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“Domingo, lá na casa do Vavá 

Teve um tremendo pagode 

Que você não pode imaginar 

Provei do famoso feijão da Vicentina 

Só quem é da Portela é que sabe 

Que a coisa é divina”  

Paulinho da Viola. 

  



 
 

RESUMO 

  

O objeto deste estudo é analisar a comunidade portelense e sua interação com o 
turista durante as feijoadas da Portela. A pesquisa teve como objetivo geral 
compreender a interpretação da comunidade portelense acerca da presença de 
turistas e visitantes nas feijoadas, eventos a princípio restritos ao corpo social 
envolvido com a escola e morador de Oswaldo Cruz e Madureira. Os objetivos foram 
entender o significado de comunidade para os membros diretamente envolvidos com 
a escola e os efeitos da frequência de turistas e visitantes nas feijoadas sobre os 
membros da comunidade, comparando a opinião de jovens e idosos a esse respeito. 
O referencial teórico foi embasado em fontes como livros, teses e artigos que tratam 
de discussões a respeito da noção de comunidade, tradição e a interação que ocorre 
entre a comunidade receptora e os turistas. Durante a pesquisa de campo, foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas, formais e informais, além da observação 
participante e direta, visando captar o máximo possível de dados qualitativos, para 
melhor analisar as relações sociais dos indivíduos da comunidade entre si, e com os 
visitantes e turistas. Concluiu-se que não há uma homogeneidade em relação à 
opinião dos membros da comunidade a respeito da participação de turistas e visitantes 
na feijoada da Portela, os indivíduos vislumbram aspectos positivos e negativos a esse 
respeito. 
 
 
Palavras-chave: Turismo. Tradição. Comunidade. Relação com o turista. Feijoada. 

Portela, RJ 
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ABSTRACT 

 

The object of this study is the Portela community and their interaction with tourists 
during the feijoadas. The research aims to understand the Portela community’s view 
about the attendance of tourists and visitors during the feijoadas. These events are 
originally restricted to the social body involved with the School and the residents of 
Oswaldo Cruz and Madureira. The objectives are: to understand the meaning of 
community from the members directly involved with Portela, the impact that tourists 
and visitors who attends the feijoadas have in the community members and to compare 
the opinion of young and old people about this matter. The theoretical framework is 
based on books, theses and articles that deal with discussions of the notion of 
community, tradition, and the interaction between the host community and the tourists. 
During the field research, semi-structured, formal and informal interviews were 
conducted; in addition to active and direct observation, which aimed to capture as 
much qualitative data as possible to better, analyze individuals' social relationships 
with the community and with visitors and tourists. It is noticed that there is no 
homogeneity in the opinion of community members regarding the participation of 
tourists and visitors in Portela’s feijoadas; the members are able to highlight positive 
and negative aspects in this regard. 
 
 
Key-words: Tourism. Tradition. Community. Interaction with tourists. Feijoada. 

Portela,RJ. 
  



 
 

 
SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO 8 

2 COMUNIDADE, SUAS TRADIÇÕES E RELAÇÃO COM O 

TURISTA 

10 

2.1 TRADIÇÃO 10 

2.2 COMUNIDADE 13 

2.3 RELAÇÕES COMUNIDADE X VISITANTES 17 

3 A AZUL E BRANCA DE OSWALDO CRUZ E MADUREIRA 22 

3.1 SURGIMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA 22 

3.2 A PORTELA 26 

3.3 A FEIJOADA DA PORTELA 31 

4 A FEIJOADA PORTELENSE E A PERCEPÇÃO DA 

COMUNIDADE SOBRE A PRESENÇA DE VISITANTES 

33 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 44 

 REFERÊNCIAS 45 

 APÊNDICE 47 

 

 



9 

 

 
 

1  INTRODUÇÃO 

 

Há anos o Carnaval é o evento, junto com o Réveillon, de maior importância no 

calendário turístico do Rio de Janeiro, devido ao grande número de turistas que atrai 

para a cidade. Um dos principais fatores de atratividade de turistas nesse período é 

justamente o fascínio que os desfiles das escolas de samba despertam nas pessoas. 

