias: a comunidade, a sociedade e a humanidade. Muitos sambas 

do corpus tematizam a instância da comunidade e/ou se dirigem a ela. A 

comunidade é o núcleo mais próximo do sambista, às vezes seu local de 

moradia, outras, reduto ao qual está filiado e que frequenta com 

regularidade. Trotta (2011, p. 81) afirma que “o ambiente comunitário que 

marcou profundamente a origem do samba no seio da população de baixa 

renda nos morros e periferias cariocas é até hoje característico de seu 

imaginário”.  

No corpus desta tese, essa comunidade é representada pelo morro 

da Mangueira, por Oswaldo Cruz e por Madureira. Os sambas muitas 

vezes se assemelham a pequenas crônicas do cotidiano desses locais 

e/ou de seus habitantes – como se vê na descrição da “Nega danada”. Há 

composições em que o sambista descreve o lugar onde vive e explicita 

suas condições de abandono e pobreza, como em “Sala de recepção”, de 

Cartola68: 

 

                                                
67 “Tempos idos”, de Cartola. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1999a). 
68Para uma análise mais detalhada da canção, ver MATOS (2011b) e também KEHL In: 
NESTROVSKI (2007). 
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Habitada por gente simples e tão pobre 
Que só tem o sol que a todos cobre 
Como podes, Mangueira, cantar? 

 

No samba, é comum que o morro esteja em oposição à cidade, 

como já citei anteriormente na análise de “Velho Estácio”. O chamado 

asfalto, alegoria da instância “sociedade”, é lugar para se ir quando se 

desce do morro: não é lugar de sossego e felicidade, mas onde se vai 

para trabalhar, como se vê em “Cocorocó”:69 

 

Cocorocó, o galo já cantou 
Levanta, nego, tá na hora de tu ir pro batedor 
 
 
 

É também no asfalto que está a polícia que frequentemente 

persegue o sambista. Tio Hélio e Nílton Campolino, dois sambistas da 

Velha Guarda do Império Serrano, compuseram “Delegado Chico 

Palha”70, sobre um indivíduo violento que agredia os malandros do samba 

que paravam em sua jurisdição: 

 

Delegado Chico Palha 
Sem alma, sem coração 
Não quer samba nem curimba 
Na sua jurisdição 
 
Ele não prendia 
Só batia 
 

 

A oposição morro X cidade é ainda mais explícita em “O dia que o 

morro descer e não for carnaval”, de Wilson das Neves, membro da Velha 

Guarda do Império, e Paulo César Pinheiro71, onde comunidade e 

sociedade são claramente retratadas como instâncias antagônicas. Nela, 
                                                
69 “Cocorocó”, de Paulo da Portela. In: VELHA GUARDA DA PORTELA (1970). 
70“Delegado Chico Palha”, de Tio Hélio e Nílton Campolino. In: ZECA PAGODINHO 
(2000). Letra: “Delegado Chico Palha / Sem alma, sem coração / Não quer samba nem 
curimba / Na sua jurisdição / Ele não prendia / Só batia / Era um homem muito forte 
/Com um gênio violento / Acabava a festa a pau / Ainda quebrava os instrumentos / Ele 
não prendia / Só batia / Os malandros da Portela / Da Serrinha e da Congonha / Pra ele 
eram vagabundos / E as mulheres sem vergonhas / A curimba ganhou terreiro / O samba 
ganhou escola / Ele expulso da polícia / Vivia pedindo esmola. 

71 “O dia que o morro descer e não for carnaval”, de Wilson das Neves e Paulo César 
Pinheiro. In: WILSON DAS NEVES (1996). 
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a convivência entre as duas esferas só é descrita como harmoniosa 

quando a sociedade está sob os domínios de Momo. 

 

O dia em que o morro descer e não for carnaval  
não vai nem dar tempo de ter o ensaio geral  
E cada uma ala da escola será uma quadrilha  
A evolução já vai ser de guerrilha  
E a alegoria um tremendo arsenal  
O tema do enredo vai ser a cidade partida  
No dia em que o couro comer na avenida  
Se o morro descer e não for carnaval 
 
 

Em outros sambas, os ensinamentos parecem extrapolar as 

fronteiras do morro, ultrapassar a instância da sociedade do asfalto e 

dirigir-se à humanidade: um lugar metafórico que, como instância de 

coletividade mais ampla, liga o sambista a todas as gentes de todos os 

lugares. Os sentimentos cristãos e alguns ensinamentos éticos e morais 

figuram frequentemente entre seus temas. Como se vê em “Ri”, de 

Gradim.72  

 

Hoje sou eu, amanhã é você 
Tudo que nasceu morreu 
Por um motivo qualquer 
Hoje sou um derrotado 
Mas não lamento meu fado 
Seja o que Deus quiser 
 

 

 

 

 

 

 

2.3  Sambistas,velhas guardas, redutos e tradição 

 

Tremulavam juntas nossas bandeiras 
Velhas companheiras semeando a paz73 

 

                                                
72 VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1999b). 

 
“73 “Velhas Companheiras”, de Monarco. In: NELSON SARGENTO, GUILHERME DE 
BRITO, MONARCO et al. (1999). 
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Penso que o principal ponto de contato entre as velhas guardas 

das duas agremiações é justamente o louvor à escola e, por extensão, 

aos seus mestres. A construção coletiva é feita a partir da exaltação de 

sujeitos diferentes e esta é uma das características mais importantes que 

observo nos sambas do corpus. A tradição parece ser selecionada a partir 

dos saberes que esses sambistas valorizam e perpetuam nos redutos 

onde são reconhecidos. 

Eles ajudam a selecionar o que e quem em tais lugares se torna 

tradicional, legitimam a seleção de seus pares e perpetuam esse acervo, 

ampliando-a segundo requisitos que os precederam. Ao falar sobre a 

substituição dos membros falecidos da Velha Guarda da Portela, Noca da 

Portela (Noca da Portela apud Guimarães, 2011: 188) traz alguns desses 

elementos: 

 Mas [a substituição de membros falecidos da Velha Guarda] 
está começando a ficar difícil,  os grandes compositores estão 
falecendo e a gente está, assim,  sem opção,  sem saber como 
é que vamos dar continuidade a isso. Por isso que vem a 
preocupação de formar grandes compositores. Nós - eu, 
Monarco, Casquinha - nos preocupamos com essa falta,  
estamos felizes com o Serginho, filho do Osmar do Cavaco,  e 
outros compositores que estão agora lá na Velha Guarda. São 
meninos que a gente tem que incentivar e prestigiar, para que 
eles se tornem também grandes compositores, como nós 
somos. Ali parecia uma Academia, só entrava outro quando 
morria um componente, existia regulamento, mas agora a 
gente está começando a se preocupar porque não estão 
aparecendo  sucessores à altura da história que esses grandes 
mestres formavam. 

 

Pelo filtro da tradição passam saberes dos mais variados tipos e o 

local onde eles são produzidos é certamente fator relevante para seu 

estabelecimento. Não à toa, alguns dos sambistas renomados adotam o 

nome da escola como parte do seu nome artístico, Paulo da Portela, por 

exemplo. 

As homenagens prestadas pelos sambistas consagrados a seus 

redutos e também aos outros gera um intercâmbio onde prevalece uma 

disputa generosa. Generosa porque preza a vitória, mas respeita e 

reconhece o oponente como parte de uma tradição que os irmana, como 

parte de algo maior e mais importante: a história e a memória do samba. 

Monarco (apud Guimarães, 2011, p. 86) fala sobre o assunto: 
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O sambista tem isso,  ele é de uma escola, mas tem música 
com o de outra.  Acaba o desfile, uns se abraçam, vamos 
beber juntos e tudo. Só na hora, cada um luta pela sua,  mas 
acabou ali, não tem briga. Tem uma coisa pura, uma coisa 
bonita, que não existe no futebol. No futebol estão se 
matando. Escola de samba, não. Uma visita a outra, sabe? 
Mangueira vai à Portela, Portela vai à Mangueira, isso já vem, 
essa relação já vem do Paulo com o Cartola.  Eu cheguei a 
fazer “ Velhas Companheiras”74 inspirado nisso. 
 
 

Saturnino Gonçalves também musicou a cordialidade entre 

sambistas em “Linda demanda”75: 

 

Que linda demanda 
Existe no samba 
A nossa luta é sem rancor 
Mangueira, Oswaldo Cruz, Estácio 
Amizade estreita os laços 
Só por amor 
 
 

 No samba, a tradição se inscreve em lugares, metafóricos ou não. 

A memória do gênero e dos sambistas se constrói na roda, na esquina, no 

morro e no subúrbio, mas também se constrói por causa de cada um 

desses lugares. O samba não só retrata deslocamentos e encontros, é 

feito também devido a eles, em meio a celebrações, ritos e trocas. Assim, 

o morro, a esquina e o subúrbio não são apenas pano de fundo para o 

samba, são também seus elementos constituintes e influenciam-no 

diretamente. 

A memória produzida nesses lugares muitas vezes entra para a 

historiografia do gênero, outras, para a biografia de sambistas 

                                                
74 “Velhas companheiras”, de Monarco. In: NELSON SARGENTO, GUILHERME DE 
BRITO, MONARCO et al (1999). Letra: “Eu quando passo / Em frente à Estação Primeira 
/ Me lembro da velha Mangueira / Lindos sambas, tudo enfim / Me lembro / Dos meus 
tempos de menino / Quando o Paulo e o Rufino / Marcelino e Gradim / Trocavam toda 
cordialidade / Estreitando nossos laços / De amizade fraternal / Por isso que Portela e 
Mangueira / São as grandes pioneiras / Das escolas no carnaval / Em noitadas lindas já 
presenciei / Os sambistas com emoção / Como já dizia o bom Cartola / Ponto alto da 
escola / Sala de recepção / Tremulavam juntas nossas bandeiras / Velhas companheiras 
/ Semeando a paz / Por isso que Portela e Mangueira / Sempre foram as primeiras / Dos 
idos carnavais”. 

75  VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1999 a). 
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consagrados, mas comumente compõe um acervo de experiências de 

construção de coletividades que são essenciais na composição e na 

vivência desse complexo genérico. Em seu A memória, a história, o 

esquecimento, Paul Ricoeur trata também da relação estreita entre a 

memória dos lugares e a memória corporal. O autor afirma que (2014, p. 

57): 

[a] transição da memória corporal para a memória dos lugares 
é assegurada por atos tão importantes como orientar-se, 
deslocar-se, e, acima de tudo, habitar.  É na 
superfície habitável da terra que nos lembramos de ter viajado 
e visitado locais memoráveis. Assim, as “coisas” lembradas são 
intrinsecamente associadas a lugares. 
 

 

Os lugares se entrecruzam com as memórias do samba e dos 

sambistas. As memórias coletivas e individuais se afetam, alteram, 

alternam, moldam e emolduram, num fazer e refazer constante que marca 

a construção de uma tradição no samba.  
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3. “Se estou errado, me perdoa. Eu sou o samba em pessoa”76: a 

formação do sambista e os veios temáticos na poética das Velhas 

Guardas 

 

O samba é um complexo cultural no qual se estabelecem 

parâmetros e se elegem sambistas exemplares a partir de modos de 

interação favorecidos pela convivência. Sua tradição tem na tríade sujeito-

coletividade-lugar um de seus pilares mais importantes. O lugar no samba 

tem história, tem status.  

Sambistas e admiradores frequentam esses lugares, se relacionam 

uns com os outros e conjugam suas memórias individuais para juntos 

construírem uma memória coletiva, que conforma a tradição do samba. 

Os lugares memoráveis do samba carioca são evocados por muitos 

desses sujeitos: vários deles ali habitam, muitos outros passam por esses 

redutos, sendo atravessados por sua história e por toda a força simbólica 

que trazem consigo. Em “Mangueira chegou”77, de José Ramos, a verde e 

rosa é descrita como “A escola que dá diploma ao sambista / A escola 

que envaidece o artista”. 

E, como numa via de mão dupla, o sambista renomado devolve ao 

lugar os louros por sua formação bem-sucedida, corroborando, assim, a 

ideia amplamente estabelecida de que os redutos têm grande importância 

na formação dos sujeitos que a eles se associam.  

Em “O samba é meu dom”78, de Wilson das Neves e Paulo César 

Pinheiro, o sujeito traz à tona a relação do sambista com seus pares e 

traça um panorama que contempla noções como dom e trabalho no 

mundo do samba. A canção é faixa-título do álbum de Fabiana Cozza, 

gravado em 2004. Optei por analisar a versão gravada em vídeo79 por 

                                                
76 “ Diretor de Harmonia”, de Jorge Zagaia. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA 
(1999a). 
77 “Mangueira chegou”, de José Ramos. IN: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1999b). 
78“O samba é meu dom”, de Wilson das Neves e Paulo César Pinheiro. In: WILSON DAS 
NEVES (1996).  
 
79 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=kPCuREUJjuQ. Acesso em 
18/7/2018, às 19h27. 
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Fabiana. Nela, além da letra, analiso também traços da expressão visual 

e da performance da intérprete: 

 

O samba é meu dom 
Aprendi bater samba ao compasso do meu coração 
De quadra, de enredo, de roda, na palma da mão  
De breque, de partido alto e o samba-canção  
 
O samba é meu dom  
Aprendi dançar samba vendo um samba de pé no chão  
No Império Serrano, a escola da minha paixão,  
No terreiro, na rua, no bar, gafieira e salão 
 
O samba é meu dom  
Aprendi cantar samba com quem dele fez profissão  
Mário Reis, Vassourinha, Ataulfo, Ismael, Jamelão  
Com Roberto Silva, Sinhô, Donga, Ciro e João Gilberto  
  
O samba é meu dom  
Aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom  
Silas, Zinco, Aniceto, Anescar, Cachinê, Jaguarão  
Zé com Fome, Herivelto, Marçal, Mirabeau, Henricão  
 
O samba é meu dom  
É no samba que eu vivo,do samba é que eu ganho o meu pão  
E é no samba que eu quero morrer de baquetas na mão  
Pois quem é de samba meu nome não esquece mais não. 

 

 

“O samba é meu dom” tematiza a transmissão de saberes entre 

gerações de sambistas. No vídeo, Fabiana está num estúdio com 

iluminação baixa e intimista em tom avermelhado. É acompanhada por 

seis músicos que tocam instrumentos de corda e percussão numa 

apresentação sem plateia.  

Nos primeiros acordes da canção predominam os instrumentos de 

corda. Em seguida, há uma pausa breve, que prepara o terreno para a 

entrada da cantora com o verso “O samba é meu dom”; os demais 

músicos a acompanham.  

A canção prossegue com “Aprendi bater samba ao compasso do 

meu coração”. Numa associação explícita entre corpo e memória, o tempo 

passado marcado em “aprendi” traz de volta uma lembrança que, 

acompanhada pela palavra “coração”, evoca também a afetividade. O 

                                                                                                                                 
A canção popular mediatizada conjuga diversas camadas que juntas lhe trazem sentido, 
como o discurso poético, o percurso rítmico-melódico e a performance vocal. A opção 
pelo vídeo traz mais uma camada para a análise: o elemento visual.  
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conhecimento adquirido pelo sujeito cancional ao longo de sua vida para 

desenvolver seu dom é reforçado pela enumeração dos subgêneros do 

samba; e a relação entre o compasso do samba e o do coração mostra o 

corpo simultaneamente como caixa de ressonância, marcador de ritmo e 

produtor de memória. 

O verbo “bater” ilustra, a meu ver, a primeira instância participativa 

do sambista iniciante na roda. Coadjuvante, ele percute na palma da mão, 

na mesa, nas pernas, no prato, na caixa de fósforos para os sambistas 

mais antigos exercerem seu protagonismo na roda. 

A estrutura da primeira estrofe é retomada nas três seguintes, com 

a repetição anafórica de “O samba é meu dom”; a enumeração de algo 

que o sujeito aprendeu com o samba e com outros os sambistas, e a 

narração de como se deu o aprendizado, sempre seguindo uma 

sequência progressiva de sua inserção no mundo do samba. 

Depois de aprender a bater samba, na segunda estrofe, o sujeito 

cancional relata como aprendeu a dançá-lo: com o samba de pé no chão. 

Trata-se de um saber popular adquirido nos lugares do cotidiano –“no 

terreiro, na rua, no bar, gafieira e salão”. Esse saber é reforçado pelo 

investimento emocional que se exerce nos lugares por onde o sambista 

passa ou dos quais se torna parte – especialmente a Império Serrano80, 

escola da sua paixão, que ao mesmo tempo legitima o sujeito e sua obra.  

Na segunda vez que canta a estrofe, a intérprete substitui “Império 

Serrano” por “Camisa”, em referência à agremiação Camisa Verde e 

Branco, sua escola do coração81. Com essa inserção, se coloca também 

como parte da instância autoral do samba, atualizada no momento em 

que canta.   

Pode-se observar que nas duas primeiras estrofes o sambista 

explora a relação entre corpo, tempo e espaço. Se o compasso ditado 

pela pulsação da música organiza o tempo do samba, a dança que 

responde a esse compasso presentifica e organiza seu espaço. Os 

                                                
80 Wilson das Neves tinha relação intensa com o Império Serrano. Foi ritmista e padrinho 
da bateria da agremiação. Por ocasião de sua morte, em 2017, seu corpo foi velado na 
quadra da escola. 
81 Fabiana é filha de Osvaldo dos Santos, membro da ala dos compositores e puxador de 
samba da Camisa verde e branco. 
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espaços do samba, marcados de forma mais abrangente na geografia 

urbana, também ganham forma na dança, expressão cultural que delineia 

a superfície de atuação do sambista através de passos coreográficos que 

exploram a amplitude dos ambientes. Ángel Quintero Rivera (2009, p. 45) 

ressalta:  

Como já foi apontado, na bomba porto-riquenha e em seus 
gêneros aparentados a dança se executa sempre em diálogo 
com os tambores. Nessas músicas, é a maneira de materializar 
no espaço, o tempo que os tambores expressam.82 (Tradução 
minha) 

 

 

Guardadas as devidas proporções, as considerações de Rivera se 

aplicam a muitos sambas do meu corpus e ao imaginário que constitui 

esse complexo genérico. O tempo marcado pelo batuque se funde ao 

espaço delineado pelos corpos que sambam, numa aliança que 

ultrapassa o físico. O samba parece trazer o canto, a dança e o batuque 

como espaços de conexão mística que dão sentido a tempos e lugares, 

pessoas, instituições e imaginários.   

Ainda a respeito da dança, Sodré (2007, p. 22) sinaliza: 

 

A resposta dançada de um indivíduo a um estímulo musical 
não se esgota numa relação técnica ou estética, uma vez que 
pode ser também um meio de comunicação com o grupo, uma 
afirmação de identidade social ou um ato de dramatização 
religiosa. 83 

 
 
 

Tendo aprendido a bater e a dançar samba, explorando já as 

dimensões do tempo e do espaço assinaladas por Rivera e as da estética, 

comunicação, filiação, pertencimento e religiosidade levantadas por 

Sodré, o sujeito prossegue em seu percurso rumo ao saber do samba e 

conta  como aprendeu a cantá-lo.  

Do mesmo modo que na batida e na dança, o aprendizado do 

canto do samba ocorre na prática, no convívio com outros sambistas. É 

                                                
82 “Como ya se ha  señalado, en la bomba puertorriqueña y sus géneros emparentados 
el baile se ejecuta siempre en diálogo con los tambores. En estas músicas, es la manera 
de materializar en el espacio, el tiempo que los tambores expresan”. 
83 Desenvolverei o tópico da relação entre o físico e o ritual no samba mais adiante. 
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um saber empírico e relacional que se constrói na informalidade do 

cotidiano, no momento de lazer. Esse saber é parte da vida, não está 

destacado ou formalizado.  

Em “O samba é meu dom”, esse saber é personificado nos 

sambistas e chorões mais velhos. Uns são renomados, como Donga, 

Sinhô e Marçal; outros são menos conhecidos, como Zinco e Jaguarão − 

ambos da escola Filhos do Deserto, da qual nasceu a Lins Imperial − e 

Henricão − compositor do primeiro samba com o qual a Vai-vai desfila, em 

1930, − os três, como se nota, importantes para a história de suas 

agremiações. 