A escola de samba para a maioria das pessoas diretamente envolvidas, é muito 

mais que um hobby ou trabalho, ela passa a ser uma paixão e cria rivalidades 

comparadas às geradas pelos times de futebol, no âmbito esportivo. 

Nesse cenário, torna-se interessante a compreensão a respeito da percepção 

do frequentador das quadras, dos funcionários e integrantes das escolas diretamente 

envolvidos com as atividades das agremiações em relação à presença de turistas e 

visitantes, num espaço que originalmente era ocupado somente por eles. 

Para essa pesquisa, escolhi investigar sobre a feijoada, por se tratar de um 

alimento símbolo da cultura brasileira e um evento típico nas escolas de samba do Rio 

de Janeiro e, especificamente as do Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, por 

ser considerada escola das mais antigas e tradicionais da cidade; inclusive pelos 

célebres artistas que nela foram formados.  

Minha hipótese é que a feijoada da Portela atualmente é um evento que busca 

reproduzir padrões das feijoadas realizadas em tempos passados, quando os 

membros da comunidade se reuniam para confraternizar. No entanto, como é feita a 

divulgação pela grande mídia e redes sociais, a feijoada torna-se um grande evento, 

com a presença de muitos visitantes e turistas, fato que desagradaria à comunidade, 

principalmente os membros mais idosos. 

Partindo do pressuposto que a feijoada é um evento baseado em hábitos 

antigos da comunidade portelense e que a recuperação dessa atividade visa à 

manutenção dos laços comunitários, traçarei um paralelo com o conceito de “tradição 

inventada” de Hobsbawn. 

Meus objetivos são: captar a visão de comunidade para os componentes da 

Portela, a percepção dos membros da comunidade portelense a respeito da presença 

de turistas e visitantes nas feijoadas, verificar um possível contraste de opiniões entre 

os idosos e os jovens, a respeito da presença do turista nas feijoadas e traçar um perfil 

do turista que está presente nesses eventos. 
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Para isso, realizei uma pesquisa qualitativa, com base etnográfica, apoiada em 

observação direta, e entrevistas semiestruturadas formais e informais. 

Baseio-me em autores como Linnekin, e Hobsbawn para expressar de que 

modo a tradição é importante como fator de união comunitária; sendo comunidade um 

conceito com muitas interpretações, utilizei noções articuladas por autores como 

Bauman (2003) e Goldwasser (1976) como embasamento teórico. A partir da 

compreensão de comunidade, utilizei como parâmetro para a minha pesquisa, a 

compreensão do tipo de efeito que a presença de turistas causa a uma comunidade 

visitada, a partir de autores como Barretto (2004) e Grünewald (2001). 

. 
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2  COMUNIDADES, SUAS TRADIÇÕES E RELAÇÕES COM O TURISTA 

 

Para esse estudo é de fundamental importância investigar sobre o conceito de 

tradição, sua produção e consolidação, mas principalmente seu papel como elemento 

significativo de criação e manutenção de laços comunitários.  

É também necessária a observação dos processos e da complexa dinâmica de 

mudanças sociais nas comunidades. 

Por fim, considero o desdobramento da relação destas comunidades com os 

visitantes. 

 

2.1  TRADIÇÃO. 

 

Os grupos sociais são formados por indivíduos com as mais diversas 

características, o que os torna heterogêneos em sua composição. No entanto, é 

possível perceber que mesmo diante dessa heterogeneidade, as comunidades se 

mantem unidas por fatores que vão além de localização geográfica, ou aspectos 

econômicos. O que torna possível que tantas pessoas com crenças e interesses 

diferentes, sintam-se parte de um mesmo grupo? 

De acordo com Hobsbawn (1997), todo grupo social tem uma história e o que 

mantém os descendentes dessas comunidades unidos, é justamente o sentimento de 

pertencimento gerado pela transmissão de costumes, ritos e princípios de geração em 

geração. Essa repetição constante de hábitos ou manifestações simbólicas, a adoção 

de símbolos ou usos em comum originam as chamadas tradições. 