 Se o convívio com os mais antigos traz aprendizado e 

experiência, a profissionalização do sambista atesta sua habilidade e 

consagra seu dom pela legitimação de seu trabalho. 

O próximo passo da escala de saberes é a composição, também 

aprendida dos mestres do gênero. 

Com o transcorrer da canção, a relação entre convivência, prazer e 

aprendizado se desenha de forma bastante clara. O samba é dom, mas 

precisa ser aperfeiçoado, o que requer esforço e dedicação contínua. O 

fruto desse trabalho é complexo: o reconhecimento financeiro é apenas 

uma de suas facetas, mas o maior reconhecimento parece ser a 

imortalidade através da inscrição na memória do gênero:  

   

O samba é meu dom  
É no samba que eu vivo  
Do samba é que eu ganho o meu pão 
E é no samba que eu quero morrer de baquetas na mão  
Pois quem é de samba meu nome não esquece mais não 

 
 

Taman 
A estrofe começa tal qual as anteriores, com a afirmação de que o 

samba é dom; mas os demais versos seguem outra estrutura. O amador 

que traz à tona a memória de seu processo de aprendizado no samba dá 

lugar a um artista experiente, cuja vida é devotada ao gênero. Neste 

ponto, ele vive no e do samba e já vislumbra a possibilidade de inscrever-

se na sua tradição e na memória de seus pares. Fez do samba sua vida e 

quer ser eternizado através da memória do gênero. Se a morte física é 
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inevitável, a conjugação entre dom e trabalho pode prolongar sua 

existência como parte da tradição do samba. 

 

 

 

3.1 A tradição no samba 

 

 

Mangueira, 
A tua imponência te fez grande escola 

Teu poeta maior foi o mestre Cartola 
Te deu formas e cores e te projetou84 

 
 

A tradição evocada no complexo genérico do samba traz consigo 

certas especificidades. Trata-se de um conjunto de ideias, relatos, 

saberes, formas artísticas e culturais, estilos e formas de sociabilidade 

que transitam entre o oral e o escrito.  

Zumthor (1993:18) afirma que há três tipos de oralidade, 

correspondentes a três situações de cultura. A primeira é a oralidade 

primária e imediata, que “não comporta nenhum contato com a escritura”.  

O segundo e o terceiro tipos são oralidades que coexistem com a 

escritura no seu meio social. A oralidade mista é aquela na qual a 

“influência do escrito permanece externa, parcial e atrasada”. O terceiro 

tipo, da oralidade segunda, é aquele que se “recompõe com base na 

escritura num meio onde esta tende a esgotar os valores da voz no uso 

do imaginário”. Segundo o autor,  

 
a oralidade mista procede da existência de uma cultura 
“escrita” (no sentido de possuidora de escritura); e a oralidade 
segunda de uma cultura “letrada” (na qual toda expressão é 
marcada pela presença da escrita. 

 
 

Os sambas de meu corpus têm sua origem em comunidades 

provenientes dos estratos sociais mais baixos. Seus compositores são 

majoritariamente pouco escolarizados, alguns deles analfabetos, mas não 

                                                
84 “Mangeuira, divina e maravilhosa”, de Nelson Sargento. In: VELHA GUARDA DA 
MANGUEIRA (1989). 
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são completamente alheios à escrita, estando inseridos em ambientes de 

oralidade mista, segundo a classificação de Zumthor.  

Suas composições circulam entre os membros mais pobres e 

menos letrados de sua comunidade, mas também são difundidas entre 

representantes da sociedade letrada, mesmo antes das gravações em 

discos. A interação entre oralidade e escritura se dá em níveis diferentes 

nos redutos. Sambistas e frequentadores dos lugares importantes do 

samba também lidam com a relação oral-escrito de modos variados. 

 As rodas e os redutos são frequentados por pessoas de várias 

classes socioeconômicas: intelectuais, políticos e integrantes das elites, 

alguns dos quais servem como mediadores entre os sambistas e os 

meios de registro e difusão de suas composições (Vianna, 1995).  

A vivência desses compositores não está calcada na oralidade 

pura, sendo um misto entre oralidade e escrita, embora aquela prevaleça. 

Se considerarmos o registro fonográfico como forma de inscrição desses 

sambas, as relações estabelecidas nessas comunidades se inserem no 

escopo de uma produção áudio-oral, uma produção baseada 

primeiramente na oralidade que, mais tarde, é modificada pela 

mediatização, sendo ainda fundada na voz. 

Os saberes se difundem primeiramente no boca-a-boca, num 

telefone sem fio que aos poucos vai socializando modos de ser, de viver, 

de fazer e de sentir. Contudo, se inicialmente os saberes do samba eram 

passados oralmente em presença nas rodas e redutos, com a difusão 

radiofônica, a presença deixa de ser necessariamente física: o corpo pode 

ser apartado de sua voz, que, por sua vez, pode ser infinitamente 

multiplicada e ter seu alcance potencializado por sua reprodução. 

As Velhas Guardas se inserem nesse momento em que os meios 

de mediatização já estão largamente expandidos e a gravação de álbuns 

é um dos modos de difusão de sua competência artística e valores 

estéticos. Entretanto, embora a gravação traga para as canções maior 

perenidade e estabilidade no tempo, o processo de constituição da 

memória se fundamenta essencialmente na escuta da voz, uma voz que 

já ecoava no início do século, e que passa a ecoar cada vez mais 
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frequente e amplamente, reiterada, mesmo quando apartada do corpo 

que a emite.  

A força da tradição oral se manifesta de modos variados na poética 

das velhas guardas: nas menções aos encontros nas rodas e nos bares; 

nos ruídos preservados nas gravações; na simulação do improviso. Em 

“Partido alto do Padeirinho”85, de Padeirinho, após os refrãos cantados 

pelo coro, sambistas se revezam com versos pretensamente 

improvisados: 

Dona Maria das Couves, o que que houve, o que que há? 
Tanto faz dar na cabeça, como na cabeça dar 
Dona Maria das Couves, o que que houve, o que que há? 
Eu não largo meu almoço, Nelson, quem dirá o meu jantar 
Dona Maria das Couves, o que que houve, o que que há? 
Chuva grossa não me molha, sereno quer me molhar 
 

 

Outros elementos da tradição oral encontrados nos sambas do 

corpus estão no aprendizado vindo dos mais velhos, cujo saber - muitas 

vezes passado como um conselho – é comumente produzido, reproduzido 

e interpretado com ditados populares ou frases de efeito. É o que ocorre 

em “Quem espera sempre alcança”86, de Paulo da Portela: 

 

Orgulho, hipocrisia, vaidade e nada mais 
São coisas que em menos de um segundo se desfazem 
O mundo é mesmo assim cheio de ilusão 
Hás de te convencer meu coração 

  

A valorização de traços da oralidade na obra das Velhas Guardas 

é, contudo, acompanhada por elementos da cultura escrita, que não 

definem esse complexo cultural, mas têm papel fundamental em seu 

estabelecimento.  

A complementariedade das tradições oral e escrita é estimulada 

não apenas pelo convívio com outros atores mais escolarizados da 

sociedade, mas também pelo advento do registro fonográfico e pela 

expansão de um mercado comercial de música popular. 

                                                
85 “Partido alto do Padeirinho”, de Padeirinho. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA 
(1989). 
86 “Quem espera sempre alcança”, de Paulo da Portela. In: VELHA GUARDA DA 
PORTELA (1988). 
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O álbum duplo Mangueira: sambas de terreiro e outros sambas, de 

1999, sobre o qual falei no item 1.4 desta tese, é um bom exemplo da 

tentativa de valorização dessa cultura nascida da oralidade e de sua 

conjugação a uma cultura que se estabelece pelo registro escrito. Nas 

seis últimas faixas do primeiro CD e nas 26 faixas do segundo87, 

sambistas de diferentes gerações reunidos na Velha Guarda, como 

Tantinho e Nelson Sargento, se revezam para cantar e tocar os sambas 

registrados em estúdio. O último samba do segundo CD é uma versão de 

“Alegria”88, de Cartola e Gradim, gravada em estúdio por Cartola.  

Nessas faixas, os componentes da Velha Guarda cantam 

composições dos sambistas mais importantes da verde e rosa, mas em 

geral o fazem com som mais “limpo”, sem sujeiras e improvisos. Destaco 

três exceções. 

Antes de “Sofrer é minha sentença”89, de Geraldo Pereira, Nelson 

Sargento conta um pouco da história da canção. O depoimento, que 

parece um enxerto feito na faixa, foi gravado com boa qualidade sonora, 

mas o volume mais baixo da voz do sambista e a dicção mais apressada 

tornam o sobrenome de Alfredo incompreensível.  

 

Eu ouvi esse samba mais ou menos na década de 40. O 
Geraldo frequentava muito a casa do Alfredo Português e tava 
sempre cantando coisas. Eu era mais jovem, cabeça fresca e 
aprendia as coisas. Às vezes não aprendia tudo, mas aprendia 
alguma coisa. Inclusive este samba que eu só aprendi a 
primeira parte. Não sei, a gente depois bota um título... “Sofrer 
é minha sentença”, tem uma frase do samba que diz assim. 
Então eu vou cantar a primeira parte e vou fazer alguns 
versinhos que eu ouvi na época lá feitos pelo Mário Nogueira, 
pelo Alfredo [incompreensível], pelo Padeirinho, tá bom? 

 
 

O segundo exemplo é “Sai da minha frente”90, de Jorge Zagaia, 

que foge do padrão das faixas do segundo segmento do álbum. Apesar 

                                                
87 Como o álbum tem dois segmentos claros que não coincidem com a divisão dos CDs, 
chamarei as primeiras 25 faixas, gravadas na década de 1960, de ”primeiro segmento”. 
Às seis últimas faixas do primeiro CD e todas as do segundo serão denominadas 
“segundo segmento”.  
88 “Alegria”, de Cartola e Gradim. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1999a). 
89 “Sofrer é minha sentença”, de Geraldo Pereira. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA 
(1999a). 
90 “Sai da minha frente”, de Jorge Zagaia. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA 
(1999a). 
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de gravado em estúdio, o samba traz um ambiente sonoro que funciona 

como simulacro de uma roda, com predominância da percussão e do 

coro.  

        O terceiro exemplo, “Vela acesa” 91, de Fandinho, parece ter sido 

gravado em uma roda de partido alto, com qualidade do som nitidamente 

inferior à dos demais sambas do segmento. O acompanhamento sonoro 

desse samba é feito com poucos instrumentos e o prato e faca e algumas 

palmas sobressaem. Além disso, partes que parecem improvisos dos 

sambistas são intercaladas pelo coro “Eu procurei/ De vela acesa na mão 

/ Alguém que fosse igual a ela / E que tivesse a mesma opinião / De 

morar comigo na favela”. 

Esse segundo segmento é, sem dúvida, um registro fundamental 

desse repertório popular que, sem a gravação, correria o risco de se 

perder, mas, embora belíssimo, emociona menos o ouvinte que a 

gravação mais antiga, denominada aqui “primeiro segmento”. 

As primeiras 25 faixas do primeiro álbum trazem uma compilação 

de sambas de autoria de nomes importantes da Mangueira, como Cartola, 

Nelson Cavaquinho, Carlos Cachaça, José Ramos, entre outros. As 

canções foram registradas por Hermínio Bello de Carvalho, na década de 

1960, num ambiente marcado pela informalidade. Antes de algumas 

delas, certos sambistas dizem seu título e/ou autores.  Os sambas são 

tocados com poucos instrumentos e geralmente sobressaem a voz do 

intérprete, o violão e a caixa de fósforos. “Eu hei de te ver chorar”, de 

Nelson Batinha, é cantado à capela por Clementina de Jesus. 

Os ruídos e impurezas das gravações da década de 1960 são 

mantidos – e eu diria valorizados - nesse arquivo sonoro do samba verde 

e rosa. Conversas ao fundo das gravações e “intromissões” improvisadas 

de outros sambistas podem ser claramente ouvidas.  

Em “Sala de recepção”, primeira faixa do primeiro CD, Cartola diz 

que acredita que este samba deva abrir o disco. Em algumas faixas, nota-

se que o sambista que participa da gravação sequer se lembra 

inteiramente da letra do samba, muitas vezes, cantando apenas o coro. 

                                                
91 “Vela acesa”, de Fandinho. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1999a). 
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Em outras, o sambista acompanha cantando apenas algumas palavras, 

ou mesmo balbuciando os trechos finais dos versos, como em “O remorso 

me persegue”92, de Padeirinho. 

Os ruídos do registro mais antigo dão a ideia de uma produção 

cancional conjunta cuja construção está constantemente em processo.  

Em “Notícia”, Nelson Cavaquinho erra a letra e se corrige logo em 

seguida, mas a gravação não é cortada. Em “Vai amigo”, Cartola tosse 

antes de cantar numa tentativa de se livrar do pigarro.   

Creio que o maior apelo que essa primeira parte traz ao ouvinte 

ocorra não apenas pelo registro das vozes dos sambistas importantes dos 

tempos idos. Ao ouvir esse segmento, temos a impressão de participar de 

um samba muito semelhante ao feito nos tempos de outrora e somos 

transportados para um simulacro da tão falada época de ouro do gênero 

em que havia grande quantidade de sambistas talentosos que transitavam 

pelos redutos tradicionais do samba.  

O álbum, uma tentativa de resgate da memória carregada de traços 

da oralidade e marcada pela informalidade, foi lançado sob a chancela do 

Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. O órgão tem entre suas 

funções primordiais a criação, manutenção e gerenciamento de acervos, 

e o faz segundo perspectivas históricas e teóricas de uma sociedade 

letrada. 

No caso da Velha Guarda da Portela, todos os álbuns têm a 

intenção de preservar o acervo cancional dos sambistas importantes da 

azul e branca. Paulinho da Viola, produtor do LP de 1970, e Marisa 

Monte, realizadora do álbum de 1999, afirmaram em várias entrevistas, 

algumas das quais citadas nesta tese, terem tido a intenção de compilar 

sambas inéditos do repertório dos grandes da escola. Katsunori Tanaka 

mostra a mesma preocupação na contracapa do disco do grupo que 

produziu em 1986: 

Escolhemos o repertório com muito cuidado, pois nossa ideia 
era fazer o disco como se fosse um pagode dos velhos tempos 
da escola.  Queríamos gravar também as músicas inéditas dos 
integrantes do grupo, mas ao mesmo tempo, a intenção era 

                                                
92 Na faixa, Padeirinho canta “Hoje o remorso me persegue” e outro sambista apenas 
balbucia “segue” logo depois.  
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manter viva a história da Portela, através dos sambas dos 
compositores já falecidos. 

  

O intuito de preservar o acervo cancional da Portela fez com que 

todos os álbuns tenham certa organicidade. Um certo panteão de 

sambistas se repete na autoria dos sambas, e os veios temáticos também 

variam pouco.  

 

 

3.2 A ritualização da corporeidade no samba 

 

 

 Eu canto manifestado 
Meus espírito quer chegar93 

 

 No corpus, encontramos a menção ao samba, à composição ou 

aos instrumentos como elementos que conectam som e sambistas num 

nível mais profundo: é físico e espiritual; é lazer e é ritual. Algumas letras 

trazem o canto e a dança como instâncias benéficas à alma e provedoras 

de bem-estar, como “Cantar para não chorar”94, de Paulo da Portela e 

Heitor dos Prazeres: 

Rir para iludir 
Cantar para não chorar 
Beber para esquecer 
O nome daquela ingrata  
Que me fez sofrer 

 

 O som dos batuques proporciona sensações que atravessam e 

ultrapassam os amantes do samba, revigorando-os e trazendo para eles 

experiências de transcendência. “Portela na Avenida”, samba-exaltação 

da Portela, traz essa conexão. 

Clara Nunes, portelense ilustre, teria pedido a seu marido, Paulo 

César Pinheiro (também parceiro de Wilson das Neves em “O samba é 

                                                
93  “Partido alto do Padeirinho”, de Padeirinho. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA 
(1989). 
94 “Cantar para não chorar”, de Paulo da Portela e Heitor dos Prazeres. In: VELHA 
GUARDA DA PORTELA (1988). 
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meu dom”), que compusesse um samba em homenagem à sua escola de 

coração. O compositor considerava “Foi um rio que passou em minha 

vida” o samba definitivo em homenagem à azul e branca, por isso teria 

titubeado. Depois de algum tempo, tendo o altar de sua casa como 

inspiração, Pinheiro e seu parceiro Mauro Duarte compuseram “Portela na 

avenida”.95  

Portela 
Eu nunca vi coisa mais bela 
Quando ela pisa a passarela 
E vai entrando na avenida 

Parece 
A maravilha de aquarela que surgiu 
O manto azul da padroeira do Brasil 
Nossa Senhora Aparecida 

Que vai se arrastando 
E o povo na rua cantando 
É feito uma reza, um ritual 
É a procissão do samba abençoando 
A festa do divino carnaval 

Portela 
É a deusa do samba, o passado revela 
E tem a velha guarda como sentinela 
E é por isso que eu ouço essa voz que me chama 

Portela 
Sobre a tua bandeira, esse divino manto 
Tua águia altaneira é o Espírito Santo 
No templo do samba 

As pastoras e os pastores 
Vêm chegando da cidade, da favela 
Para defender as tuas cores 
Como fiéis na santa missa da capela 

Salve o samba, salve a santa, salve ela 
Salve o manto azul e branco da Portela 
Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval 

 

O sujeito cancional discorre sobre o arrebatamento que o desfile da 

Portela proporciona àqueles que a amam. No samba, a visão da escola 

                                                
95 Fonte: Blog Museu da canção. http://museudacancao.blogspot.com/2012/11/portela-
na-avenida.html . Acesso em 16/5/2019, às 10h17. 
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cobrindo a avenida com seu azul e branco, tal qual Nossa Senhora 

Aparecida cobre a si e a seus devotos com seu manto, evoca uma 

comparação entre a sacralidade do ritual religioso e a do ritual 

carnavalesco.  

A referência à Portela é feita majoritariamente na terceira pessoa 

do singular, exceto na quinta e na sexta estrofes, onde encontramos o 

possessivo da segunda pessoa do singular “tua”. Com isso, o sujeito não 

apenas fala da escola, ele também se dirige a ela e, por meio do vocativo, 

ajuda a construir um efeito de ritualização da palavra, aproximando o 

samba de uma prece. A escola é primeiramente exaltada; em seguida é 

evocada; para, por fim, ser idolatrada. Faz-se santa, faz-se deusa. 

Merece reverência.   

A rima “ela” aparece onze vezes ao longo do samba. Na primeira 

estrofe, ela ajuda a fortalecer a conexão entre a escola, a passarela e a 

beleza. O trio Portela-bela-passarela é enfatizado no canto com o 

prolongamento da vogal tônica e da nota à qual ela se associa: Porteeela 

– beeela – passareeela. 

A rima também evoca o pronome pessoal de terceira pessoa “ela”, 

que aos poucos vai sendo vinculado à escola. Essa associação tem seu 

ápice com o verso “Salve o samba, salve a santa, salve ela”, sublinhando 

a ideia de personificação da agremiação.  

 As comparações explícitas entre samba e religião, introduzidas já 

na segunda estrofe com “parece”, são reiteradas com “É feito uma reza, 

um ritual”. O vocabulário religioso também se expande com “procissão”, 

“abençoando” e finalmente com “divino”. A procissão religiosa é 

aproximada da procissão do samba, tornada também um ritual 

transcendente e metafísico.  

Em “Portela na Avenida”, a “deusa do samba” de Madureira, 

personalizada como instituição e encarnada na velha guarda, tem entre 

seus poderes a revelação do passado; embora a temática do samba se 

desenvolva majoritariamente no presente. O sujeito relata uma elevação 

quase espiritual que o ritual do samba desperta nele, mas a carga 

sensorial e emocional descrita no presente tem o passado como força 

motriz, como ponto de partida. 
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No documentário Mangueira: 90 anos de histórias (Colla e Lima, 

2018), Tantinho da Mangueira relata uma experiência como a cantada em 

“Portela na Avenida”. O sambista afirma: “Agora a batida da Mangueira na 

Avenida é... É um negócio assim... Os caras falam: ‘Vai começar’. Ah, aí, 

aí a alma sai do corpo. Sai. Sai. Desencarna tudo”.  

No repertório das Velhas Guardas não é incomum que o gênero, os 

sambistas pioneiros e as escolas sejam “endeusados”. Os sambas 

louvam essas figuras e instituições e dão a elas lugar de importância 

quase ritual. Nelson Sargento compôs “Mangueira, divina e 

maravilhosa”96. Em “Levanta cedo”97, de Rufino, encontramos os versos 

“Da Portela vem o Paulo/ Que era nosso deus do céu”.  

No álbum Velha Guarda da Mangueira e convidados, com 

presença marcante de artistas não pertencentes à agremiação, o discurso 

sacralizador dos pioneiros é realçado em “Divino”98, composto por Noca 

da Portela e Toninho Nascimento em homenagem a Cartola: 

 
E a vida se fez verde e rosa 
E se transformou desde então 
Numa fé misteriosa 
Que não tem definição 
É pranto, é reza, é cruz, 
É canto, é riso, é luz 
É força que conduz 
Alegre multidão 
E o sonho que se fez  
Surgiu da sua inspiração 
E o samba então subiu  
Ao céu pra ver, enfim,  
Seu nome divino bordado em ouro e cetim 

 
 

No corpus é comum que haja a aproximação entre samba e 

situações de bem-estar. Mas a satisfação e o alívio advindos do canto e 

da dança geralmente resultam no fim da tristeza, ou mesmo num consolo 

diante da dor, da mágoa ou do ressentimento:  

 

 

                                                
96 “Mangueira, divina e maravilhosa”, de Nelson Sargento. In: VELHA GUARDA DA 
MANGUEIRA (1989). 
97 “Levanta cedo”, de Rufino. In: VELHA GUARDA DA PORTELA (1970). 
98 “Divino”, de Noca da Portela e Toninho Nascimento. In: VELHA GUARDA DA 
MANGUEIRA (1999b). 
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Quero morrer cantando 
Não quero ver ninguém chorar 
Sou um boêmio fracassado 
Canto para me desabafar99 

 

Entre os sambas da Portela se ouve   

Se tu fores na Portela 
Tu encontrarás 
Alegria, tudo de bom, amor 
 [...] 
Tudo na Portela é um esplendor 
Desaparecem suas mágoas 
Linda flor”100.  

 

Ao contrário do que ocorre em “Portela na Avenida”, as canções do 

corpus que versam sobre o bem-estar trazido pelo samba diferem em 

muito daquelas com temática religiosa. Nestas, o sambista geralmente se 

fia na figura de um Deus mais universalizado e não se vincula a qualquer 

religião institucionalizada. A religiosidade evocada nos sambas que 

analiso costuma estar pautada na prática do bem e na esperança de uma 

vida sem muitos tropeços e/ou num pós-morte de paz junto a Deus, como 

ocorre em “Nascer e florescer”101, de Manacéa: 

 

Não tenho ambição neste mundo não 
Mas sou rico da graça de Deus 
Tenho em minha vida um amor de valor 
É o meu tesouro encantador 
 
Sei que reclamas em vão 
Porque não tens a compreensão 
Que o mundo é bom 
Para quem sabe viver 
E se conforma com o que Deus lhe dá 
A nossa vida é nascer e florescer 
Para mais tarde morrer 

 

Ou em “Deus te ouça”102, de Paulo da Portela: 

Devo ser feliz (tu serás) 
O bem que eu fiz (Ninguém faz) 
Confiança em Deus, rapaz,  
Das mãos do mestre o bem terás 
 

                                                
99 “Boêmio fracassado”, de Hélio Cabral. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1999a). 
100 “Se tu fores na Portela”, de Ventura. In: VELHA GUARDA DA PORTELA (1970). 
101 “Nascer e florescer”, de Manacéa. In: VELHA GUARDA DA PORTELA (1999). 
102 “Deus te ouça”, de Paulo da Portela e Cartola. In: VELHA GUARDA DA PORTELA 
(1988). 
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Apesar de ser tão pobre 
Tive um coração tão nobre 
Ai, meu Deus, tenha fé 
Quem tem fé não cansa 
Nunca perde a esperança 

 

Nas canções de meu corpus, participar do samba é suspender 

momentaneamente qualquer sofrimento da vida secular, é esvaziar-se 

das dores do mundo para recarregar-se cantando e dançando ao som do 

violão ou do tambor.  

 

 

 

 

3.3 O samba e o sambista: representação do sambista na poética das 

Velhas Guardas  

 

Se estou errado, me perdoa  
Eu sou o samba em pessoa 

Você já pensou quando a velhice chegar  
E eu não puder mais sambar103 

 
 
 

Muitos sambas do meu corpus têm caráter celebratório. Alguns 

celebram as escolas e os redutos consagrados do gênero - como “Se tu 

fores na Portela”104, de Ventura, e “Mangueira Chegou”105, de José 

Ramos.  Paulo da Portela celebra o Rio de Janeiro em “Cidade mulher”106; 

Cartola e Aluísio Dias celebram o violão, em “Meu amigo violão”107. Há em 

alguns dos álbuns homenagens a nomes importantes do Brasil, como 

César Lattes, em “Ciência e arte”108, e da música brasileira, como Clara 

Nunes,  em “Flor do Interior”109.   

                                                
103 “Diretor de Harmonia”, de Jorge Zagaia, Xangô da Mangueira e Quincas do Cavaco. 
In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1999a). 
104 “Se tu fores na Portela”, de Ventura. In: VELHA GUARDA DA PORTELA (1970).  
105 “Mangueira chegou”, de José Ramos. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1999b).  
106 “Cidade mulher”, de Paulo da Portela. In: VELHA GUARDA DA PORTELA (1986). 
107 “Meu amigo violão”, de Cartola e Aluísio Dias. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA 
(1989) 
108 “Ciência e arte”, de Cartola e Carlos Cachaça. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA 
(1989). 
109 “Flor do interior”, de Manacéa. In: VELHA GUARDA DA PORTELA (1986). 
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Costuma haver uma tentativa de retorno aos lugares, tempos, 

símbolos e sambistas importantes, geralmente exaltados por seu 

pioneirismo e/ou por sua participação ativa na história do samba e na luta 

por sua valorização. Esse status por vezes é outorgado pelo sambista a si 

mesmo, como em “O meu nome já caiu no esquecimento”110, de Paulo da 

Portela: 

O meu nome já caiu no esquecimento 
O meu nome não interessa a mais ninguém 
  
E o tempo foi passando 
A velhice vem chegando 
Já me olham com desdém 
Ai, quanta saudade 
De um passado que se vai lá no além 
 
Chora, cavaquinho, chora 
Chora, violão, também 
O Paulo no esquecimento 
Não interessa a mais ninguém 
Chora Portela, minha Portela querida 
Eu que te fundei, serás minha toda a vida 
   

Em “O meu nome já caiu no esquecimento”, o  sambista faz 

referência a si mesmo de três modos. Primeiro emprega a expressão “O 

meu nome”, que traz a ideia de uma marca, um selo de qualidade e 

procedência. Ao cantar que seu nome caiu no esquecimento, o sambista 

parece demandar um reconhecimento que transcende sua materialidade 

física e galga um patamar mais alto, quase institucional. Faz de si 

referência histórica, cujo nome precisa estar gravado nos livros da escola 

e na memória dos outros sambistas.  

Essa referência é expandida mais adiante com a explicitação do 

nome do sujeito: “O Paulo no esquecimento / Não interessa a mais 

ninguém”. Diante da constatação de que seu nome perdeu importância 

entre os pares da Portela, o próprio Paulo registra-o novamente, só que 

agora o associa à sua decepção. 

O terceiro modo de autorreferência do sambista é a primeira 

pessoa do singular. Em “E o tempo foi passando / A velhice vem 

                                                
110 “O meu nome já caiu no esquecimento”, de Paulo da Portela. In: VELHA GUARDA DA 
PORTELA (1988). 
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chegando / Já me olham com desdém”, a perspectiva mais impessoal que 

havia sido trazida com a importância do nome do sambista é aproximada 

de um ponto de vista privado, associado agora à sua subjetividade, não à 

sua imagem. 

Depois de ter-se colocado como modelo esquecido e como sujeito 

ressentido, no último verso, o sambista se apresenta primeiro como 

fundador e em seguida como dono da Portela (“Eu que te fundei, serás 

minha toda vida”). Afasta-se, com isso, da necessidade de 

reconhecimento do outro. Paulo não veio da Portela, ele criou a escola, 

que será sempre sua, com ou sem o devido reconhecimento dos mais 

jovens. 

Se em “O meu nome já caiu no esquecimento” temos um sambista 

que fala de si e de sua importância para sua escola, na maioria dos 

sambas que celebram os grandes nomes do gênero temos a homenagem 

acontecendo entre os pares, com a prevalência de uma tendência 

idealizadora dos “baluartes” e de sua história por parte dos mais jovens.  

“Homenagem a Carlos Cachaça”111, de Monarco e Ratinho, e 

“Cachaça, árvore e bandeira”112, de Moacyr Luz e Aldir Blanc, trazem 

duas dessas homenagens. O primeiro samba foi gravado por Monarco, 

figura importante da Velha Guarda da Portela, embora não esteja 

registrado em nenhum dos álbuns do grupo:  

 
O samba nunca foi de arruaça 
Quem sabe é Carlos Cachaça 
Testemunha ocular 
Ele viu nos tempos de menino 
Com Cartola e Marcelino 
Coisas de fazer chorar 
Existia um certo preconceito 
Que nos tirava o direito  
De sambar com liberdade 
Mas, apesar do preconceito,  
O sucesso era perfeito 
Quando o samba ia pra cidade 
 

                                                
111 “Homenagem a Carlos Cachaça”, de Monarco e Ratinho. In: MONARCO (1989). 
112 “Cachaça, árvore e bandeira”, de Moacyr Luz e Aldir Blanc. In: VELHA GUARDA DA 
MANGUEIRA (1999). 
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Certos sambistas de agora 
Não sabem o que outrora 
O samba sofreu 
Desconhecem o passado  
Que lhe deu o apogeu 
Dizem que pagode é moda,  
O samba de roda, o partido-alto 
Mas isso já vem da antiga 
A onda de briga  
É coisa do asfalto 

 

O segundo foi composto por dois artistas mais jovens que não 

estão filiados às Velhas Guardas, mas registraram sua homenagem a 

Carlos Cachaça no álbum Velha Guarda da Mangueira e convidados, que, 

como disse no capítulo 1, traz participações e composições de atores 

externos que querem homenagear a verde e rosa e seus grandes nomes:  

Gênio da raça: Carlos Cachaça 
Dos Arengueiros, a Fina Flor 
Mito da Massa, Carlos Cachaça 
Da Verde-Rosa, o embaixador 
O tempo passa, na corredeira 
Carlos Cachaça bebeu Mangueira 
Raiz e tronco, folha sagrada onde o morro 
Reescreve a história do seu povo 
Mas essa é verdadeira! 
São os tambores, que narram a lenda guerreira 
No quilombo da Estação Primeira 
 
É tão bonito 
Ver um sambista,transformar-se em dança 
De ramos verdes onde o vento e a sombra 
Transmitem aos filhos sua herança 
Quando o arvoredo amanhece 
Vestindo o rosa da aurora bordadeira 
Cada estrela troca o céu 
Pela bandeira da Mangueira 
Alvorada, lá no morro que beleza 

 

Há algumas características comuns em sambas laudatórios como 

esses. A primeira delas é uma visão idealizada do samba, das escolas e 

de seus representantes consagrados. A participação desses sambistas no 

processo de construção de uma imagem valorizada para o gênero é 

motivo frequente de sambas laudatórios. O sambista mais velho é muitas 

vezes descrito como memória viva, “testemunha ocular”, lutador, 

“guerreiro” e “embaixador” do gênero.  
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Por outro lado, costuma também haver uma tentativa de 

desvincular luta de “arruaça”, como no samba de Monarco. Com isso, é 

comum que se idealizem demais alguns traços da história desses 

sambistas e/ou se ocultem dados importantes sobre sua vida. 

Cartola e Marcelino (o Massu), citados no samba de Monarco, 

integravam junto com Cachaça e outros mangueirenses o bloco dos 

Arengueiros, mencionado também no samba-homenagem da verde e 

rosa. Cartola  teria dito que os Arengueiros saíam à rua “pra brigar, pra 

ser preso, pra apanhar, pra bater” (Silva & Oliveira Filho, 2008, p.54).  

 No livro de Silva, Cachaça e Oliveira Filho (1980, p.32), há um 

depoimento sobre o bloco: 

Um dia [Zé Espinguela] chamou Cartola, Massu, que brigava 
de pau, Saturnino com o irmão Arturzinho, Antônio, Carlos 
Cachaça, Chico Porrão, que brigava bem de pau, mas preferia 
uma boa navalha, Fiúca, Homem Bom, a turma da pesada. 
Com a brilhante idéia: fundarem seu próprio bloco. Como é que 
malandro de respeito podia sair no “Siri com Arroz”, aquele 
pessoalzinho devagar, bem-comportado, da casa da Tia 
Tomásia? Não, aquele grupo só tinha brigador, arengueiro. Taí, 
o nome era esse: Bloco dos Arengueiros.  

Na Portela, o perfil agressivo não vingava. O triunvirato Paulo da 

Portela, Antônio Caetano e Antônio Rufino prezava por uma postura mais 

elegante e altiva:  

De Paulo foi a idéia de mandarem os quatro [Paulo, Caetano, 
Rufino e Álvaro Sales] confeccionar ternos brancos iguais, 
sapatos tipo carrapeta, gravatas e chapéus de palha. O 
exemplo precisava vir de cima. Assim, quem sabe, os outros 
elementos do conjunto talvez aderissem, ajudando a mudar, 
junto às classes mais altas, a imagem de sambista-marginal. 
Paulo tinha consciência de que o samba, em seu povo, era 
alguma coisa que vinha de dentro, do sangue, da cor.  
Era uma atividade espontânea, artística. Mas que dependia de 
um público para ser consumida, transformar-se em meio de 
vida, atividade profissional. Para isso, era necessário dar-lhe 
embalagem conveniente, nos padrões exigidos pela classe 
dominante, onde o ser negro, por si só, já possuía várias 
conotações negativas. De chinelo e camiseta, então... (Silva e 
Santos, 1980 p. 44) 
 

Com o passar do tempo, foi ficando mais claro para muitos outros 

sambistas que afastar-se da “arruaça” pavimentaria o caminho para a 
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tolerância oficial e social ao samba. Além disso, havia a expectativa de se 

criar um mercado consumidor do samba, e a imagem mais enobrecida do 

sambista certamente contribuiria para isso. 

Vianna  dedica seu Mistério do samba (1995) a investigar como a 

convivência entre membros das diversas camadas socioeconômicas 

resultou na mudança de status do samba. O gênero musical foi 

paulatinamente deixando de ser música marginal para tornar-se a música 

nacional por excelência, considerada expressão máxima da cultura 

popular brasileira.  

A convivência evocada por Vianna, decerto, não se deu sem 

conflitos e atendeu a determinadas demandas de membros de todas as 

camadas envolvidas. Os amantes do samba passaram a poder brincar o 

carnaval com menos repressão e preconceito. O Estado, que na época do 

Estado Novo buscava estabelecer uma nova imagem identitária nacional, 

encontrou no samba uma manifestação da cultura popular ideal. Os 

membros das elites políticas, econômicas e intelectuais começaram a 

desenvolver apreço pelas coisas brasileiras e passaram a externar seu 

apoio a elas.   

 

 

 

3.3.1 Representação da negritude entre os sambistas das velhas 

guardas 

 

“Cachaça, árvore e bandeira” é o samba do corpus que mais 

abertamente faz referência à negritude.  As menções a Cachaça como 

“gênio da raça” e à Mangueira como “quilombo” é onde mais 

explicitamente ela se encontra nos sambas que analisei. Em canções que 

exaltam os nomes importantes do gênero, costuma haver referência à 
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habilidade, ao talento, ou à história do sambista, em detrimento da sua 

raça. Destaco uma exceção: “Candongueiro”113, de Tantinho, onde a 

palavra “senzala” é uma das qualificações utilizadas pelo sambista para 

descrever o samba tradicional (“Lá se encontra o samba nação, o samba 

senzala e o samba pé no chão”). 

É evidente que há ligação histórica entre samba e negritude: 

elementos como o ritmo e a presença do coro relacionam o gênero à 

cultura musical africana; mas esse não é um fato realçado na poética das 

Velhas Guardas. Enfatizo ainda que os dois sambas que destaquei são 

de compositores mais jovens. Tantinho, nascido em 1947, é 39 anos mais 

novo que Cartola; Aldir Blanc é de 1946; Moacyr Luz, de 1958. Ressalto 

também que os dois últimos não pertencem à Velha Guarda da 

Mangueira, embora obras suas integrem o álbum Velha Guarda da 

Mangueira e convidados. 

Mesmo em “Homenagem a Carlos Cachaça”, de Monarco, a 

palavra “preconceito”, que poderia ser interpretada como indício de uma 

hostilidade racial, não está adjetivada em nenhuma das duas ocorrências; 

e não se encontra ao longo do samba outro termo que possa ser visto 

como menção à cor. Por outro lado, as menções ao samba e ao 

afastamento da imagem de “arruaceiro” do sambista fazem crer que a 

referência dos compositores seja ao preconceito contra o samba (“Certos 

sambistas de agora / Não sabem o que outrora o samba sofreu / 

Desconhecem o passado que lhe deu o apogeu”). 

Há sambistas e grupos que militam pelo reconhecimento do negro 

como elemento fundamental na constituição da cultura e mesmo da 

identidade nacional. O Grêmio Recreativo Arte Negra Escola de Samba 

Quilombo, fundado em 1975, foi um dos primeiros e maiores expoentes 

dessa causa. Um grupo de sambistas, entre os quais Candeia, Nei Lopes 

e Paulinho da Viola, criou a agremiação para valorizar a arte e a cultura 

negras num período em que o carnaval se adaptava cada vez mais às 

                                                
113  “Candongueiro”, de Tantinho. VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1999b). 
 



113 
 

demandas do mercado e do espetáculo, em detrimento dos valores 

considerados tradicionais da cultura afro-brasileira. 

Com o fortalecimento do movimento negro no Brasil, especialmente 

a partir da década de 1970, o samba passou a ser uma das instâncias de 

fomento e consolidação de uma consciência étnica negra. Com isso, os 

mais jovens das escolas, como Martinho e Luiz Carlos da Vila, passam a 

enunciar mais abertamente a importância da história e da cultura negras e 

a trazer à luz personagens negros importantes, que ajudam a 

fundamentar uma memória etno-histórica.  

Entre as décadas de 1990 e início dos anos 2000, também vemos 

a proliferação de grupos de pagode romântico que, embora não tragam a 

militância racial nas letras de seus sambas, deixam a filiação à raça negra 

bastante explícita em seus nomes, como Raça Negra, Grupo Raça, Só 

Preto Sem Preconceito e Negritude Júnior. 

Nos sambas das Velhas Guardas, especialmente nos compostos 

pelos mais antigos, o morro da Mangueira, Oswaldo Cruz e Madureira 

costumam ser associados a redutos históricos do samba, não a 

quilombos.  É bem verdade que, ao dignificar a imagem do gênero, os 

sambistas estão contribuindo para valorizar o grupo étnico que a maioria 

deles integra, como vimos na citação referente a Paulo da Portela sobre 

dar ao samba “uma embalagem conveniente, nos padrões exigidos pela 

classe dominante” (Silva e Santos, 1980, p. 44).  Trocar o chinelo pelo 

sapato nos sambas das Velhas Guardas torna mais prestigiosa a 

aparência do sambista, da escola, do samba e, por tabela, do negro.  