As tradições têm como característica a tendência à invariabilidade; sendo 

assim, seu principal objetivo é a manutenção de uma memória, de valores 

determinados em certo período de tempo. Devido a tais características, remetem à 

ideia de durabilidade; sendo, portanto, uma ferramenta de propagação de valores 

morais e normas de comportamento às gerações mais novas, além de servir como 

elemento de união do grupo. 

Embora a pretensão seja manter uma uniformidade baseada em princípios e 

costumes perpetuados através das gerações, as sociedades são dinâmicas. Sendo 

assim, passam constantemente por transformações e alteração de padrões; de modo 

que algumas das tradições entendidas como ‘originais’, perdem seu sentido e passam 

a ser incompatíveis com a nova realidade (HOBSBAWN, 1997). 
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A partir do momento em que os elementos que promoveram a união de sujeitos 

diferentes entre si, passam a ser encarados como obsoletos, ou os mesmos sujeitos 

estão expostos a ambientes e contextos inteiramente novos ou radicalmente 

transformados, passa a ser necessária a recuperação e adaptação dos instrumentos 

que asseguram essa coesão social ou a criação de novos. Sobre esse aspecto, 

Hobsbawn (1997, p.12) afirma que: 

 
 

Provavelmente, não há lugar nem tempo investigados pelos historiadores 
onde não haja ocorrido a “invenção” de tradições [...] espera-se que ela ocorra 
com mais frequência quando uma transformação rápida da sociedade debilita 
ou destrói os padrões sociais para os quais as “velhas” tradições foram feitas, 
produzindo novos padrões com os quais essas tradições são incompatíveis; 
quando as velhas tradições, juntamente com seus promotores e divulgadores 
institucionais, dão mostras de haver perdido grande parte da capacidade de 
adaptação e flexibilidade; ou quando são eliminadas de outras formas. 

 
 

Tendo como base a compreensão do processo de constituição e 

estabelecimento de tradições, é possível concluir que toda tradição é inventada, 

mesmo as entendidas como ‘autênticas’ (LINNEKIN; HANDLER 1984, p.288). Isso 

ocorre, pois, a tradição nada mais é que um resultado interpretativo da consciência 

humana. Cada componente na qual se baseia, é selecionado premeditadamente. 

Para Barth (1984 apud GRÜNEWALD, 2001, p. 135) a seleção dos elementos 

constitutivos das tradições é feita por sujeitos que detém um grau de conhecimento 

especial e ocupam posições distintas dentro da sociedade. A determinação do que vai 

ou não ser tradição pode, por exemplo, contribuir para a legitimação de instituições, 

status e até mesmo do próprio Estado. 

Podemos tomar como exemplo de tradição inventada, dois dos símbolos que 

representam a identidade nacional brasileira, a feijoada e o samba. Ambas as 

manifestações culturais eram tradições restritas à população mais empobrecida, 

negra e descendente de escravos. 

No Rio de Janeiro, no início do século XIX diversas manifestações populares, 

entre elas, o samba, o candomblé e a capoeira foram reprimidas, muitas vezes 

violentamente pelas forças do Estado. A partir da década de 1930/1940, tais 

manifestações passaram a ser valorizadas pelo próprio Estado e pelos meios de 

comunicação de massa e dentro de um curto espaço de tempo, são convertidos em 

símbolos de brasilidade (FERNANDES, 2001; FRY, 1982). 
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O desfile das escolas de samba, por exemplo, uma manifestação cultural 

originalmente produzida e consumida pela população suburbana do Rio de Janeiro, 

extravasou as ‘fronteiras’ da favela e dos bairros pobres e passou a ser consumido 

não só pela elite, mas também por turistas. É necessário, no entanto, frisar que até 

adquirir o status que tem atualmente, o desfile das escolas de samba passou por um 

longo processo até ser considerado ‘satisfatório’ para consumo.  

Para Peter Fry existem duas justificativas possíveis para a escolha e adoção 

desses símbolos: eles eram os produtos culturais mais originais do país, podendo, 

portanto “distinguir simbolicamente o Brasil de outras regiões latino-americanas e do 

mundo desenvolvido” ou “a adoção de tais símbolos era politicamente conveniente, 

um instrumento para assegurar a dominação mascarando-a sob outro nome” (FRY, 

1982, p.52). 