Embora haja nas letras dos sambas elementos que remetem à 

cultura e à religião de origem africana, eles não estão inseridos num 

discurso engajado ou militante. É o que ocorre, por exemplo, em “Quando 

Xangô pegar o apito”114, de Nelson Sargento ( “Quando Xangô pegar o 

apito/ Peguem firme no cabrito / Que o samba vai começar”); e em 

                                                
114 “Quando Xangô pegar o apito” de Nelson Sargento. In: VELHA GUARDA DA 
MANGUEIRA (1999a). 
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“Partido alto do Padeirinho”115 (“Eu canto manifestado / Meus espírito quer 

chegar”). Em “Capital do Samba”116,de José Ramos, encontramos 

menção à Bahia e às guias utilizadas pelas baianas da Mangueira: 

 
Viemos apresentar o que a Mangueira tem 
Mocidade, samba e harmonia  
Nossas baianas com seus colares e guias  
Até parece que eu estou na Bahia 

 

 Em “Terreiro em Itacuruçá”117, de Padeirinho, o cenário, a história 

narrada e o vocabulário empregado são associados às religiões afro-

brasileiras:  

Ao chegar no terreiro 
O tal de cambono mandou me avisar 
Eu sei que o senhor tem que ir no congá 
Pedir Preto Velho pra lhe consultar 
E dizer saravá 
 
 

Não encontrei nos sambas da Velha Guarda da Portela referências 

semelhantes. Porém, nos álbuns individuais, encontram-se alguns 

sambas sobre o assunto, como “Falso pai de Santo”, de Monarco118. 

Como em grande parte da letrística de todos os tempos, os termos 

“nego” e “nega” são comumente usados para dar ênfase à afetividade 

e/ou à intimidade entre casais. Em “Partido-alto do Padeirinho”119, temos 

“A nega brigou comigo / Porque eu mandei trabalhar”. Em 

“Incompatibilizado”120, de Geraldo Pereira, temos  “Eu lhe juro que lhe 

adoro / Minha nega eu choro, choro / Se esse amor chegar ao fim”  

Em “Cocorocó”121, de Paulo da Portela, encontramos “Levanta, nego, tá 

na hora de tu ir pro batedor / Ô, nega, me deixa dormir mais um bocado. 

Em “Alegria tu terás”122, de Antonio Caetano, ouvimos “ Canta para ver 

                                                
115 “Partido alto do Padeirinho”, de Padeirinho. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA 
(1989). 
116 “Capital do samba”, de José Ramos. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1999a). 
117  “Terreiro em Itacuruçá”, de Padeirinho. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA 
(1999a). 
118 “Falso pai de santo”, de Monarco e Betinho da Balança. In: MONARCO (1992).  
119 “Partido alto do Padeirinho”, de Padeirinho. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA 
(1989). 
120 “Incompatibilizado”, de Geraldo Pereira. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA 
(1999b). 
121“ Cocorocó”, de Paulo da Portela. In: VELHA GUARDA DA PORTELA (1988). 
122 “Alegria tu terás”, de Antonio Caetano. In: VELHA GUARDA DA PORTELA (1970). 
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como é sublime, ó nega / Tua paixão se desfaz / Não volta mais, não volta 

mais” .  

Assim, a referência à negritude nos sambas dos antigos das 

Velhas Guardas é quase ausente. Os nomes importantes dos redutos do 

samba são mais exaltados por sua senioridade, por seu pioneirismo, ou 

por seu papel de fundadores de uma linhagem tradicional, e não por 

serem defensores da causa negra. A coesão desta linhagem se 

fundamenta principalmente na luta por reconhecimento e valorização do 

samba e da coletividade geograficamente situada a que eles estão 

filiados.  

Encerro esta seção citando o texto da contracapa de Velha Guarda 

da Portela: grandes sambistas. Nele, Katsunori Tanaka deixa claro que a 

força poética e expressiva da Portela está na conjugação dos talentos de 

seus membros: 

O samba da Portela é o samba da comunidade.  Pode-se dizer 
que é o samba de uma família.  Quando eles cantam 
juntos, mesmo que não seja tão perfeito musicalmente (a 
divisão e a afinação), é autêntico e muito gostoso.  É um 
milagre que os velhos portelenses criaram com Paulo da 
Portela, o fundador da escola e grande professor deles. 

 

 

 

 

 
3.4  Os amores do sambista 

 

Se o amor é isso o que eu encontrei  
Nunca mais eu amarei123 

 
 

O ambiente comunitário onde se constrói a poética do samba 

facilita a troca e a socialização de ideias, experiências e sentimentos. É 

comum que as letras sejam representações cancionais de diálogos sobre 

                                                
123 “Se o amor é isso”, de Aluísio Dias e Cartola. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA 
(1999a). 
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a vida e as relações do sujeito. Nas conversas do sambista com amigos e 

amores, é usual que fatos que poderiam ficar restritos à esfera da 

intimidade tornem-se motivo de canção e sejam trazidos à luz, como se vê 

em “Conselho” 124, de Paulo da Portela e Lincoln Pereira de Almeida: 

 
Aceite um conselho de amigo 
Não queiras ter tão triste fim 
Eu sei que a vida de quem ama é assim 
Manda embora esta tristeza 
Esqueça alguém que não te quis 
Canta e serás feliz.  

 
 
 

“Conselho”, aliás, é algo bastante comum em sambas do corpus. A 

representação do mundo do sambista costuma ser construída longe do 

isolamento e as vivências do sujeito ganham sentido com a participação 

de outros sujeitos. Essas canções trazem, além da exposição da 

intimidade, uma “intromissão consentida” em assuntos da vida privada do 

sambista e de seus pares. Segundo Paoli (2004, p. 69): 

 

A cada canção, os compositores populares parecem estar 
discutindo, uns com os outros, os eternos enigmas e impasses 
da vida amorosa através de experiências pessoais narradas e 
pensadas em pequenas histórias que contêm música, poesia, 
ritmo, crônica de um mundo e, de modo importante, uma moral 
da história. 

 
 
 
Os sambas com temática amorosa de meu corpus costumam 

dialogar com o passado. O sujeito geralmente trata do insucesso amoroso 

no presente, mas constrói sua narrativa a partir da lembrança de um 

passado feliz interrompido por um evento traumático. O evento causador 

da disjunção amorosa - que pode ser a morte da companheira, o 

desgaste da relação, ou, mais comumente, uma traição - é gerador da 

separação e da infelicidade atual do sujeito. 

Quando não está compartilhando suas dores de amor com os 

amigos, o homem está conversando, discutindo ou desabafando com a 

                                                
124 “Conselho”, de Paulo da Portela e Lincoln Pereira de Almeida. In: VELHA GUARDA 
DA PORTELA (1988). 
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mulher com quem se relacionou, como em “Com você não tive sorte”, de 

Leléo e Jabá125: 

Com você não tive sorte  
Porque você é de morte  
Não adianta derramar  
Suas lágrimas fingidas 
És um atraso de vida 
Queres destruir meu lar 

 
 

Quer o sujeito se relacione com alguém “de morte”, quer encontre 

sua companheira – o que é bem menos frequente -, as relações são 

descritas de modo bastante hierarquizado. Como o ponto de vista exibido 

nos sambas é masculino, e geralmente machista, muitas vezes a mulher é 

descrita como traidora, ingrata, causadora de infortúnios e males. Paoli 

(2004, p. 69) afirma que é comum que ela seja retratada no samba da 

primeira metade do século 20 como “paixão e problema”. Borges (1982, p. 

52) a qualifica como “ave rara, inspiração, musa, loucura ou perdição”. No 

diálogo estabelecido entre homem e mulher, esta costuma estar situada 

entre dois polos: é idelizada ou demonizada (Trotta, p. 2011, p. 144); 

doméstica ou piranha (Carvalho, 1980, p. 47). 

Alguns sambas, contudo, flexibilizam essas fronteiras. Rosa Dias 

faz considerações sobre o sujeito cancional da poética de Lupicínio 

Rodrigues que o aproximam do sujeito geralmente presente nessas 

canções: 

Os sentimentos de ausência, nas experiências amorosas 
relatadas por Lupicínio [...], são signos do sentimento de falta, 
e é a partir deles que se desenvolvem os sentimentos biliosos: 
descontentamento, inquietude de viver, dor e angústia. É nesse 
terreno minado pelas paixões tristes – que diminuem a 
capacidade de agir e de pensar – que se opera a 
transformação do sujeito amoroso em sujeito moral (Dias, 
2009, p. 50). 

 

Nos sambas em que o sujeito amoroso se transforma num sujeito 

moral, a disjunção por vezes desperta mais que desejo de vingança, 

gerando a necessidade de elaboração dos sentimentos. A dor passa a 

ser, então, ponto de partida para reflexões sobre a natureza dos afetos. O 

homem abandonado pode compartilhar raiva, mas também perdão. Não 

                                                
125 “Com você não tive sorte”, de Leléo e Jabá. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA 
(1999a). 
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esquece a falha feminina, mas muitas vezes se descreve generoso para 

com quem o abandonou. É o que ocorre em “Se foi bom pra você”126, da 

Darcy Maravilha e Darcy da Mangueira: 

  

Se foi bom pra você,  pra mim não valeu 
O que posso fazer se o erro foi seu 
Agora é hora da reflexão 
Procure entender meu coração 
Acorda ainda é tempo de você se redimir  
Não faça chorar quem lhe faz sorrir 
 
 

Entretanto, como perspectiva masculina é sempre privilegiada, o 

mais comum é que o homem se mostre frustrado e irado por conta da 

quebra de confiança e ingratidão feminina. Ele abandona relacionamentos 

ruins, como em “Amor é isso” 127, de Aluísio Dias e Cartola: 

 
A nossa vida era calma 
Havia paz em minh’alma 
Mas você foi além da imaginação 
Brigas e tanto queixume 
E o fantasma do ciúme 
Foram a causa recente da separação 

 
 

Já a mulher tende a ser retratada como destruidora do coração, ou 

mesmo do lar do sujeito, como podemos observar no já citado “Com você 

não tive sorte”, em “Desengano”, de Aniceto128.  

 

Sempre procurei te agradar, porém em vão 
Me abandonaste sem qualquer satisfação 
Hoje vivo assim a lamentar a minha sorte 
Talvez só me esquecerei com a morte 
 

 
 

 E em “Castelo desmoronado”129, de José Ramos:  

 

Se quer dizer tudo acabado 
Desmoronaste o meu castelo de herói 

                                                
126 “Se foi bom pra você”, de Darcy Maravilha e Darcy da Mangueira. In: VELHA 
GUARDA DA MANGUEIRA (1999b). 
127 “Amor é isso”, de Cartola e Aluísio Dias. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA 
(1989).  
128 “Desengano”, de Aniceto. In: VELHA GUARDA DA PORTELA (1970). 
129 “Castelo desmoronado”, de José Ramos. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA 
(1999a). 
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Emocionado fiquei  
Quando em um cabaré te encontrei 

 
 

Em sambas que trazem um julgamento moral da conduta da 

mulher ingrata, o vocabulário costuma ser inspirado na religião e ligado à 

ideia de justiça, como ocorre em “Falsas juras”, de Casquinha e 

Candeia130: 

Vai eu não lhe quero mais 
Já cansei-me dos seus beijos  
Deixa-me viver em paz 
Você jurou, jurou mas não cumpriu  
E como Judas um dia me traiu  
Só falsidade existiu 
 

Poucos sambas fogem ao padrão da mulher submissa ou traidora 

– homem enganado ou desgostoso do relacionamento. “Cocorocó”131, de 

Paulo da Portela, é um deles: 

  

Cocorocó, o galo já cantou 
Levanta nego tá na hora de tu ir pro batedor 
Ô nega me deixa dormir mais um bocado não pode ser 
Porque o senhorio está zangado com você 
Ainda não pagaste a casa este mês 
Levanta nego que só faltam dez pra seis 
 
Nega me deixa dormir eu hoje me sinto cansado 
O relógio da parede talvez esteja enganado 
Nega me deixa dormir eu hoje me sinto doente 
Deixa de fita malandro você não quer ir pro batente 
 
 

O samba traz uma simulação de diálogo entre marido e mulher, 

mas o tópico da conversa não é romântico, é o cotidiano do casal. No 

álbum em homenagem ao fundador da azul e branca132, cabe ao coro a 

fala da mulher e a Argemiro Patrocínio a do marido, o que torna ainda 

mais convincente a simulação de conversa representada no samba. 

A onomatopeia do primeiro verso traz para o samba a premência 

do tempo exterior, experimentado concretamente pelo casal quando ouve 

o galo cantar. O avançar das horas e a pressão trazida pela obrigação 

das atividades cotidianas são elementos estruturantes de toda a 

simulação de conversa que se desenvolve no samba. Nela, a mulher 

                                                
130 “Falsas juras”, de Casquinha e Candeia. In: VELHA GUARDA DA PORTELA (1999). 
131 “Cocorocó”, de Paulo da Portela. In: VELHA GUARDA DA PORTELA (1988). 
132 VELHA GUARDA DA PORTELA (1988). 
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desempenha o papel de “voz da razão”, sendo a figura que tenta, ao 

longo de toda a canção, fazer com que seu companheiro perceba a 

necessidade de desempenhar o papel socialmente esperado de marido 

provedor. 

O marido, por sua vez, se situa em algum ponto da escala entre o 

trabalhador explorado e o malandro indolente, sendo uma voz mais 

relaxada, que tenta ao longo de todo o diálogo negociar mais algum 

tempo de sono. O marido é, em última instância, uma figura mais flexível, 

menos conformada  com as pressões cotidianas e mais propensa a 

transgredir as regras que se esperam dele.  

A marcação do tempo cronológico, que antes era sugerida com o 

canto do galo e com a afirmação de que chegou a hora de ir para o 

trabalho, agora fica explícita com a declaração da hora exata: dez para as 

seis. O atraso no trabalho e um possível desconto no pagamento podem 

contribuir ainda mais para outro atraso, o do aluguel. O homem sofre 

pressão em casa e fora dela: esposa e senhorio o constrangem para que 

pague suas dívidas. A sociedade se impõe como juiz de suas atitudes, ou 

da falta delas, desde o interior de sua casa. 

Equilibrando-se entre atrasos como um malabarista, o sujeito vai 

tentando alargar os limites que lhe são socialmente impostos e segue 

buscando encontrar argumentos que justifiquem a pretendida 

transgressão: 

Nega, me deixa dormir eu hoje me sinto cansado 
O relógio da parede talvez esteja enganado 
Nega, me deixa dormir eu hoje me sinto doente 
 

A mulher estabelece um movimento do geral para o específico.  Ela 

parte de um “despertador natural”, que toca num horário estimado, rumo à 

hora precisa do relógio para convencer seu marido da importância de 

levantar-se. Tal exatidão é colocada sob suspeição pelo sujeito.  

Ao longo do samba chama a atenção o fato de termos duas figuras 

em posições aparentemente opostas, mas que trazem certos pontos de 
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vista coincidentes. Embora  saiba da necessidade de que seu marido vá 

trabalhar, o termo “batedor” pode ser visto como uma sugestão de que o 

trabalho não seja uma atividade agradável.  

Essa perspectiva menos romântica e mais pragmática do cotidiano 

do casal é bastante incomum nos sambas do corpus, que costumam 

tematizar a relação entre homem e mulher sob o viés sentimental. Outro 

samba que aborda a temática amorosa e foge do padrão majoritário do 

corpus é “Amélia não passa mais fome”133, de Chiquinho, Modesto e 

Quincas. Nele, a nova relação de Amélia, personagem famosa do 

imaginário do samba, é motivo de conversa – e diria disputa – entre seu 

ex-companheiro e o atual.  

Eu venho lhe participar, amigo 
Que Amélia está comigo 
Hoje mora no meu barracão 
Tem passado bem de boca 
Não vai mais no tanque lavar roupa 
Melhorou de situação 
Amélia agora é dona do meu coração 

 

O samba trata do assunto de forma meio jocosa e cita a ascensão 

social e o acesso a bens materiais como um dos benefícios que o atual 

marido de Amélia tem a oferecer e o torna melhor que o ex. No fim, o ex-

marido ganha voz com a recitação de uma quadra: 

 
Casa, carinho e automóvel  
Para Amélia você deu 
Mas na hora dos finalmente,  
Com licença, eu sou mais eu 

 

 

Muitas canções sobre o amor se tornaram clássicas no repertório 

de alguns membros das Velhas Guardas, e mesmo na canção popular em 

geral. Sambas como “A flor e o espinho”134 e “As rosas não falam”135 são 

cantados em rodas e shows por todo país e regravados por artistas de 

várias gerações. Ao ouvir essas canções, trazemos esses artistas pra 

                                                
133 “Amélia não passa mais fome”, de Chiquinho, Modesto e Quincas. In: VELHA 
GUARDA DA MANGUEIRA (1999b). 
134 “A flor e o espinho”, de Nelson Cavaquinho, Alcides Caminha e Guilherme de Brito. In: 
NELSON CAVAQUINHO (1970). 
135 “As rosas não falam”, de Cartola. In: CARTOLA  (1976). 
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mais perto de nossa vida, nos vemos em sua obra, pois seus 

compositores fazem ecoar sentimentos que parecem nossos. 

Embora privilegiem o amor romântico, os sambas das Velhas 

Guardas abrem um pequeno espaço para outras alternativas do 

relacionamento entre homem e mulher. Tudo isso enriquece a poética 

desse repertório com novas perspectivas, possibilidades de conduta e 

certa flexibilidade moral e afetiva. 
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4. “Fala, Mangueira, fala. Mostra a força da sua tradição136”: as 
muitas tradições do samba 
 
 
4.1 Tradição e inovação na obra de Paulinho da Viola  
 

 

Meu samba não se importa se eu não faço rima,  
Se pego na viola e ela desafina.  

Meu samba não se importa se eu não tenho amor, 
Se dou meu coração assim sem disciplina137 

 
 
 

Não há entre sambistas de dentro ou de fora das Velhas Guardas 

uma ideia única e estabelecida de tradição. Personagens importantes do 

samba têm noções diversas do que seja tradicional, do que deve ser 

tratado como relíquia e do que pode ser renovado ou reinventado para 

que se garanta a perenidade do gênero. 

Os conceitos de “tradição” e “tradicionalismo” (Mariátegui, 1927; 

Coutinho, 2002) abordados no item 1.3 desta tese trazem os dois pólos 

entre os quais a noção de tradição se situa para sambistas de redutos e 

gerações diversas: 

Se a ideologia conservadora opera no sentido de naturalizar a 
cultura e esvaziá-la de sua história, o pensamento 
revolucionário não pode deixar de se orientar pela 
consideração de que a tradição, longe de ser uma revelação 
divina, é a objetificação da ação humana, e que a transmissão 
no tempo das formas culturais não se realiza como mera 
reprodução mecânica, objetiva, e sim como um processo de 
reconstrução no qual a cultura é afetada e redefinida pelo 
esforço do sujeito (Coutinho, 2002, p. 21) 

 
 

Nesse sentido, o “tradicionalismo” se identifica com a repetição de 

elementos fossilizados sem que haja interação criadora entre o sujeito e o 

que é considerado tradicional. “Tradição” seria uma reinterpretação 

criativa do passado no presente, em que os saberes pretéritos são vistos 

como estímulos e pontos de partida, não como limitadores da ação 

humana (Coutinho, 2002, p. 14-16).  

                                                
136 “Fala, Mangueira”, de Mirabeau e Milton de Oliveira. In: VELHA GUARDA DA 
MANGUEIRA (1999b).  
137 “Roendo as unhas”, de Paulinho da Viola. In: PAULINHO DA VIOLA (1973). 
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Como disse no capítulo 1 desta tese, acredito que a noção de uma 

tradição mais inerte tenha encontrado nas escolas terreno fértil para 

florescer. Nelas há incentivo à construção de uma identidade que 

singulariza seus componentes e os diferencia de seus concorrentes e a 

disputa do carnaval é combustível para a criação e a manutenção dessa 

identidade única. As Velhas Guardas estão inseridas nesse ambiente e 

muitas vezes carregam a fama de encarnar essa tradição.   

A transmissão da tradição ao longo de gerações é tema frequente 

nos sambas. É comum nos depararmos com a ideia de que o samba não 

morrerá porque sempre haverá alguém mais jovem interessado em 

conviver com os mais velhos e levar seu conhecimento adiante para os 

novos sambistas. Em entrevista a Roberto Bozzetti Navarro (2006, p. 

471), Paulinho da Viola fala do processo que converte o aprendiz em 

mestre: 

 

RB: [...] E então, a partir daí parece que aquela tensão, aquela 
visão crítico-amorosa do samba, aquele distanciamento diminui 
um pouco e você não é mais o aprendiz, mas assume o papel 
de mestre, exerce o seu domínio... 
PV: Meio oficial, né? [começa a rir] 
RB: Como é? 
PV: [rindo] Meio oficial. É. Na qualificação dos artesãos 
historicamente era assim. Primeiro você era aprendiz e depois, 
meio oficial, até chegar a oficial, marceneiro-oficial, pedreiro-
oficial, porque parece que o sujeito tinha que deixar o ofício, 
correr as várias oficinas e aí, depois de um certo tempo ele se 
tornava oficial. O mestre já era uma coisa bem mais avançada 
mesmo. 
RB: E você se vê como meio oficial? 
PV:Eu me vejo como meio oficial. É, o mestre já é alguma 
coisa bem superior... 

 
 

Artesão da palavra e do som, Paulinho busca inspiração nos que o 

precederam, evidenciando em sua obra uma preocupação constante em 

fazê-los conhecidos e dar-lhes visibilidade. 

 A modéstia de Paulinho não nos impede de destacar sua 

importância na invenção e consolidação da tradição do samba. Creio que 

ele personifique o herdeiro dessa tradição. Filho do violonista César Faria, 

desde menino teve contato com chorões renomados, como Pixinguinha, 
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Jacob do Bandolim e Altamiro Carrilho, que frequentavam sua casa para 

tocar com seu pai.  

Jovem, deixou o emprego em um banco para dedicar-se 

profissionalmente ao samba, recebendo de Cartola seu primeiro cachê, 

quando tocava no ZiCartola: “Foi por meio de Cartola que deixei de ser 

bancário e me tornei músico profissional”. (Paulinho da Viola, apud 

Barboza e Oliveira Filho, 2003, p. 189). No gurufim do sambista 

mangueirense, Paulinho declarou: 

 
Soube que o mestre disse que eu era seu herdeiro. Cartola não 
tem sucessor, que ele me perdoe lá em cima. Seu trabalho é 
único. Era homem capaz de fazer centenas de sambas e se 
esquecer de vários deles. Reconheço que durante muito tempo 
meu trabalho foi fortemente influenciado por ele. Aliás, os 
primeiros sambas que cantei eram dele e de Zé Keti. A vida 
continua, mas é lamentável que um compositor como Cartola 
só seja reconhecido aos setenta anos. (Barboza e Oliveira 
Filho, 2003, p. 262). 

 
 

Assim como faz com seus mestres, Paulinho saúda os redutos do 

samba. Junto com Hermínio Bello de Carvalho, compôs “Sei lá, 

Mangueira”,138 em homenagem à verde e rosa de Cartola: 

 

Vista assim do alto 
Mais parece um céu no chão 
Sei lá 
Em Mangueira a poesia feito um mar se alastrou 

E a beleza do lugar 
Pra se entender tem que se achar 
Que a vida não é só isso que se vê 
É um pouco mais 
Que os olhos não conseguem perceber 
E as mãos não ousam tocar 
E os pés recusam pisar 
 
Sei lá não sei... 
Sei lá não sei... 
Não sei se toda beleza de que lhes falo 
Sai tão somente do meu coração 
 
Em Mangueira a poesia 
Num sobe e desce constante 
Anda descalça ensinando 

                                                
138 “Sei lá Mangueira”, de Paulinho da Viola e Hermínio Bello de Carvalho. In: ODETE 
AMARAL, CARTOLA, CLEMENTINA DE JESUS, NELSON CAVAQUINHO, CARLOS 
CACHAÇA (1968). 
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Um modo novo da gente viver 
De sonhar, de pensar e sofrer 
 
Sei lá não sei, sei lá não sei não 
A Mangueira é tão grande 
Que nem cabe explicação 

 
 

A primeira estrofe de “Sei lá, Mangueira” traz uma descrição 

idealizadora do morro feita por alguém que o conhece de dentro e do alto. 

A alusão à ideia de paraíso na Terra, da qual falei no capítulo 2, aparece 

neste trecho e é aprofundada nas estrofes seguintes, ganhando novas 

camadas de significado. A paisagem externa é relacionada a uma 

paisagem interna construída pelo sambista. É da conjugação das duas 

que nasce “o céu no chão” da Mangueira, cuja beleza “os olhos não 

conseguem perceber, [...] as mãos não ousam tocar e os pés recusam 

pisar”. 

O sujeito passa para o ouvinte a estupefação e o maravilhamento 

causados pela Mangueira e o convida a ultrapassar seus sentidos para 

que seja possível experimentar plenamente o “que se vê [e] um pouco 

mais”. Seu arrebatamento é provocado não apenas pela paisagem, mas 

também pela poesia da Mangueira. 

Como a mistura de sensações e sentimentos trazida pelo lugar 

transcende qualquer racionalidade, tomando o sambista de assalto como 

a força das águas, resta-lhe agarrar-se à palavra e experimentar essa 

beleza meio ambígua, meio misteriosa tendo a poesia como único apoio. 

No documentário Paulinho da Viola: meu tempo é hoje (Jaguaribe, 

2003), César Faria conta que a homenagem do filho à verde e rosa gerou 

ciúmes entre os portelenses, e que Paulinho compôs “Foi um rio que 

passou em minha vida”139 para acalmar a situação: 

 

Se um dia 
Meu coração for consultado 
Para saber se andou errado 
Será difícil negar 
 
Meu coração tem mania de amor 
Amor não é fácil de achar 
A marca dos meus desenganos ficou, ficou 

                                                
139 “Foi um rio que passou em minha vida”, de Paulinho da viola. In: PAULINHO DA 
VIOLA (1970). 
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Só um amor pode apagar 
 
Porém 
Há um caso diferente 
Que marcou num breve tempo 
Meu coração para sempre 
 
Era dia de Carnaval 
Carregava uma tristeza 
Não pensava em novo amor 
Quando alguém que não me lembro anunciou 
 
Portela, Portela 
O samba trazendo alvorada 
Meu coração conquistou 
 
Ah, minha Portela 
Quando vi você passar 
Senti meu coração apressado 
Todo o meu corpo tomado 
Minha alegria voltar 
 
Não posso definir aquele azul 
Não era do céu nem era do mar 
Foi um rio que passou em minha vida 
E meu coração se deixou levar 
 

 
 

Há algumas conexões entre “Sei lá, Mangueira” e “Foi um rio que 

passou em minha vida”. Uma delas é a idealização laudatória desenhada 

a partir de um vínculo afetivo com a escola ou sua localidade: “Ah, minha 

Portela /Quando ouvi você passar / Senti meu coração apertado / Todo o 

meu corpo tomado / Minha alegria voltar”. 

Outra semelhança é a presença metafórica de grandes massas de 

água para sugerir o arrebatamento que as escolas e suas localidades 

causam no sujeito. A poesia da Mangueira se alastra feito o mar; o rio da 

Portela passa e o sujeito entrega seu coração sem resistência. 

 Paulinho, assim como outros sambistas mais jovens, tem papel 

importante na construção, preservação e consagração do que se 

considera tradição do samba. Eles costumam incluir em seus repertórios 

canções de autores importantes na história do gênero, convidando-os 

também para participar de shows e mencionando seus nomes e sua 

história em entrevistas, documentários e eventos dos quais participam.  
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Paulinho gravou, entre outros, “Filosofia do samba”140, de Candeia; 

“Depois da vida”141, de Guilherme de Brito, Nelson Cavaquinho e Paulo 

Gesta; e “Apoteose ao samba”142, de Silas de Oliveira e Mano Décio. Em 

entrevista a Nestrovski e Ramos, publicada na Folha de São Paulo 

(2002), ele afirma: 

PV: Deixe eu lhe dizer uma coisa. A minha paixão por esse 
pessoal, minha admiração sempre foi tão grande, que eu 
sempre tive a sensação, como tenho até hoje, de que não fiz 
uma única coisa que se aproximasse do que eles fizeram. É a 
sensação que eu tenho, com toda a sinceridade. 
 
FSP: Mas você não gosta de nada do que fez? 
 
PV: Daquilo que eu fiz, tem o que eu gosto, e o que não. Mas 
aquela sensação de: olha, fiz um samba à altura de um samba 
do Zé, à altura de um samba do Candeia... Isso nunca. 

 

A admiração por essa poética popular e por seus realizadores 

levou à gravação de Velha Guarda da Portela: Passado de glória. 

Monarco (apud Guimarães, 2011, p. 77) afirma que Paulinho produziu o 

álbum de 1970 porque tinha o sonho de “registrar essas coisas, que 

estavam se perdendo, muita coisa bonita estava morrendo com os 

autores”. 

 Em outro relato, Paulinho deixa claro seu embevecimento durante 

a gravação do álbum, ao afirmar que o som da Velha Guarda da Portela 

era “fechado, quase maçônico” (Paulinho da Viola apud Vargens & Monte, 

2001, p.50). O sambista também sublinha a singularidade do modo de 

tocar da Velha Guarda:  

Acho que essa batucada só havia na Portela. [...] Esse toque 
da Velha Guarda nos deixa embevecidos. De onde veio isso? 
Como apareceu? Uma vez, no Portelão, houve uma festa 
relembrando o tempo antigo – Candeia, Bubu, Alberto – uma 
reminiscência da Portela antiga dos anos 1950. Bubu e Alberto 
tocando pandeiro, em ritmo que só vi na Portela. Esse toque é 
importante na rítmica da Portela e na formação do desenho 
melódico de grandes sambas da Portela, aqueles sambas do 
Candeia, com melodias mais rebuscadas [...] (Vargens & 
Monte, 2001, p. 50). 

  

O som “fechado, quase maçônico” dessa “batucada [que] só havia 

na Portela” procede da interação dos membros do grupo para construir 

                                                
140 In: PAULINHO DA VIOLA (1971a). 
141 In: PAULINHO DA VIOLA (1971b). 
142 In: PAULINHO DA VIOLA (1978). 
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coletivamente uma batida única, com desenho melódico singular, 

associada à identidade da agremiação. É um som que celebra os tempos 

antigos e suas tradições. Apesar de amadurecido internamente, ele reflete 

não apenas a Velha Guarda e seus membros, mas toda a comunidade do 

samba que eles representam. 

Há muitos relatos sobre a singularidade do modo de tocar dos 

membros antigos da Velha Guarda e sobre como eles contribuíram para a 

construção de uma identidade sonora que rememora elementos 

tradicionais do samba. Quando Alberto Lonato morreu, Paulinho disse 

que ele “era um dos remanescentes de um tipo de pandeiro que vinha dos 

batuqueiros mais antigos" (Paulinho da Viola apud Sanches, 1998). Na 

mesma ocasião, Paulo César Pinheiro declarou: “Morre com ele um 

pedaço da tradição carioca, do velho samba de terreiro, do qual Lonato foi 

um dos iniciadores" (Paulo César Pinheiro apud Sanches, 1998).  

As muitas homenagens de Paulinho à Velha Guarda e a seus 

membros mais antigos foram retribuídas em “De Paulo a Paulinho” 143, um 

samba que explora a homonímia entre Paulinho e Paulo da Portela para 

reforçar a ideia da passagem da tradição ao longo das gerações: 

 
Antigamente era Paulo da Portela 
Agora é Paulinho da Viola 
 
Paulo da Portela, nosso professor 
Paulinho da Viola, o seu sucessor 
Vejam que coisa tão bela 
O passado e o presente 
Da nossa querida Portela 

 
 

A representação da passagem temporal neste samba privilegia a 

continuidade em detrimento da ruptura. O encadeamento dos tempos, 

encarnado em Paulo e Paulinho, traz em si uma coesão construída a 

partir da integração entre as gerações que pode ser observada já no título 

da canção. Nesse sentido, Paulinho é continuação de Paulo, sua cria, seu 

herdeiro. 

Três gerações de sambistas são enumeradas em “De Paulo a 

Paulinho”. A primeira é a de Paulo da Portela, nascido em 1901; Natalino, 

                                                
143 “De Paulo a Paulinho”, de Chico Santana e Monarco. In: MONARCO (1992). 
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1905; e Rufino, nascido em 1907. Nela também poderíamos incluir Chico 

Santana, compositor do samba, nascido em 1911. A segunda geração 

traz Picolino, nascido em 1930; Candeia, em 1935; e inclui Monarco, 

nascido em 1933. Paulinho da Viola nasceu na década seguinte, em 

1942, sendo o mais jovem dos sambistas enumerados. Seu papel, nesta 

canção, é levar adiante a tradição dos mais antigos.  

Os temas da tradição e da inovação são tratados de forma 

bastante particular por Paulinho. No documentário de Jaguaribe (2003), 

ele comenta:  

“Quando penso no futuro/ Não esqueço meu passado”: isso 
explica mais ou menos tudo aquilo que eu pretendo mais ou 
menos colocar na minha música que é.. não  uma ideia de 
saudade, não uma ideia de nostalgia. Eu acho que tudo pra 
mim está muito presente e aquilo que me toca, que me 
sensibiliza é uma coisa de agora, uma coisa que está comigo, 
está viva em mim. 

 
 

A premissa norteadora de sua obra, cujo conceito o artista ensaia 

desenvolver no documentário que o homenageia, foi sistematizada por 

Roberto Bozzetti Navarro (2006, p. 88) em sua tese de doutorado. O 

estudioso afirma que Paulinho se “postou equidistante das simplificações 

e das respostas urgentes”, ostentando uma postura “ativa e altiva” diante 

das “discussões encamadas do ‘tempo presente’”.  

Paulinho demonstra amplo conhecimento do samba e de seus 

grandes nomes e, embora não se posicione avesso à mudança, mantém 

uma atitude respeitosa que evidencia sua capacidade de colocar em 

perspectiva questões importantes para o gênero, como continuidade e 

preservação. 

Como vimos em sua fala no gurufim de Cartola, ele agradece pelo 

reconhecimento de seus antigos, mas não toma a si o papel de sucessor, 

muito embora os temas da memória, da temporalidade e da tradição 

apareçam em seus sambas, nas entrevistas que concede, no 

documentário sobre sua vida e obra, em alguns livros e pesquisas 

acadêmicas que se debruçam sobre sua produção cancional: 

  

Esse distanciamento que vocês percebem é um pouco assim. 
Eu sei que tive um trânsito dentro do samba. Convivi com muita 
gente, toquei em escolas etc. Mas é um mundo que é muito 
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maior do que eu. Foi sempre a sensação que eu tive. Sempre 
descobria coisas e me dizia: "Não é possível! Olha que samba, 
que maravilha! Olha que pessoa!". Tem isso: gosto muito de 
gente. Tenho paixão por pessoas. Quando conheci o Mijinha, 
eu me dizia assim: "Não conheço ninguém". A maneira de ele 
falar, de ele tocar e cantar. O Monarco. O Casquinha. As 
diferenças das pessoas, isso para mim tem um peso enorme. 
Talvez por isso eu me sinta meio fora, entendeu? Eu sei que 
estou quando faço "Foi um Rio que Passou na Minha Vida". 
Mas é como se eu nem fosse o autor. O autor são muitos 
(Paulinho da Viola apud Nestrovski & Ramos, 2002). 

 
 

Bebedor de muitas fontes, Paulinho se mostra próximo e distante 

dos nomes importantes do samba. Com isso, pode colocar-se num lugar 

de humanidade, de onde pode admirar a obra de seus ídolos sem ter a 

pretensão - ou a obrigação - de copiá-la. De lá, pode permitir-se produzir 

uma obra com sambas de que gosta e outros de que não gosta, sem o 

peso de pretender alcançar a genialidade de seus mestres. 

Esse distanciamento feito de dentro permite ao sambista perceber 

o quanto de influência os predecessores tiveram na sua obra e na de 

outros nomes consagrados de sua geração. Na mesma entrevista, 

Paulinho comenta a relação entre inovação e continuidade na Bossa 

Nova e afirma poder ouvir as vozes de Geraldo Pereira, Orlando Silva, 

Garoto, Valzinho e Mestre Marçal sussurrando na obra de João Gilberto, 

sem deixar de reconhecer a genialidade de João e sua importância para a 

música brasileira: 

Com toda a sua genialidade, o João [Gilberto] sofreu essas 
influências. E devia estar tão aberto para captar certas coisas 
que fez algo de realmente grande. Sempre tendo como 
referencial uma coisa que ele amava e reconhecia como sendo 
de seus mestres (Paulinho da Viola apud Nestrovski & Ramos, 
2002). 

 
 

O que vale para João Gilberto vale também para Paulinho. Ao se 

aproximar da genialidade de seus mestres do verso, em “Foi um rio que 

passou em minha vida”, o sambista exalta as vozes que sussurram em 

seu ouvido também: “Mas é como se eu nem fosse o autor. O autor são 

muitos” (Nestrovski & Ramos, 2002). 

Pensar no futuro sem esquecer o passado, presente no sambista, 

no samba e no mundo: essa talvez seja uma pista que nos auxilie a 



132 
 

compreender melhor a postura de Paulinho diante da tradição, conforme 

está manifesto em “Argumento” 144: 

Tá legal 
Eu aceito o argumento 
Mas não me altere o samba tanto assim 
Olha que a rapaziada está sentindo a falta 
De um cavaco, de um pandeiro ou de um tamborim 

A postura mais prudente do sambista, que aceita a inovação, mas 

não quer abrir mão de sua herança, guarda muita semelhança com a vida 

e com a obra de Paulinho. Há uma demanda pelo tradicional, que não 

desconsidera a passagem do tempo e a mudança, mas que vê a 

necessidade de se considerar tais elementos com cuidado. Eduardo 

Granja Coutinho diz que Paulinho “mostra que o verdadeiro respeito à 

cultura do povo não está em conservar a pretendida pureza das formas 

populares e cultuá-las como um objeto morto, mas na consideração de 

sua historicidade” (Coutinho, 2002, p. 129). 

O depoimento de Paulinho no documentário Paulinho da Viola: 

meu tempo é hoje (apud Jaguaribe, 2003) evidencia um olhar mais 

generoso da inovação: 

 

Eu já gravei muitos sambas...  já regravei muitos sambas de 
outros autores, né, às vezes seguindo a linha melódica 
imprimida pelo autor ou pelo cantor e outras vezes não. Quer 
dizer, fazendo uma interpretação minha, com arranjos 
diferentes, com andamentos diferentes, né, porque eu senti 
assim, né? E vários cantores já fizeram isso com minhas 
músicas, né, e eu acho isso estimulante, né? Eu poderia citar 
inúmeros que fizeram, à sua maneira, interpretações das 
minhas músicas.   

 
 

A perspectiva de Paulinho se aproxima da noção de “tradição” 

trazida por Coutinho (2002) e Mariátegui (1927). Ele demonstra 

receptividade às reinterpretações criativas e lida com a obra “original” 

como uma fonte de inspiração para novas possibilidades, não como 

elemento castrador da inventividade artística. 

 
No DVD Acústico MTV (2007), Paulinho fala de uma experiência 

vivida ao regravar “Nervos de aço”, de Lupicínio Rodrigues. O cantor 

                                                
144 “Argumento”, de Paulinho da Viola. In: PAULINHO DA VIOLA (1975). 
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relata que fez sua versão da canção. Anos depois, encontrou um dos 

parceiros da Lupicínio, que mostrou o modo como “Nervos de aço” foi 

composta originalmente. Segundo Paulinho: 

 
Eu levei um susto. E aí fui ouvir depois outros, é, cantores. Aí 
descobri que vários cantores cantavam de formas diferentes, 
né? Que cada um dava sua interpretação e puxava às vezes a 
melodia para um lado.  Bom, aí eu falei “bom, e agora?” E aí 
passei a cantar a música como ele me falou, né? E também 
tive a oportunidade de, através de um vídeo, ver o Lupicínio 
cantando, né? Aí eu procurei decorar bem, entendeu?  E aí 
passei a cantar assim.  

 

Mais de 30 anos depois, Paulinho grava uma nova versão de 

“Nervos de aço”, que se aproxima da versão original de Lupicínio 

Rodrigues. Registra no presente seu respeito a um de seus ídolos, com 

seu depoimento e com a gravação em DVD da versão “corrigida” de sua 

música. Pensa no futuro, sem esquecer do passado.  