Não cabendo aqui analisar em profundidade os motivos que levam à adoção 

de determinados rituais por uma sociedade, notamos que ainda não há uma 

compreensão exata a respeito da criação desse complexo de símbolos e ritos; não é 

possível definir o momento preciso em que elas passam a existir. Essa definição seria 

mais simples, quando a “tradição é deliberadamente inventada e estruturada por um 

único iniciador” (HOBSBAWN, 1997, p.12). 

Notamos também, que o surgimento de tradições inventadas deriva de 

necessidades específicas de um determinado grupo social e que o modo que 

encontram para garantir sua legitimidade, é o estabelecimento de relação com 

elementos ancestrais. É importante ressaltar que a percepção e legitimação do 

passado são plásticas e sua autenticidade sempre estabelecida no presente, de modo 

que pode sempre ser alterada.  

Embora a ideia de tradicional remeta a um passado histórico distante, tradições 

podem se estabelecer como tal dentro de um curto período de tempo. Do ponto de 

vista de Linnekin e Handler (1984, p.288), levando-se em consideração que a cultura 

muda incessantemente, elementos considerados ‘novos’ podem também adquirir 

status de tradicional; e sendo a tradição um produto da mente humana, toda tradição 

é inventada se tomarmos como referencial o passado, ou toda tradição é autêntica se 

considerarmos a legitimação da mesma no presente. 

A esse respeito, Hobsbawn (1997) diz que “a invenção de tradições é 

essencialmente um processo de formalização e ritualização, caracterizado por referir-

se ao passado, mesmo que apenas pela imposição da repetição” (HOBSBAWN, 1997, 
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p.12); nesse sentido, uma manifestação recente passa a ser tradicional a partir da 

repetição. 

Para Linnekin e Handler (1984), se concebermos a ‘tradição’ como a 

manutenção inalterável do passado, todas as tradições são falsas; em contrapartida, 

se concordarmos que ‘tradições’ são estabelecidas no presente, então, toda ‘tradição 

inventada’, é genuína. 

Concluímos, então, que tradições são um conjunto de símbolos e normas 

sociais que conferem às comunidades o senso de unidade. Essas tradições são 

resultados de interpretações humanas acerca do que aconteceu no passado, do que 

é importante ser transmitido aos descendentes e o que deve ser reprimido.  

 

2.2  COMUNIDADE 

 

Do mesmo modo que a tradição, a noção de comunidade é sujeita a diversas 

visões, mantendo-se em constante elaboração; o que favorece o emprego 

indiscriminado do termo e consequentemente o esvaziamento de seu significado1. 

Ainda assim, podemos compreender atualmente comunidade como "um determinado 

segmento populacional ocupando uma área territorial contígua, ou como certo tipo de 

relação social evocando os aspectos positivos dos processos de associação humana". 

(GOLDWASSER, 1976, p.70) 

Na tentativa de melhor compreender a dinâmica comunitária, alguns estudiosos 

optaram por comunidades pequenas e relativamente isoladas, de modo que a 

percepção e o consequente entendimento do funcionamento das relações sociais ali 

estabelecidas seria facilitada. 

Essas comunidades foram escolhidas por se tratarem de um número reduzido 

de indivíduos que ocupam um determinado território; no qual estabeleceram relações 

baseadas em padrões particulares e empiricamente consolidados, conferindo a seus 

membros um sentido de unidade e diferenciação em relação às demais comunidades, 

além de determinar suas ‘fronteiras’. 

Para Redfield (1947 apud GOLDWASSER, 1976), por exemplo, características 

dessas chamadas ‘pequenas comunidades’ são o isolamento, a homogeneidade e a 

autossuficiência; conferindo a elas considerável diferenciação em relação às demais. 

                                                           
1 Atualmente, qualquer conjunto de indivíduos, segmentos sociais, grupos religiosos ou grupos que 
compartilham interesses em redes sociais, entre outros usos, é chamado de comunidade. 
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Embora a comunidade ideal de Redfield tenha as características acima citadas, 

"a comunidade como totalidade homogênea e isolada não existe senão como 

conceito-limite e, portanto de natureza puramente lógica" (GOLDWASSER, 1976, 

p.74). Toda comunidade está sujeita a influências externas em maior ou menor grau. 

Compreendendo que relações sociais comunitárias não são objetos estáticos e 

percebendo que por esse caráter mutável, a sociedade permanece em constante 

transformação, estudos mais atuais admitem a dinamicidade do contexto comunitário. 

Comunidades são formadas por indivíduos distintos entre si; o que mantém 

essas pessoas unidas, mesmo com todos os fatores que poderiam separá-las é um 

sentimento recíproco e vinculante, um entendimento compartilhado. Esse 

entendimento não deriva de acordos ou consensos, ele simplesmente já está 

estabelecido. Essa consciência de valores e princípios partilhada entre os membros 

da comunidade evocam uma sensação de solidariedade, segurança e acolhimento 

(BAUMAN, 2003). 

Com a evolução técnica dos meios de transporte e posteriormente dos meios 

de comunicação, as distâncias tornam-se cada vez menores. As comunidades antes 

isoladas passam a ter maior acesso ao exterior e consequentemente ficam mais 

expostas às influências externas.  

 
 
A partir do momento em que a informação passa a viajar independente de 
seus portadores, e numa velocidade muito além da capacidade dos meios 
mais avançados de transporte, a fronteira entre o "dentro" e o "fora" não pode 
mais ser estabelecida e muito menos mantida (BAUMAN, 2003, p. 19). 

 
 

Ao passo que as cidades vão crescendo e as pessoas se tornando cada vez 

mais individualizadas e heterogêneas, a comunidade vai perdendo espaço. O 

processo de valorização da individualidade e diferenciação em relação aos demais se 

estabelece a partir da implementação do capitalismo e da sociedade de consumo. 

Em uma sociedade de consumo, os bens consumidos passam a definir o 

indivíduo; o que as pessoas usam e compram, determina quem elas são. Essa 

característica reduz o sentimento de solidariedade e parceria, uma vez que o ‘objetivo’ 

passa a ser a diferenciação, a ostentação através de ‘coisas’ compradas (BAUMAN, 

2003). 

Outro fator que contribui para o acirramento das tendências individualistas, para 

Bauman (2003) é o meritocracismo. O meritocracismo é a noção de que cada um 
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recebe o que é merecido; significa, por exemplo, que se um sujeito trabalhou e o outro 

não, o que trabalhou ‘merece’ receber dinheiro por isso e o outro não. Essa ideia, 

portanto, torna a divisão igualitária dos bens, injusta.  

Todos os fatores até aqui listados contribuem para a ‘falência’ das 

comunidades, na visão de Bauman (2003); não há mais um comprometimento real 

dos sujeitos com os demais membros do grupo. A influência exterior é cada vez maior; 

os indivíduos encontram-se cada vez mais distantes e individualizados, mas mesmo 

assim, a necessidade humana de se sentir parte de algo, ainda existe. 

Apesar da heterogeneidade, do individualismo, da insegurança gerada pelo 

mundo globalizado e da instabilidade e hostilidade nos quais estamos inseridos, 

observa-se uma valorização de conceitos como família e comunidade por 

representarem segurança e proteção. “Quando o mundo se torna grande demais para 

ser controlado, os atores sociais passam a ter como objetivo fazê-lo retornar ao 

tamanho compatível com o que podem conceber” (CASTELLS, 1999 apud PERUZZO; 

VOLPATO, p. 2) 

Bauman (2003) supõe que embora a necessidade de segurança e conforto 

gerada pela incerteza da realidade atual, os sujeitos nela inseridos não pretendem 

assumir todos os aspectos que a solidariedade comunitária requer. As pessoas 

querem a segurança e a “aprovação social” que as comunidades conferem, embora 

não pretendam compartilhar o bem-estar que desfrutam individualmente. É nesse 

contexto que a identidade, torna-se mais evidente.  