Observador, analista e participante da tradição do samba, 

Paulinho se mostra consciente do passado e atento à inevitabilidade da 

mudança. Em entrevista ao jornal El País (Martin, 2016), ele aborda as 

transformações sofridas ao longo do tempo pelo gênero: 

 
Essa história nossa do samba é fascinante porque se 
enriqueceu e mudou muito. Os movimentos que vinham 
surgindo na música brasileira, desde a bossa nova na década 
dos 50, já propunham uma abordagem diferente daquilo que se 
fazia tradicionalmente com o samba. As escolas de samba 
mudaram de ano para ano e elas incorporaram muita coisa 
nova também. Você pode dizer que o samba tem origem na 
África, com elementos da cultura portuguesa, com grandes 
influências aqui no Brasil, mas você vê que o povo foi 
antropofágico, pegou tudo e o devolveu de outra maneira. 
Nesses cem anos sempre houve experimentações, 
desconstruções, jovens talentos trazendo coisas novas... E 
essa linha rítmica, tão forte, só não desapareceu por um 
motivo: porque o povo não deixou. 

 
 

A ligação estabelecida por Paulinho entre mudança e 

enriquecimento se forma a partir da relação entre os elementos ditos 

tradicionais do samba e a “antropofagia” do povo, que mistura esses 

elementos a outros e forma uma terceira coisa, tecendo novas tradições.  

Ao mencionar as mudanças ocorridas ano a ano dentro das 

escolas, Paulinho mostra, mais uma vez, um olhar generoso às 
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experimentações trazidas pelos mais jovens. Mostra-se favorável a uma 

noção de tradição baseada numa reinterpretação criativa do passado, 

numa construção coletiva sempre em processo, “solo espontâneo e rude 

de um samba nunca terminado”145. 

 

 

 

4.2 Bezerra da Silva, Velhas Guardas e suas visões de tradição 

 

Paulinho da Viola, como vimos, tem uma visão respeitosa da ideia 

de uma tradição menos dinâmica, mas se vê desobrigado de aplicá-la em 

sua produção musical.   

Bezerra da Silva também põe a ideia de tradição em perspectiva. 

Não encontrei em seu repertório samba que tematizasse o assunto ou 

que propusesse construir uma nova tradição. Mas achei um depoimento 

do cantor sobre o tema:  

  

O problema de Velha Guarda é o negócio que eles entendem 
que o bom é só eles, quando não é. Eles ficam naquela 
tradição ali, conservadora, que tem que ser aquilo [...] que o 
samba tem que ser, porque o samba de hoje, quer dizer, eles 
não acompanham a evolução. (Bezerra da Silva apud Derraik e 
Neto, 2010) 

 
 

No trecho, Bezerra atribui à Velha Guarda uma ideia de tradição 

conservadora que se aproxima do conceito de “tradicionalismo”. Para ele, 

o grupo parece representar uma tradição fossilizada, passada como 

relíquia intocável para as gerações futuras (Mariátegui, 1927; Coutinho, 

2002).  

A essa visão conservadora, Bezerra opõe o conceito de “evolução” 

que parece guardar algumas semelhanças com o que disse Caetano 

Veloso, ao tratar da linha evolutiva da música popular brasileira: 

 
Só a retomada da linha evolutiva pode nos dar uma 
organicidade para selecionar e ter um julgamento de criação. 
Dizer que samba só se faz com frigideira, tamborim e um violão 

                                                
145 “Bebadosamba”, de Paulinho da Viola. In: PAULINHO DA VIOLA (1996). 
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sem sétimas e nonas não resolve o problema. Paulinho da 
Viola me falou há alguns dias da sua necessidade de incluir 
contrabaixo e bateria em seus discos. Tenho certeza que, se 
puder levar essa necessidade ao fato, ele terá contrabaixo e 
terá samba, assim como João Gilberto tem contrabaixo, violino, 
trompa, sétimas, nonas e tem samba. Aliás João Gilberto para 
mim é exatamente o momento em que isto aconteceu: a 
informação da modernidade musical utilizada na recriação, na 
renovação, no dar um passo à frente da música popular 
brasileira. Creio mesmo que a retomada da tradição da música 
brasileira deverá ser feita na medida em que João Gilberto fez 
(Caetano Veloso apud Barbosa, 1966) 

 
 Segundo a perspectiva de Caetano, que a meu ver se aproxima da 

de Paulinho e também da de Bezerra – em proporções diferentes, claro –, 

a transmissão da tradição seria uma “ação criadora do sujeito sobre as 

formas do passado – é um operador político capaz de refazer a história 

como patrimônio das camadas populares” (Coutinho, 2002, p. 15-16).  

Para examinar a relação de Bezerra da Silva com a tradição, talvez 

seja conveniente esclarecer que ele é representante de uma vertente do 

samba bastante diversa da praticada pela Velha Guarda. Bezerra canta 

um samba mais próximo do samba malandro, que em muito se diferencia 

do das Velhas Guardas, notadamente na temática. Autointitulado 

“embaixador das favelas”, ele afirma cantar a realidade dos moradores do 

morro e das periferias. Seus sambas versam sobre o dia a dia nesses 

locais e tratam de assuntos como criminalidade, polícia, entorpecentes e 

corrupção.  

Bezerra se denomina “partideiro indigesto” e parece priorizar a 

mensagem em detrimento da estética de suas canções. Ele se orgulha 

em dizer que traz para o samba “a verdade”. O sambista tomou a si o 

papel de intérprete e montou seu repertório com obras de compositores 

populares – a maioria desconhecidos – provenientes dos locais 

tematizados em suas canções.  

O auge da carreira de Bezerra se deu nos anos 1980-1990 e o 

sambista conseguiu construir um repertório amplo que, apesar de 

formado por composições de diversos autores, é bastante orgânico. A 

coesão de sua obra certamente o ajudou a consolidar sua persona 

artística.  No artigo “Bezerra da Silva: singular e plural”, Claudia Matos 

(2011a, p. 100) afirma: 
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Nesse processo, a composição em parceria, multiplicando o 
número de autores, desempenha um papel importante. O 
resultado é a construção e veiculação de um discurso ou 
narrativa cuja criação ganha dimensão comunitária, 
autorizando o intérprete central - Bezerra da Silva – a se 
identificar como a voz do povo, o embaixador das favelas, o 
produto do morro. 

 
 

As Velhas Guardas não costumam trazer em seu repertório os 

temas espinhosos levantados por Bezerra em suas canções. Quando o 

fazem, carregam menos nas cores. Em “A vida do trabalhador”146, de 

Zagaia, temos um “pobre trabalhador” que fica feliz ao subir o morro 

depois de um dia de trabalho. Além do adjetivo “pobre” (que pode ser 

interpretado como “sem dinheiro” ou “coitado”), não há qualquer menção 

negativa ao cotidiano no trabalho ou algo do tipo. O foco da composição 

se concentra na felicidade do morador do morro ao voltar para casa. A 

crítica, se houver, fica por conta da interpretação subjetiva do ouvinte, que 

pode, por oposição à associação do sambista entre morro e paraíso, 

associar o trabalho a um ambiente menos agradável. 

“Em Barraco de Mangueira”147, de Estudante, há referência 

explícita à pobreza do sambista e à precariedade de seu barraco, mas 

não há menção a pessoas ou eventos que possam ser considerados 

causadores do sofrimento do sujeito: 

 
Ai, ai, ai, meu Deus 
Tenha dó de mim 
Não posso mais viver assim 
 
Eu moro num barraco esburacado 
Nem de verde e rosa ele é pintado 
Sempre quando chove tem goteira 
O meu barraco é o mais pobre de Mangueira 

 
 

Destaco uma exceção na Velha Guarda da Mangueira: “Eu quero 

nota”148, de Arthurzinho. O samba retrata a desigualdade, mas não parece 

                                                
146 “A vida do trabalhador”, de Zagaia. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1989). “O 
morro é um paraíso aberto/ Quem não acredita venha ver de perto/ Quando vai caindo a 
tarde / Vem subindo a ladeira / Cheio de felicidade / O pobre trabalhador /Que durante o 
dia trabalhou / Trabalhou, trabalhou, trabalhou ô ôô / O morro é a vida do trabalhador.  
147 “Barraco de Mangueira”, de Estudante. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA 
(1999a).  
148 “Eu quero nota”, de Arthurzinho. In VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1999a). 
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fazer oposição a ela. Inicialmente, o sujeito deseja uma vida mais 

confortável:  

Eu queria ter dinheiro 
Que fosse em grande porção  
Eu comprava um automóvel  
E ia morar no Leblon  
Sou um simples operário  
Não posso bancar barão 
Vou morar lá em Mangueira  
Num modesto barracão 
 
 

Em seguida, fala de sua rotina e de como tenta driblar as normas 

para tentar abrandar o peso do trabalho:  

 

Todo mundo acha graça de um pobre vagabundo 
Se a sorte fosse igual, ninguém ria neste mundo 
Eu desço de madrugada  
Enganando a moçada  
Que vou trabalhar  
Porém, quando a fábrica apita,  
Pego na marmita 
Vou me alimentar 
 

 
 Em geral, as Velhas Guardas prezam por um samba mais lírico, 

com melodia e letra mais elaboradas em detrimento de uma mensagem 

mais socialmente engajada149. As canções costumam tematizar o amor, a 

escola, o samba, a cidade e outras questões filosóficas e religiosas. 

Segundo Cláudio Bernardo, um dos sambistas mais velhos da Velha 

Guarda da Portela: 

[e]m meus tempos, o samba era melódico, muito sentido, muito 
bonito, muito sentido. Hoje em dia o samba é mais andante. 
Eles não se preocupam muito com a beleza da melodia. Eles 
não pensam nisso. Eles pensam, sim, coisas que atraiam a 
juventude com as letras e até mesmo para sambar, para 
desfilar, para pular. E é isso que se vê hoje. Não é o samba do 
tempo antigo. Porque o samba do tempo antigo fazia bem aos 
nossos ouvidos. Apesar de que era um sambinha de quatro a 
seis linhas, mas era muito pesquisada a música e a letra, na 
medida do possível. Muito especialmente a música que nós 
sentíamos ela e hoje não se sente muito não (Cláudio Bernardo 
apud Araújo, 2013). 

                                                
149Membros das Velhas Guarda, por vezes, compõem sambas mais engajados com 
críticas sociais. Destaco “Saco de feijão”, de Chico Santana, que trata do impacto da 
inflação na alimentação do povo:”Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? / Dinheiro só 
pra gastar / Que saudade tenho do tempo de outrora / Que vida que eu levo agora / Já 
me sinto esgotado e cansado de penar/ Sem haver uma solução / De que me serve um 
saco cheio de dinheiro / Pra comprar um quilo de feijão?” .  A canção  fez sucesso na 
voz de Beth Carvalho. 
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Nascido em 1905, o portelense Claudio Bernardo faz parte da 

mesma geração de Paulo da Portela, de 1901. Quando fala dos sambas 

de seu tempo, ele deve estar se referindo às canções da primeira metade 

dos 1900. Em sua fala, termos como “melódico” e “sentido” nos fazem 

pensar nos sambas com temática mais sentimental e andamento mais 

lento. 

Quanto aos compositores dos sambas de Bezerra e da Velha 

Guarda, assim como ocorre com o repertório do sambista, muitas canções 

dos grupos também são compostas por moradores dos morros e 

periferias. Contudo, costuma haver nas Velhas Guardas certo grupo de 

sambistas que se repete na autoria dos sambas de muitos álbuns, o que 

gera uma abertura menor para novos compositores, ou compositores de 

outros locais. Esses sambistas geralmente gozam de algum prestígio nos 

redutos e/ou escolas a que estão vinculados.  Bezerra, por outro lado, 

amplia o leque de compositores no seu repertório para além de 

determinados redutos.  

Um ponto de contato entre a poética de Bezerra e a dos sambistas 

das Velhas Guardas é a crítica à intromissão de pessoas de fora no 

mundo do samba na composição, profissionalização, legitimação e 

consagração do gênero. Os chamados “bicões” e “intrujões” são 

acusados de tirar proveito do samba para se promover ou ganhar dinheiro 

às custas do sambista “de verdade”. 

Na obra de Bezerra, o intrujão geralmente aparece como pessoa 

sem talento. Ele se aproveita do samba e do sambista de várias formas: 

propondo parcerias falsas, galgando status a partir da obra alheia e 

tentando comprar autoria dos “partideiros de verdade”, como em “O rei da 

cocada preta150”: 

Quem é você seu desonesto 
Pra dizer a mim que é pagodeiro 
Você é "comprositor" 
Intrujão e trambiqueiro 
A verdade só dói no mentiroso 
E por esse motivo ela não agrada 

                                                
150 “O rei da cocada preta”, de Délcio Carvalho e Bezerra da Silva. In BEZERRA DA 
SILVA (1984). 
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Quem está falando sou eu 
Partideiro indigesto da pesada 

 
 

Em “Partideiro indigesto”151 temos mais uma variante de 

oportunista. Bezerra critica as pessoas de fora que aproveitam a 

ascensão do samba para se promover como seus mediadores ou 

representantes: 

Depois que o morro provou que o partido é maneiro 
Apareceu mãe, padrinho e madrinha como pioneiro  
Mas nesse conto do vigário o morro não cai, já falei que não cai 
Porque quando o filho é bonito todo mundo é pai  
 

 
Na Velha Guarda da Portela, encontrei um depoimento em que o 

elemento de fora é associado a danos aos componentes nativos da 

escola. No programa Ensaio, gravado com o grupo em 1975, Monarco 

afirma:  

Eu fiz esse samba [“Portela dos bons tempos” 152] porque, não 
sei, né.  Porque na Portela tava uma porção de bicão, sabe?  
Aí eu peguei e eu fiz.  Porque eu… eu gosto de samba da 
Portela feito pelo pessoal da escola.  Porque tem a raiz, e 
tem... Então eu vi elemento fazendo samba na Portela que não 
tinha nada a ver com samba-enredo, entendeu? Então,  eu, 
revoltado com aquilo, aí fiz um samba defendendo meus 
irmãos que sempre lutou pela Portela e esses caras nunca 
apareceram na Portela. Como o samba-enredo agora tá 
subindo, faturando, então eles começam a chegar, 
compreendeu? Quer dizer que… é... quer dizer que para 
faturar no meio da gente.  E o samba deles não tem a raiz. Eles 
são mais compositores que a gente lá no asfalto, mas para 
fazer um samba mal acabado, como eu acho o nosso samba, 
um samba do Mijinha, que não sabe ler e escrever, mas eu 
acho um fio melódico diferente do deles, como Manacéa e 
tudo, o Armando, Francisco. Eu acho que esse tipo de melodia 
eles não podem,  não é igual o nosso. Então eu acho que 
quem tem que fazer samba-enredo para escola de samba é 
quem… é… 

 

Nem sempre há concordância acerca de quem é “partideiro de 

verdade” ou “sambista de raiz”, já que essas categorias podem ser 

geograficamente divergentes, dependendo de quem as enuncia. Mas 

parece haver consenso sobre o fato de o “bicão” ou o “intrujão” tentar 

usurpar um espaço que, sob a perspectiva do sambista, não é seu. 

                                                
151 “Partideiro indigesto”, de Adezonilton, Nilo Dias e Crioulo Doido. In: BEZERRA DA 
SILVA (1987). 
152 “Portela dos bons tempos”, de Monarco. In: ELIANA PITTMAN (1978). 
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O contexto da fala de Monarco é bastante específico: a disputa dos 

sambas de enredo da Portela. O gatilho para a oposição entre membros 

“de raiz” e “intrusos” é o prêmio em dinheiro dado como recompensa aos 

compositores do samba campeão da disputa.  Após a crítica de Monarco, 

a Velha Guarda canta “Portela dos bons tempos”153: 

 

Portela, onde estão os teus sambistas 
Que Paulo ensinou com perfeição? 
Aqueles que ainda tenho na lista 
Guardada dentro do meu coração 
Não deixe que o aventureiro  
Venha ao seu terreiro fazer o que fez 
Nem deixe que eles venham tomar a vez 
E nem tampouco um dia usufruir 
O direito daquele que outrora lhe fez sorrir 
 
Meu samba vai servir de mensageiro  
E dizer que Oswaldo Cruz tem sambista verdadeiro 
E também vai em defesa do poeta lá do morro 
Que clamava por socorro  
Sem ninguém lhe ajudar 
Mas hoje em dia vejo tudo diferente 
Só vejo gente nosso samba querendo explorar 
 

 

Na primeira parte do samba fala-se dos sambistas da Portela 

especificamente. Na segunda, Monarco amplia o grupo de sambistas 

representados por sua obra. Aos sambistas da Portela, ele acresce os de 

Oswaldo Cruz e os do morro. Com a ampliação do grupo em nome do 

qual o portelense fala, aumenta também a coincidência entre os 

sambistas defendidos por Monarco e por Bezerra, uma das poucas 

similaridades entre obras muito díspares. A crítica a esses elementos, 

entretanto, não é feita no repertório dos álbuns da Velha Guarda, 

restringindo-se apenas aos dos sambistas individualmente.  

 

 

 

 

 

 

                                                
153 “Portela dos bons tempos”, de Monarco. In: ELIANA PITMAN (1978). 
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4.3 As tradições dentro e fora das Velhas Guardas 

 

Nosso teor não é humilhar a ninguém 
 Nós só queremos mostrar  

O que a Velha Guarda tem154 

 

 

A noção de “tradição” gera reflexões importantes para os sambistas 

de muitas gerações e de redutos e escolas diversos. A ideia de que haja 

certo patrimônio estético que precisa ser preservado parece ser unânime. 

O modo considerado ideal de preservação desse patrimônio varia 

bastante.  

Creio que dois fatores ajudam a compreender – ainda que de forma 

generalizada e superficial – a postura dos sambistas em relação ao 

assunto: a) ser ou não filiado a um reduto consagrado do samba; b) a 

idade do sambista. 

Em geral, os sambistas dos redutos consagrados estão mais 

propensos a serem mais conservadores do que os não vinculados a 

esses locais, como Bezerra da Silva. 

No que tange à idade, há uma tendência a quanto mais velho for o 

sambista, mais conservador com relação à tradição. Para pensar nessas 

perspectivas, trarei novamente trechos das entrevistas de Monarco e 

Claudio Bernardo: 

A Portela foi uma das primeiras, depois todas as outras escolas 
copiaram, no que fizeram muito bem, porque a Velha Guarda é 
sentinela de tudo. Velha Guarda que você ainda ouve um 
samba que era cantado na comunidade, sem ser sucesso na 
rádio nem nada, mas uma coisa pura… (Monarco apud: 
Guimarães, 2011, p. 77) 
 
Em meus tempos o samba era melódico, muito sentido, muito 
bonito, muito sentido. Hoje em dia o samba é mais andante. 
Eles não se preocupam muito com a beleza da melodia. Eles 
não pensam nisso. Eles pensam, sim, coisas que atraiam a 
juventude com as letras e até mesmo para sambar, para 
desfilar, para pular.(Claudio Bernardo apud: Araújo, 2013) 
 

 
 

                                                
154 “Hino da Velha Guarda da Portela”, de Chico Santana. In: VELHA GUARDA DA 
PORTELA (1986). 
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Os dois portelenses mais velhos trazem em seus depoimentos uma 

postura mais conservadora da tradição. Há em seus relatos noções como 

pioneirismo, antiguidade e pureza, que geralmente estão ligadas a uma 

relação com o que se considera tradicional mais próxima da conservação 

que da inovação.  

À ideia de pureza, geralmente se associa a noção de autenticidade. 

A modificação costuma ser aproximada da corrupção do autêntico, 

embora nem sempre o que se obtém a partir daí seja considerado de 

baixa qualidade; por vezes é apenas visto como algo diferente. Assim, 

temos noções como “samba de hoje” que se opõem ao “samba que era 

cantado na comunidade”, este sim autêntico, puro.  

Um elemento importante que se apresenta em ambos os relatos é 

a caracterização do samba feito para empolgar o público ou fazer sucesso 

como não tradicional. Monarco fala do samba feito para tocar na rádio ou 

para fazer sucesso como oposto ao samba “puro”. Claudio opõe o samba 

do seu tempo – que considera mais bonito – a outro mais rápido feito para 

dançar, pular, ou seja, para animar o público, especialmente a 

“juventude”.  

No documentário A verdadeira história do samba (Houard, 1987), 

Grande Otelo, Nelson Sargento e Wilson Moreira também falam sobre 

tradição e inovação no gênero: 

 

Grande Otelo: Eu acho que a Velha Guarda da Portela, é um 
respeito que a gente tem muito grande por ela.  Até rimou, até 
rimou. Mas, Velha Guarda da Portela não é o samba de hoje, 
porque o samba não morre nunca. O samba se renova.  Vocês 
estão de acordo com essa renovação do samba? 
 