Para ele, processo de formulação da identidade na atualidade é 

permanentemente incompleto; as identidades devem se manter flexíveis para que 

possam ser facilmente alteradas no momento em que deixam de ser satisfatórias. 

A identidade vem sendo “utilizada” atualmente de modo mais perceptível como 

fator de diferenciação perante os demais indivíduos, tornando possível a formação de 

novos grupos. Grupos estes, que são ‘construídos’ de forma racional e acordada2, de 

modo que seja possível ter a segurança de pertencer a uma ‘comunidade’, sem a 

necessidade de comprometimento e compartilhamento de todos os aspectos.  

As ‘novas comunidades’ são baseadas em vontades, interesses, escolhas, 

anseios e objetivos em comum; a questão de proximidade territorial deixou de ser 

crucial para a sua constituição, de modo que as comunidades atuais não apresentam 

                                                           
2 Diferente das comunidades “realmente existentes” (BAUMAN, 2003, p.19) 
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necessariamente laços de sangue como base de sua constituição, mas laços de 

escolha (BUBER, 1987 apud PERUZZO; VOLPATO, p. 5). 

O desenvolvimento tecnológico, principalmente a expansão do uso da internet, 

possibilita o encurtamento de distâncias e torna cada vez mais comum que pessoas 

de diferentes localidades possam interagir e encontrar características em comum. 

Assim sendo, é possível hoje em dia ser parte de um grupo social, mesmo que à 

distância. Palácios (2001, apud PERUZZO; VOLPATO, p.6) interpreta a 

territorialidade por um novo viés:  

 
 
O sentimento de pertencimento, elemento fundamental para a definição de 
uma Comunidade, desencaixa-se da localização: é possível pertencer à 
distância. Evidentemente, isso não implica a pura e simples substituição de 
um tipo de relação (face-a-face) por outro (à distância), mas possibilita a 
coexistência de ambas as formas, com o sentimento de pertencimento sendo 
comum às duas. 

 
 

Essas “comunidades de entendimento comum” (BAUMAN, 2003, p.19)3, assim 

como as identidades, devem permanecer flexíveis para que possam passar pelas 

diversas alterações que venham a ser necessárias ao longo do tempo. Essa 

flexibilidade é importante, pois a vida contemporânea é efêmera e transitória, não 

cabendo, portanto, aspectos rígidos.  

Para Bauman (2003, p.19), esse tipo de comunidade é mais frágil do que as 

“comunidades realmente existentes”, pois estão fundamentadas em aspectos 

superficiais em relação às antigas comunidades. Essa característica confere, então, a 

essas comunidades contemporâneas uma relativa fragilidade, gerando a necessidade 

constante de proteção e vigilância. 

Embora as ‘comunidades contemporâneas’ tenham esse caráter transitório e 

volátil, no Brasil ainda existem, para o senso comum, associações societárias com 

características de comunidades ‘primitivas’. É comum atualmente que as pessoas 

utilizem a palavra ‘comunidade’ para designar os grupos sociais que ocupam áreas 

carentes. Os próprios moradores de favelas se referem ao morro como comunidade. 

José Marques de Melo (1981, apud PERUZZO; VOLPATO, p.6) entende que o 

fenômeno das comunidades, no sentido de compartilhamento e solidariedade é 

inexistente nas áreas mais urbanizadas do Brasil: 

                                                           
3 Segundo aquele autor “toda unidade precisa ser construída; o acordo “artificialmente produzido” é a 
única forma disponível de unidade.” 
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Talvez as experiências propriamente comunitárias no Brasil (além das 
sociedades tribais, isoladas da sociedade nacional) sejam aquelas que 
encontram na miséria um fator de aglutinação: nas favelas das grandes 
cidades e nos povoados das áreas rurais, constituídas respectivamente por 

migrantes e imigrantes potenciais.  
 
 

Nesse sentido, Bauman (2003) diz que onde o Estado falha e o acesso à 

localidade é restrito exclusivamente aos moradores, a comunidade pode fornecer a 

segurança e bem-estar necessários. Podemos confirmar esse princípio se 

considerarmos a formação do subúrbio e das favelas ainda no início do século XIX, o 

corpo social fornecia alguns dos recursos que o Estado não viabilizava. 

(FERNANDES, 2001) 

De todo modo, autênticas ou inventadas, reais ou virtuais, as comunidades 

continuam sendo a aglutinação de pessoas com características em comum: seja pelo 

modo de pensar, o lugar onde moram, o que estudam ou a marca preferida. Ainda nos 

dias de hoje pertencer a uma comunidade é pertencer a um ‘lugar’ onde podemos nos 

sentir seguros e protegidos contra as adversidades do mundo. 

 

2.3  INTERAÇÃO VISITANTE X VISITADO 

 

É comum em estudos sobre os efeitos da relação entre turistas e população 

receptora, a compreensão de que o turismo causa ‘impactos’4 econômicos, sociais e 

culturais e, muitas vezes a população local é vista como vítima de uma atividade 

predatória.  

Provavelmente, essa ideia negativa atribuída à atividade turística tem relação 

com o turismo de massa, que de acordo com Cohen (1972) possui como 

características: o grande volume de pessoas cumprindo um roteiro padronizado e 

previamente determinado, que praticamente não interage com a cultura local. Ele 

afirma que alguns turistas com essas características, são capazes de desfrutar os 

lugares visitados apenas, se contarem com uma gama de itens que lhes são 

familiares; é o que lhes confere a segurança necessária para lidar com o 

estranhamento do novo local.5 

                                                           
4 “Entende-se que o termo impacto retoma a ideia de culturas “essencialmente” diferentes que se 
chocam, de forma quase mecânica” (MAIO, 2006 p. 9) 
5 O turismo de massa exige uma infraestrutura turística nos padrões dos visitantes; no entanto, como 
os turistas estão naquele lugar para ‘conhecer’ uma nova cultura, a decoração dos quartos dos hotéis 
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Há também uma modalidade de turismo que promete a promoção de um maior 

contato com cultura e o modo de vida da população local; no entanto, essa interação 

ocorre de forma distanciada, através da perspectiva da “bolha ambiental” particular na 

qual o turista está inserido (COHEN, 1972, p. 166). Nesse caso a única diferença para 

o modelo anteriormente citado, é o atrativo a ser visto, em vez de pontos turísticos, 

pessoas e suas interações sociais. Sobre esse assunto, Margarita Barretto (2004, 

p.13) afirma que “não pode haver verdadeiro intercâmbio quando um observa o outro 

como se fosse uma curiosidade exposta numa vitrine”.  

Tal distanciamento entre visitante e visitado além de não favorecer o 

intercâmbio cultural, agrava os preconceitos de ambos os lados. Do ponto de vista da 

população visitada, Barretto (2004, p.4) afirma que o elevado número de turistas 

acarreta a perda das características individuais de cada pessoa e, que desse modo, 

“passam a relacionar-se não com a pessoa do turista, mas com o estereótipo 

predominante no imaginário social local sobre os mesmos”. 

Alguns autores realizaram análises sobre a repercussão da atividade turística 

sobre a população local; o estudo mais conhecido é o de Doxey (1976, apud Cohen, 

1984, p. 381), no qual estabelece um modelo de mudança gradativa no 

comportamento da população receptora em relação aos visitantes. De acordo com 

esse estudo, tal mudança ocorre em quatro estágios: euforia, apatia, irritação e 

antagonismo. 

A euforia ocorreria a princípio, devido à consciência dos benefícios econômicos 

que a atividade trará para o local; a apatia advém da presença do turista e das 

relações formais estabelecidas entre moradores e visitantes; a irritação deriva da 

saturação do local e, por fim o antagonismo, quando se verificam manifestações hostis 

dos habitantes locais contra os turistas. 

No entanto, de acordo com BARRETTO (2004, p.5) esse estudo, embora seja 

válido como referência,  

 
 
Tem sido questionado, em primeiro lugar porque a etapa de euforia nem 
sempre acontece e, em segundo, porque a etapa de antagonismo se dá 
apenas quando o turismo aprofunda ainda mais as diferenças sociais e 
quando a população local precisa competir contra os turistas por recursos 
escassos ou por espaço. 