Nelson Sargento:  Sabe o que acontece? Otelo, você não 
pode travar o progresso,  certo? 
 
GO:  Certo! 
 
NS:  Eu não posso exigir que o jovem de hoje faça o mesmo 
samba que eu fazia na década de 40 e de 50 porque é o 
instinto dele querer recriar. Agora,  dentro dessa recriação, 
muitas das vezes eles erram porque não querem dar uma 
olhada no passado. O passado não pode ser esquecido.  
 
GO: É,  exato. 
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NS: Por que a Velha Guarda está em alta? Porque a Velha 
Guarda ainda é preservação da raiz do samba da década de 
20. 
 
GO: É. 
 
Wilson Moreira: É isso aí. 
 
NS: E nós somos,  honestamente, nós somos um pouco 
seguidores. 

 

 

Em sua fala inicial, Grande Otelo traz novamente a categoria 

“samba de hoje” e a opõe à Velha Guarda da Portela. Mas pode-se 

perceber uma postura bastante distinta em relação a essa oposição. O 

“samba de hoje” é renovado, ele representa a continuidade do gênero, 

não uma mácula para sua pureza ou autenticidade. A noção de “samba 

de hoje” trazida por Otelo se aproxima da de Bezerra, que o associa à 

evolução.  

A visão de Nelson Sargento, por outro lado, soa um tanto 

contraditória. Inicialmente, o sambista associa renovação a progresso. Em 

seguida, parece ser favorável a uma visão mais generosa da tradição, na 

qual passado e presente coexistem e aquele funciona como inspiração 

para os mais jovens. Por fim, Sargento atribui o sucesso da Velha Guarda 

ao fato de ela ser “a preservação da raiz do samba da década de 20”. A 

metáfora da raiz associada à ideia de preservação soa mais 

conservadora, parece estar relacionada a uma postura menos aberta às 

interações criativas.  

Dona Neuma, outra figura importante da Mangueira, aborda a 

dicotomia tradição X inovação em entrevista para o documentário Fala 

Mangueira (Confalonieri, 1983). No filme, há um trecho em que se fala da 

introdução do quesito alegoria no julgamento dos desfiles das escolas de 

samba. Nele, muitos moradores do morro criticam o novo quesito. A 

maioria alega que as agremiações mais ricas ganham mais pontos e que 

o dinheiro prevalece sobre o amor e a garra dos componentes. O trecho 

termina com a fala de Dona Neuma: 

 
Se você quer saber o que eu acho do carnaval das outras 
escolas com relação à minha:  eu sou velha, mas não sou 
antiquada.  Eu sou uma velha pra frente.  Eu acho que a 
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inovação é necessária.  Sou a favor das alegorias das outras 
escolas.  Sou a favor de tudo que é bonito. Eu não tenho culpa 
de a gente ficar umas velhas, ficar tudo cheio de ruga, meia 
jogada. Eu não fiquei não. Eu ainda tô uma velha sacudida. 

 

Neuma Gonçalves da Silva (1922 - 2000) era filha do arengueiro e 

fundador da Mangueira Saturnino Gonçalves. Ela participou de álbuns 

como Cartola entre amigos, Chico Buarque de Mangueira, Velha Guarda 

da Mangueira e convidados e Mangueira: sambas de terreiro e outros 

sambas. Neste último, ela interpreta “Fiquei sem esperança”, de seu pai; 

“Adeus Mangueira”, de Zé Espinguela; “Quem se muda pra Mangueira”, 

de Zé da Zilda; entre outros.  

O álbum, como já disse anteriormente, é formado de duas partes: a 

primeira, das faixas 1 a 25, foi gravada por Hermínio Bello de Carvalho 

nos anos 1960.  A segunda, das faixas 26 em diante, foi gravada em 

estúdio em 1999. O samba “Linda demanda”, de Saturnino Gonçalves, faz 

a transição entre as duas partes: 

 

Que linda demanda 
Existe no samba 
A nossa luta é sem rancor 
Mangueira, Oswaldo Cruz, Estácio 
Amizade, estreitos laços 
Só por amor 

Cartola, representante da velha geração, canta o samba duas 

vezes no estilo voz e violão. Quando o Mangueirense chega no verso 

“Mangueira, Oswaldo Cruz, Estácio” pela segunda vez, a gravação mais 

recente, com Dona Neuma interpretando o samba de seu pai, vai aos 

poucos se sobrepondo à antiga. Por um momento, as duas gerações 

cantam juntas para, em seguida, a “juventude” prosseguir com o samba.  

Ao ouvinte, parece que coube a ela, denominada primeira-dama da 

Mangueira até sua morte, fazer a ponte entre a geração de seu pai e as 

seguintes. 

A transição entre antigo e moderno feita no álbum está presente 

também na fala de Dona Neuma para o documentário de Confalonieri 

citado anteriormente. A associação entre velho e antiquado feita por ela 

mostra uma personagem consagrada da Mangueira com visão mais 
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flexível acerca das inovações no samba. É bem verdade que o contexto 

da fala de Dona Neuma é a Mangueira; não a Velha Guarda da 

Mangueira, mas sua visão mais abrangente e generosa do novo parece 

estender-se ao samba em geral, já que ela afirma que a “inovação é 

necessária” e se diz a favor de “tudo que é bonito”. 

Zeca Pagodinho, outro personagem importante do gênero, deixa 

sua opinião sobre o assunto registrada no especial em homenagem aos 

100 anos de samba: 

Quando nós chegamos, a Velha Guarda também não aceitava 
o nosso ritmo. Eles tinham um jeito de fazer samba e a gente 
chegou com outro.  E essa garotada veio com outro samba. E 
daqui a pouco vem outra garotada com outro tipo de samba 
e… é música, cara. Cada um canta o que sabe e o que quer.  
O importante é tá cantando, tá trabalhando, tá fazendo a 
alegria dos outros (Zeca Pagodinho apud Casé, 2016). 

 
 

Assim como Paulinho da Viola, Zeca transita entre vários redutos 

do samba; embora ambos estejam notoriamente próximos da Velha 

Guarda da Portela. Ao longo de sua carreira, ele ajuda a divulgar 

sambistas antigos e novos. Seu trabalho, que alia o chamado “samba de 

raiz” ao sucesso comercial, tem importância inegável para o gênero. A 

fala de Zeca parece estar mais alinhada com a noção de tradição que 

com a de tradicionalismo, e se aproxima das perspectivas de Grande 

Otelo e Paulinho da Viola.  

Apesar de apontar que a mudança no samba pode ser vista como 

produtora de algo diferente (“é outra coisa”), Zeca enfatiza a continuidade 

em detrimento da disparidade.  

Outro ponto abordado por ele que merece atenção é a mudança de 

significado atribuída às “funções” do samba. Nas falas de Monarco e 

Claudio Bernardo, empolgar, fazer sucesso – e mesmo vender – são 

traços que afastam o samba da tradição, empobrecem-no. Zeca, por outro 

lado, coloca essas finalidades como algo importante para a continuidade 

do gênero.  

Nas letras dos sambas das Velhas Guardas costuma prevalecer 

uma visão mais conservadora da tradição, que geralmente opõe o 

chamado “samba tradicional” a um tipo de samba de qualidade inferior 



146 
 

cujo sucesso é passageiro. Em “Candongueiro”155, de Tantinho, 

encontramos: 

O pagode pra ser bom tem que ter bom pagodeiro 
Quem quer samba de improviso somente no Candongueiro 
Lá se canta o samba nação, o samba senzala,  o samba pé no  
[chão 
O samba que abala que  é guardião e que o tempo não cala 
 

 

Nesta canção, encontramos algumas das características que o 

samba precisa ter para ser considerado tradicional pelo sujeito cancional: 

ser “nação, senzala, pé no chão e guardião”. Os termos evocam a filiação 

do gênero a um grupo socioeconômico e racial: pobre (“pé no chão”) e 

preto (“senzala”). Esta é, aliás, uma das poucas menções mais explícitas 

à negritude que encontrei em meu corpus, como já disse no capítulo 3.  

Além disso, para o sambista, o samba não pode se abalar ou ser calado 

pelo tempo. Este é um tópico bastante comum nos sambas 

autorreferentes dos nomes importantes do gênero, que muitas vezes 

mencionam a passagem do “anel de bamba” para o sambista mais novo 

ou o apelo para que não deixem o samba morrer156.  

“Modificado”157, de Padeirinho, é o samba de meu corpus que mais 

amplamente tematiza as mudanças do samba ao longo do tempo: 

Vejo o samba tão modificado 
Que também fui obrigado a fazer modificação 
Espero que ninguém não me censure 
O que eu quero é que todos procurem 
Ver se eu não tenho razão 

Já não se fala mais no sincopado 
Desde quando o desafinado aqui teve grande aceitação 
E até eu também gostei daquilo 
Modificando o estilo do meu samba tradição 

Gosto de um samba ritmado pra sambar 
Também gosto de um sincopado pra dançar 
Mas agora tudo é diferente 
Já não se fala mais naquele samba de ritmo quente 

 

                                                
155 “Candongueiro”, de Tantinho. In VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1999b). 
156  “Não deixe o samba morrer”, de Édson Conceição e Aloísio. In: ALCIONE (1975). 
Segundo o site immub.org , este samba foi gravado em 49 álbuns ao longo dos anos.  
157 “Modificado”, de Padeirinho. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1999a).  
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A transigência do sambista quanto às alterações no samba 

chamam a atenção em “Modificado”. A princípio, ele soa pessimista e 

desfavorável às mudanças: “Que também fui obrigado158 a fazer 

modificação”, mas vai ao longo da canção contemplando novas nuances 

da questão e, por fim, mostra-se até satisfeito com elas: 

 

E até eu também gostei daquilo  
Modificando o estilo  
Do meu samba tradição 
 
 

Outro ponto que salta aos olhos é a expectativa do sambista de ser 

compreendido por seus pares: “Espero que ninguém não me censure / O 

que eu quero é que todos procurem / Ver se eu não tenho razão”, 

mostrando a importância da coletividade para a legitimação do samba. 

As qualificações dadas ao samba são bastante diferentes das de 

Tantinho em “Candongueiro”. Lá, questões socioeconômicas e raciais 

influenciam na definição do que é um samba de verdade. Na canção de 

Padeirinho, para se definir o gênero dá-se ênfase a elementos estéticos e 

formais. O sambista opõe o samba sincopado – que parece estar em 

desuso – ao desafinado: “Já não se fala mais em sincopado / Desde 

quando o desafinado aqui teve grande aceitação”. Mas, 

independentemente do tipo de samba que componha, o sujeito não abre 

espaço para dúvidas de que faz um samba tradicional: “E até eu também 

gostei daquilo / Modificando o estilo de meu samba tradição”.  

Outro samba que aborda o assunto é “Hino da Velha Guarda da 

Portela”159 : 

A Velha Guarda da Portela vem saudar 
Com este samba para a mocidade brincar 
Estamos aí, como vocês estão vendo 
Estamos velhos, mas ainda não morremos 
 
Enquanto há vida, há esperança 
Diz o velho ditado “quem espera sempre alcança” 
Nosso teor não é humilhar a ninguém 
Nós só queremos mostrar o que a Velha Guarda tem 
 

                                                
158 Grifo meu. 
159 “Hino da Velha Guarda da Portela”, de Chico Santana. In: VELHA GUARDA DA 
PORTELA (1986). 
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No samba, temos a Velha Guarda apresentando-se como um grupo 

coeso que faz um esforço de aproximação com os mais jovens. Como a 

Velha Guarda constrói sua poética coletivamente, a força do conjunto se 

impõe.  

Mas essa imposição não é feita de forma arrogante. Pelo contrário. 

Ao afirmar que seu “teor não é humilhar a ninguém”, o grupo se mostra 

mais propenso a interagir com “a mocidade”. A ideia que o ouvinte tem ao 

ouvir falar sobre os mais jovens é bastante diversa da de alguns 

depoimentos de sambistas antigos que apresentei neste capítulo. No 

“Hino da Velha Guarda da Portela”, uma relação de continuidade e 

complementaridade se sobrepõe à ideia de oposição. A continuidade é 

ainda mais necessária diante da velhice e da proximidade da morte 

apontada em “Estamos velhos, mais ainda não morremos”.  

Outra diferença entre os relatos mais conservadores dos sambistas 

e o “Hino da Velha Guarda da Portela” é a visão do samba feito para 

“levantar a galera”. Se para aqueles este tipo de samba é visto como de 

qualidade inferior, no samba analisado ele soa como um convite à 

interação intergeracional.  

Além das categorias velhos – mocidade e samba tradicional – 

samba “para levantar a galera” (Monarco, apud Paes, 2011, p.77), 

encontramos no “Hino da Velha Guarda da Portela” um elemento bastante 

usual dessa poética: a utilização de ditados populares e frases de efeito 

para transmitir saberes: “Enquanto há vida, há esperança” e “Quem 

espera sempre alcança”.  

São muitas as perspectivas a partir das quais podemos olhar a 

tradição do samba. Umas são mais rigorosas, outras mais flexíveis. 

Porém, como disse no início desta seção, parece haver um consenso 

acerca do fato de haver algo a ser preservado e passado adiante para as 

gerações futuras. Arlindo Cruz, Fábio Henrique e Nailson Mota foram 

felizes em musicar essa relação meio ambígua e flutuante dos sambistas 

com a tradição em “Herança popular”160, samba que me parece o melhor 

fechamento para este capítulo: 

                                                
160 “Herança popular” de Arlindo Cruz, Fábio Henrique e Nailson Mota. In: ARLINDO 
CRUZ (2014). 
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Tão velho e tão novo 
O samba é do povo  
 Herdeiro e herança popular 
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5. “Chega de demanda”161: (in)conclusões 

 

Eu quero é nota, carinho e sossego 
Para viver descansado 

Cheio de alegria, meu bem 
Com uma cabrocha ao meu lado162 

 
 

 

Tenho vivido muitos tempos na pós-graduação. Primeiro, veio o 

tempo da busca por mim mesma. Nele, tentei encontrar pares e procurei 

compreender um pouco da produção poético-cancional feita por gente 

que tinha a mesma origem socioeconômica e racial que eu. Esse tempo 

foi inaugurado pela dúvida, pela inquietação. Enquanto escrevo essas 

palavras, sinto que ele ainda não se fechou e estou certa de que não 

findará com a defesa da tese.  

Concomitante ao tempo da dúvida abriram-se outros. O tempo do 

encantamento foi um deles. Aprender um pouco mais sobre sambas e 

sambistas me transportou para um tempo de apaixonamento, que, via de 

regra, leva o pesquisador a cair em armadilhas.  

No meu percurso de pesquisa e escrita, a maior delas talvez tenha 

sido a adoção de uma visão extremamente idealizadora dos sambas e 

dos artistas que analisei. Por algum tempo tentei enquadrá-los em um 

certo “padrão acadêmico”, segundo categorias bem estabelecidas e 

fronteiras muito bem delimitadas. Deixava de perceber, com isso, a 

riqueza que se extrai das nuances, das frestas,  das ambiguidades. Vez 

por outra jogava suas idiossincrasias para baixo do tapete. Essa postura 

comumente me levava a conclusões inadequadas; muitas vezes por conta 

da inversão do sentido da busca acadêmica. Eu partia das minhas 

conclusões e depois ia aos sambas buscar exemplos para confirmá-las. 

Esse tempo tem sido longo. Muitas foram as ocasiões em que minha 

orientadora me puxou pela mão pra fora desse embaraço.  

                                                
161 “Chega de demanda”, de Cartola. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1999b). 
162 “Eu quero nota”, de Arthurzinho. In: VELHA GUARDA DA MANGUEIRA (1999a). 
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A verdade é que eu desejava que as Velhas Guardas 

representassem a cultura negra brasileira de modo combatente e explícito 

nas letras dos sambas. Hoje, sinto que queria colocá-las como símbolo de 

uma luta aguerrida por reconhecimento do valor do negro. Talvez porque 

eu mesma quisesse travar essa luta, mas não seja propensa ao 

confronto. 

Veio então um tempo de mais maturidade. Nele, pude 

compreender que a representação da cultura negra pode ser feita com 

nuances. Foi difícil aceitar que, às vezes, não carregar nas cores não 

representa deixar questões fundamentais de lado.  

Há no samba elementos melódicos, poéticos e estéticos 

historicamente associados à cultura africana, como o ritmo, mas creio que 

eu esperava encontrar nos sambas das Velhas Guardas elementos mais 

textualmente explícitos de afirmação de uma linhagem tradicional negra. 

 Foi preciso ampliar a visão para poder perceber referências menos 

óbvias à cultura africana nessa poética; já que, no repertório das Velhas 

Guardas, a busca por reconhecimento do samba e das escolas se 

sobrepõe àquela por reconhecimento do valor do papel do negro na 

constituição da cultura brasileira. 

Uma das características que fazem conexão entre a poética das 

Velhas Guardas e a valorização do elemento negro é o louvor e mesmo a 

idealização dos ancestrais, que nas letras encarnam nos antigos e 

pioneiros. A senioridade é vista como um valor. Nesse sentido, figuras 

modelares são colocadas como exemplo de luta pelo reconhecimento do 

samba como manifestação cultural.  

Outra característica tradicional dessa poética é a exaltação de um 

modo comunitário de composição e fruição do samba e de outras 

manifestações culturais ligadas a ele. Trata-se da afirmação de uma 

cultura de sociabilidade que ultrapassa a música e abrange  modos de 

comer, vestir, interagir, rezar, viver e morrer. O diálogo constante com o 

outro é que propicia a construção, fruição, consolidação e transmissão de 

paradigmas não apenas estéticos, mas também éticos e de sociabilidade. 

Muitas vezes, é a partir de sua relação com o outro que os sujeitos se 
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revelam. Eles falam de seus amores, sua escola, seus valores. Sua 

expertise está justamente em saber dizer(-se) bem. 

A elaboração de uma expressão verbomusical consistente e 

significativa opera-se também pelo reforço constante de fórmulas bem-

sucedidas que constroem uma poética comunitária eficaz. Nos sambas 

costuma haver reiteração e ampliação de redes metafóricas consagradas, 

e as imagens criadas pelos sambistas por vezes correm os redutos e são 

replicadas e/ou ampliadas pelos pares. Desse modo, uma poética do 

samba dotada de características próprias se consolida e tradicionaliza 

entre os membros das comunidades, bem como em parte da comunidade 

do samba em geral.  

Outros sambas trazem uma religiosidade que, embora não esteja 

necessariamente ligada a uma religião oficialmente instituída, permeia o 

repertório das Velhas Guardas com uma promessa de felicidade e 

restauração do equilíbrio no mundo presente ou depois da vida.  

Todos esses elementos ajudam a construir um repertório bastante 

orgânico nas duas Velhas Guardas. Os sambas falam de amor; dos 

redutos aos quais os sambistas estão filiados e de seus grandes nomes; e 

de questões filosóficas e morais - nessa ordem. E todo o acervo que 

estudei aponta para uma intenção clara de preservar a obra dos artistas 

mais importantes de cada escola e valorizar os redutos do samba em 

geral, e mais particularmente as escolas representadas pelas Velhas 

Guardas. 

  

Hoje as Velhas Guardas da Mangueira e da Portela estão cada vez 

menos operantes e seus membros mais antigos estão quase todos 

mortos ou velhos demais para se engajar nos inúmeros compromissos de 

uma carreira artística profissional. Vez por outra, seus integrantes fazem 

participações especiais nos shows, ou gravam coros nos álbuns de outros 

artistas. Junto com seus nomes importantes, a fama e o reconhecimento 

dos grupos vão morrendo gradualmente. Sua obra, contudo, teima em 

seguir vivendo nos repertórios de alguns cantores e grupos mais jovens, 

como Teresa Cristina, Mariana Aydar, Roberta Sá, Grupo Casuarina e 

outros.  
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As gerações de Paulinho da Viola e de Zeca Pagodinho, que 

conviveram mais proximamente com os nomes mais influentes das Velhas 

Guardas, seguem firmes passando adiante o que aprenderam com os 

antigos. Cientes dos avanços tecnológicos e da dificuldade de se conciliar 

a continuidade do gênero com um modelo fossilizado de tradição, tendem 

a adotar uma postura mais receptiva às novidades. 

Certa vez, quando apresentava um seminário, um colega me 

perguntou o porquê de haver alta rejeição ao samba por parte de seus 

alunos de ensino médio em escolas públicas. Não soube responder ao 

certo. Mas ousei fazer algumas especulações. Talvez as escolas de 

samba tenham se afastado progressivamente de suas comunidades. É 

possível que o senso de comunidade agora se construa por outras vias, 

outras afinidades, outros gostos musicais, morais e religiosos.  

Em alguns pontos desta tese falo sobre a visão idealizada do 

passado do samba e dos sambistas importantes. Talvez, essa 

característica, que antes fortalecia o gênero, agora contribua para seu 

enfraquecimento. Antes, um menino de Oswaldo Cruz cruzava com esses 

sambistas na rua; aprendia a tocar instrumentos nas rodas em que eles 

tocavam e cantavam; aprendia a se portar de acordo com o esperado de 

alguém da escola. Com o passar do tempo, essas figuras foram nos 

deixando e seu espaço foi ficando vago.  

Antes, as escolas de samba realizavam atividades ao longo de 

todo ano para sambistas e visitantes. Com o passar do tempo, o acesso a 

elas foi ficando cada vez mais difícil e  caro; e o foco de sua atenção e 

atividade foi-se voltando progressivamente para o público consumidor do 

espetáculo, em detrimento da formação continuada de sambistas das 

novas gerações.  

A sensação de raiz e pertencimento talvez tenha passado a 

acontecer em outras instâncias da vida cotidiana. O baile funk e a igreja 

evangélica, por exemplo, pouco a pouco foram preenchendo os espaços 

e dando aos mais jovens a sensação de efetivamente fazer parte de algo 

que os transcende e irmana. Torço para que, num momento de 

desinvestimento financeiro como o que vivemos, o senso de construção 

coletiva no samba seja reforçado e mantenha não apenas o espetáculo, 
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mas a própria energia substancial do gênero e de seus referenciais 

históricos e contemporâneos. 

E assim termino o tempo da escrita. Menos idealista, menos 

militante, porém mais interessada pela obra desses artistas que hoje 

conheço um pouco melhor. Aprendi que seus sambas são a 

representação de uma beleza única, que precisa ser preservada porque é 

uma das mais importantes expressões da alma e dos sentimentos de 

seus autores e de sua gente. Ver sua arte e seu legado sendo levados 

adiante por sambistas da minha geração faz-me sentir um pouco menos 

sozinha. Sou já parte do grupo que aprendeu a encontrar beleza nessa 

poesia popular. 

Estou agora ansiosa pelo tempo do descanso. Oxalá em breve 

venham tempos de novas descobertas! 
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7. Anexo 

 Álbuns das Velhas Guardas que compõem o corpus principal: 

 

I – Velha Guarda da Mangueira: 

a) Velha Guarda da Mangueira: Mangueira Chegou. Nikita Music. 1989. 
24.06.061-2, LP. 
 
Ficha Técnica: 
Produtor: Katsunori Tanaka. 
Pandeiro: Bira Show. 
Tamborim: Bira Show. 
Surdo: Birinha da Mangueira . 
Cavaquinho: Márcio Almeida (Hulk);Henrique Cazes(faixas 13,14); 
Quincas do Cavaco (faixas 5, 12). 
Violão: Aloísio Dias; Paulão 7 Cordas(faixa 3); Maurício Carrilho (faixas 
13, 14). 
Violão tenor: Pedro Amorim. 
Violão sete cordas: Paulão 7 Cordas . 
Cuíca: Ovídio Brito. 
Repique: Jorge Luiz Gomes. 
Vozes: Nelson Sargento (faixas 1, 4); Creusa (faixas 2, 11); Carlos 
Cachaça (faixa 3); Babaú (faixas 4, 9); Jorge Zagaia (faixas 4, 6); Quincas 
do Cavaco (faixas 4, 5);Aloísio Dias (faixas 8,11); Zeca da Mangueira 
(faixa 10); Zé Ramos (faixa 12). 
Coro: Aloísio Dias; Cristina Buarque; Dona Zélia; Nelson Sargento; 
Quincas do Cavaco. 
 

Faixa Autor(es) 
1. Mangueira, divina e maravilhosa Nelson Sargento 
2. Pedi perdão Cartola 
3. Ciência e arte Cartola e Carlos Cachaça 

4. Partido alto de Padeirinho Padeirinho 
5. Amargura Padeirinho e Quincas do Cavaco 
6.Vida do trabalhador Jorge Zagaia 
7. Minha companheira Chiquinho 
8.Meu amigo violão Aloísio Dias  
9.Vou viver a minha vida Babaú 
10. As rosas Zeca e Edson 
11. Amor é isso? Aloísio Dias e Cartola 
12.Mangueira chegou José Ramos 
13. Pot-pourri da Mangueira:  

 A Mangueira não morreu 
 Divina Dama 
 Não quero mais amar a ninguém 

 
Jorge Zagaia 
Cartola 
Cartola, Carlos Cachaça e Zé da Zilda 
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14. Pot-pourri da Mangueira II 
 Cânticos à natureza “Primavera” 
  
 Mundo encantado de Monteiro Lobato 
 Exaltação à Mangueira 

 
Nelson Sargento, Alfredo Português e José 
Bispo (Jamelão) 
Darcy da Mangueira, Hélio Turco e Jurandir 
Enéas Brites da Silva e  Aloísio Augusto da 
Costa 

b) Velha Guarda da Mangueira. Mangueira: sambas de terreiro e outros 
sambas. Arquivo geral da cidade do Rio de Janeiro, 1999a. 
CRILSM99CD. 
Ficha técnica: 
Regência, arranjos, violão de seis e sete cordas, violão de centro:Paulão. 
Violão sete cordas: Carlinhos. 
Cavaquinho:Márcio. 
Surdo, tamborim, reco-reco, tantã, ganzá: Jaguaracy. 
Pandeiro, tamborim, prato e faca, tantã: Bira Show. 
Trombone:Zé da Velha. 
Bandolim: Pedro Amorim. 
Cuíca: Ovídio. 
Coro: Hermínio Bello de Carvalho; Paulão; Tantinho; Jurandir; Comprido; 
Nelson Sargento; Xangô da Mangueira; Zé Maurício; Tia Zélia; Zenith e 
Soninha 
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Disco 1 
Faixa Autor(es) 
1. Sala de recepção Cartola 
2. Tive sim Cartola 
3. Amor proibido Cartola 
4.Vai amigo Cartola 
5.Amanhecer Cartola 
6.Divina Dama Cartola 
7.Notícia Nelson Cavaquinho, Alcides Caminha, 

Nourival Bahia 
8.Nome sagrado Nelson Cavaquinho, José Ribeiro, José 

Alcides 
9. Caridade  
    Cheira a vela 

Nelson Cavaquinho,Ermínio do Vale 
Nelson Cavaquinho, José Ribeiro 

10. Baile das flores Preto Rico 
11. Eu hei de te ver chorar Nelson Batinha 
12.Decepção de um autor Padeirinho 
13. O remorso me persegue Padeirinho 
14.Modificado Padeirinho 
15. Lacrimário Carlos Cachaça 
16.Pátria Querida Carlos Cachaça 
17.Se algum dia Carlos Cachaça 
18.Tempos idos Cartola, Carlos Cachaça 
19.Vale do São Francisco Cartola, Carlos Cachaça 
20.Me deixaste ir ao samba Carlos Cachaça 
21.Alvorada Cartola, Carlos Cachaça , Hermínio Bello 

de Carvalho 
22.Amar, amar Cartola, Maciste 
23.Meu amor já foi embora Cartola, Zé da Zilda 
24.Eu não posso viver na orgia Zé Criança 
25.Linda demanda Saturnino Gonçalves 
26.Chega de demanda Cartola 
27. Ri Lauro dos Santos (Gradim) 
28. Adeus Mangueira Zé Espinguela 
29.Castelo desmoronado José Ramos 
30. Quem chegou foi a Mangueira Mestre Gato, Kincas Acordeom 
31. Nasceste de uma semente 
      Quando ouvir essa batida 

José Ramos 
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Disco 2 
Faixa Autor(es) 
1. Jequitibá / Capital do Samba José Ramos 
2. Sorriso Falso / Quem se muda pra 
Mangueira 

Zé Criança / Zé da Zilda 
 

3.Quando Xangô pegar o apito 
     

Nelson Sargento e Marreta 

4. Cuidado que o vento te leva Chico Modesto 
5.Divergência / Diretor de harmonia Jorge Zagaia, Xangô da Mangueira, 

Quincas do Cavaco 
6. Eu quero nota Arthurzinho 
7.Naquela noite de sereno Babaú, Alfredo Português 
8. Fiquei sem esperança Saturnino 
9.Freira querida Alfredo Português, Nelson Cavaquinho 
10.Deus onipotente criador Cícero dos Santos 
11.Amor é isso? Aloísio Dias, Cartola 
12.Os teus olhos cansam de chorar Nelson Cavaquinho, Alfredo Português 
13. Barraco de Mangueira Estudante 
14.Sofrer é minha sentença Geraldo Pereira 
15.O índio Geraldo da Pedra 
16.Agora se arrependeu Jorge Zagaia ,Leléo 
17. Você quer saber Jabá 
18. Minha companheira Jurandir 
19.Com você não tive sorte Leléo, Jabá 
20.Sai da minha frente Jorge Zagaia 
21.Terreiro de Itacuruçá Padeirinho 
22.Boêmio fracassado Hélio Cabral 
23.Vela acesa Fandinho 
24.Estamos aí Comprido, Pelado 
25. Verde Rosa Mauro Pereira 
26. Alegria Cartola, Lauro dos Santos (Gradim) 
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c) Velha Guarda da Mangueira. Velha Guarda da Mangueira e 
convidados. Nikita Music, 1999b – NK 1001-3CD. 
 
Ficha técnica: 
Produtor: Josimar Monteiro. 
Pandeiro: Tuca (faixas 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13 ,14); Bira Show ( faixas 1, 
7, 8, 11); Darcy Maravilha (faixa 4); Marcos Suzano (faixa 6). 
Tamborim: Bira Show (faixas 1, 5, 7, 8, 14); Tuca (faixas 2, 4, 9, 10, 11, 
12, 13). 
Surdo: Bira Show; Tuca;Sérgio Vieira (faixa 4). 
Cavaquinho: Márcio Vanderlei(faixas 1, 2, 8, 1,114); Márcio 
Almeida(faixas 3, 4, 5 [solo], 7 ,10); Tércio Lopes(faixa 5); Pedro 
Heleno(faixa 6); Valdir (faixa 6); Alceu Maia(faixas 9, 12, 13). 
Banjo: Márcio Vanderlei (faixas 2, 3, 4, 8); Alceu Maia(faixa 9). 
Violãoseis e sete cordas: Josimar Monteiro (faixas 1, 12 ,14). 
Cuíca: Tuca (faixas 1, 4, 10, 12,14); Quincas (faixa 1). 
Vozes: Carlos Cachaça (faixa 7);Mário Lago (faixas 1 e 8);Zica (faixa 3); 
Genuíno; Tantinho; Xangô; Ary; Quincas; Zezinho; Beth Carvalho; Nelson 
Sargento; Mocinho; Fernanda Abreu; Jurandir; Tia Zélia; Zezinho. 
 
Faixa Autor(es) 
1. Mangueira Chegou José Ramos 
2. Candongueiro Tantinho 
3. Chega de Demanda (A Mangueira é 
rainha) 

Cartola 
Paulinho Tapajós 

4. Se foi bom pra você Darcy Maravilha, Darcy daMangueira 
5. Vale do São Francisco Alfredo Português, Nelson Sargento 
6. Incompatibilizado Geraldo Pereira 
7. Cachaça, árvore e bandeira Aldir Blanc, Moacyr Luz 
8. Amélia não passa mais fome Chiquinho, Modesto, Quincas 
9.Insônia Bandeira Brasil, Nelson Cavaquinho, 

Neoci 
10. Outros caminhos Délcio Carvalho, D. Ivone Lara 
11. Minha Terra Guilherme de Brito 
12. Divino Noca da Portela, Toninho Nascimento 
13.Palácio Encantado Irson Pinto, Jurandir 
14.Pot-pourri  

 A Mangueira não morreu 
 Fala Mangueira 
 Salve a Mangueira 
 Despedida de Mangueira 

 
Aldo Cabral, Benedito Lacerda, Jorge 
Zagaia, Milton de Oliveira, Mirabeau, 
Padeirinho, Quincas 
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II- Velha Guarda da Portela: 
 

a) Velha Guarda da Portela. Portela: passado de glória. RGE. 1970. XRLP 
5.349. 
 
Ficha técnica: 
Direção e produção: Paulinho da Viola. 
Coro:Vicentina; Iara; Cláudio Bernardo. 
Vozes: João da Gente (faixa 1); Alberto Lonato (faixa 4); Armando Santos 
(faixas 6,12);Francisco Santana (faixas 5, 10, 11); Ventura (faixas 2, 13); 
Manacéa (faixa 7); Alcides (faixas 9, 11); Aniceto (faixa 3); João da Gente 
(faixas 8, 9, 13). 
 
Participações especiais: 

Violão: César Faria. 
Cavaquinho: Jair Costa. 
Pandeiro: Eliseu. 
Surdo: Casquinha 
 

Faixa Autor(es) 
1.Levanta cedo Antônio Rufino 
2.Se tu fores na Portela Ventura 
3.Desengano Aniceto 
4. Sofrimento de quem ama Alberto Lonato 
5. Vaidade de um sambista Francisco Santana 
6.Chega de padecer Mijinha 
7.Quantas lágrimas Manacéa 
8.Cocorocó Paulo da Portela 
9. Tristeza (A tristeza me persegue) Heitor dos Prazeres, João da Gente 
10.Vida de Fidalga Alvaiade, Francisco Santana 
11.Ando penando Alcides 
12. A maldade não tem fim Armando Santos 
13.Alegria tu terás Antonio Caetano 
14.Passado de glória Monarco 
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b) Velha Guarda da Portela. Grandes sambistas. Nikita Music. 1986. 
24.06.060-2. 
 
Ficha técnica: 
Produtor: Kuarup produções e Katsunori Tanaka. 
Cavaquinho:Mauro Diniz (faixas 4,5,6,7,8,10,11,12); Osmar (faixas 1,2,9); 
Manacéa (faixa 3). 
Reco-reco:Francisco Santana. 
Cuíca: Casemiro. 
Pandeiros: Alberto Lonato; Argemiro; Beto Cazes. 
Tamborins: Monarco; Casquinha; Manacéa. 
Aagogô: Paulão e Cabelinho. 
Surdo: Cabelinho. 
Coro: Doca; Eunice; Surica; Chatim; Monarco; Manacéa; Francisco 
Santana; Casquinha; Argemiro; Alberto Lonato . 
Participações especiais: 
 Violão sete cordas e agogô: Paulão (faixas 10,11, 12). 
 Violão tenor: Henrique Cazes (faixas 10,11,12). 
 Pandeiro: Henrique Cazes (faixa 1 a 11). 
 
Faixa Autor(es) 
1.Hino da Velha guarda da Portela Chico Santana 
2.  .Você não é a tal mulher 
     .Para o bem do nosso bem 

Alcides “Malandro Histórico 
Alvaiade 

3.Flor do interior Manacéa 
4.Fui condenado Monarco, Mijinha 
5.Nuvem que passou Argemiro 
6.Doce amor Nilson Gonçalves 
7. Vai mesmo Antônio Rufino 
8.Madrugada Aniceto da Portela 
9.  . Mau procedimento 
     . Mulher ingrata 
     . Nega danada (Que mulher) 

Nelson Amorim 
Chatim 
Chatim 

10.Esqueça  Alberto Lonato 
11.Doce recordação Casquinha, Bubu 
12.Cidade mulher Paulo da Portela 
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c) Velha Guarda da Portela. Homenagem a Paulo da Portela. Nikita 

Music.1988. 
 
      Ficha Técnica: 
 Produção: Katsunori Tanaka; 
 Violão 6 e 7 cordas: Paulão 7 cordas; 
Cavaquinho: Manacéa (faixa 3A); Osmar; Henrique Cazes; 
Violão Tenor: Henrique Cazes; 
Pandeiro: Alberto Lonato; Argemiro; Beto Cazes; 
Reco-reco: Chico Santana; Cabelinho; Beto Cazes; 
Cuíca: Casemiro; 
Caixa de fósforo e tamborim: Beto Cazes; 
Clarinete: Paulo Sérgio (faixas 5A, 4B, 6B); 
Coro: Doca; Eunice; Surica, Cristina; 
Coro faixa 6B: Ângela; Beto Cazes; Cristina; Cláudio Jorge; Paulão; 
Mauro Duarte; Teca Calazans; Maurício Carrilho; Pedro Amorim; Nelson 
Sargento; Henrique Cazes; Guilherme de Brito; Tanaka; João Lyra; 
Wilson Moreira; Délcio Carvalho; Lucimar; Isabela; Gracinha; Velha 
Guarda da Portela; 
Surdo e Agogô:Cabelinho; 
Tamborim: Manacéa; Monarco; Casquinha; Mauro Duarte. 
  
  
Faixa Autor(es) 
1. Linda Guanabara Paulo da Portela 
2.Homenagem ao Morro Azul 
    .Para que havemos de mentir 
    .Cantar de um Rouxinol 

Paulo da Portela 

3. Teste ao samba Paulo da Portela 
4. Conselho Paulo da Portela e Lincoln Pereira de 

Almeida 
5.Deus te ouça Paulo da Portela e Cartola 
6. O meu nome já caiu no esquecimento Paulo da Portela 
7. Quem espera sempre alcança Paulo da Portela 
8. Linda borboleta Paulo da Portela 
9. Cocorocó Paulo da Portela 
10. Este mundo é uma roleta Paulo da Portela e Monarco 
11. Ópio Paulo da Portela e Casquinha 
12. Cantar para não chorar Paulo da Portela e Heitor dos Prazeres 
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d) Velha Guarda da Portela. Tudo Azul. EMI Music. 1999. 525335 2. 
 
Ficha técnica: 
Produção: Marisa Monte. 
Direção musical e arranjos: Paulão 7 cordas. 
Cavaquinho:Jair do Cavaquinho; Serginho Procópio;Mauro Diniz. 
Bandolim: Ronaldo do Bandolim. 
Surdo: Cabelinho. 
Cuíca: Monarco; Casemiro da Cuíca. 
Tamborim: Jair do Cavaquinho; Monarco; Cabelinho; Casquinha; David; 
Paulão. 
Ganzá: Jair do Cavaquinho; Casquinha; Cabelinho. 
Caixa: Casquinha. 
Pandeiros: Argemiro; David do Pandeiro; Cabelinho. 
Violão: Paulão. 
Violão sete cordas: Guaracy. 
Violão tenor: Ronaldo do Bandolim. 
Tantã: Cabelinho. 
Voz: Monarco; Argemiro; Jair do Cavaquinho; Casquinha; David; Casemiro 
da Cuíca (faixa 10). 
Coro:Tia Eunice; Tia Doca; Áurea Maria; Surica; Casquinha; Jair; David; 
Monarco; Argemiro. 
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Faixa Autor(es) 
1. Portela desde que nasci Monarco 
2.O mundo é assim Alvaiade 
3.Nascer e florescer Manacéa 
4.Vai Saudade David do Pandeiro, Candeia 
5. Sabiá cantador Alvarenga 
6.A noite que tudo esconde Chico Santana, Alvaiade 
7.Eu te quero Jair do Cavaquinho, Colombo 
8.Volta meu amor Manacéa, Áurea Maria 
9.Falsas juras Casquinha, Candeia 
10.Tentação Casimiro da Cuíca, Ramon Russo 
11.Você me abandonou Alberto Lonato 
12.Vem amor Casquinha 
13.Benjamin Josias 
14.Tudo Azul Ventura 
15.Minha Vontade Chatim 
16.Sempre teu amor Manacéa 
17. Corri pra ver Chico Santana, Monarco e Casquinha 
18.Lenço Chico Santana e Monarco 

 
 
 
 
 
 