 

                                                           
é temática, as comidas servidas nos restaurantes e os produtos vendidos nas lojas ‘turísticas’ são 
‘locais’, modificados para que se adequem aos padrões dos visitantes. Cohen denomina esse processo 
de “estandardização das instalações” (COHEN, 1972, p.171). 
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Conflitos entre visitantes e visitados ocorrem frequentemente, pois, o 

relacionamento entre eles é assimétrico; em primeiro lugar, porque as motivações que 

determinam a interação são diferentes, enquanto um está a passeio o outro trabalha 

para garantir o bem-estar do primeiro. Há também a possibilidade de a população 

‘anfitriã’6 ter menos recursos financeiros e tecnológicos em relação aos visitantes, de 

modo que ocupam posições diferentes no cenário turístico. 

 Seja como for, não podemos generalizar o modo como se dá a convivência 

entre esses dois tipos de atores sociais, muito menos analisá-las por um único viés, 

assim como as demais relações sociais, essas variam de acordo com as 

circunstâncias na qual estão inseridas. 

Cohen (1984, p. 379) afirma que os encontros entre estes dois grupos sociais 

são “essencialmente transitórios, assimétricos e sem repetição, [onde] os 

participantes procuram gratificação imediata em lugar de continuidade”. Para ele, essa 

superficialidade das interações sociais, “propicia a exploração, o engano, a hostilidade 

e a desonestidade”.  

 Embora o turismo acabe promovendo todos esses efeitos e haja de fato grande 

dificuldade em se estabelecer uma relação de proximidade entre o turista e o 

‘anfitrião’, é possível minimizar a hostilidade entre eles, a partir do momento em que 

se estabelece definitivamente que o turismo é uma atividade econômica.  

Compreendendo esse processo como uma ‘transação comercial’, os habitantes 

locais buscam capacitação profissional, visando a se adaptar à nova realidade do local 

e manter por um tempo prolongado o retorno financeiro promovido pela atividade; “a 

profissionalização consiste num esforço para superar o conflito entre os aspectos 

econômicos e sociais” (SHAMIR, 1978 apud. COHEN, 1984 p. 380). 

Há uma vertente dos estudos de resultados da implementação do turismo em 

comunidades remotas, reduzidas e com acesso restrito à tecnologia, que considera a 

alteração da rotina de trabalho do morador como algo negativo. Para esses 

estudiosos, o fato da população buscar melhores condições financeiras e se qualificar 

para trabalhar com o turismo, descaracterizaria a tradição local. 

                                                           
6 Cohen (1984) entende que não existe em interações comerciais estabelecidas através do turismo, 
uma relação real de anfitrião e hóspede; mesmo em países onde não há tensão entre pobreza e 
riqueza. “As relações são mecânicas e as pessoas cansam de sempre ter que estar disponíveis e 
alegres” (BARRETTO, 2004, p.3) 
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Ainda nessa linha de pesquisa, há uma visão que interpreta este processo 

como a artificialização da cultura local. A tradição se alteraria para o grupo tornar-se 

mais atrativo para o consumo turístico. Podemos ilustrar esta hipótese, com a 

modificação de finalidade do artesanato Pataxó para a comercialização turística; “as 

produções de objetos tradicionais passam por mudanças em resposta a imposições 

comerciais e estéticas de consumidores de lugares às vezes bem distantes” 

(APPADURAI, 1986 apud. GRÜNEWALD, 2001, p. 137).  

Embora de fato e inevitavelmente ocorram alterações culturais na comunidade 

receptora, é possível que os moradores passem a operar no turismo, sem a perda de 

sua identidade e suas referências comunitárias. Ainda utilizando o exemplo Pataxó, o 

artesanato voltado para o turista demonstra a identidade da tribo, embora eles 

estabeleçam “nuanças entre elas de modo a saber quais são as definidoras de sua 

tradição e quais são meramente objetos de troca” (GRÜNEWALD, 2001, p. 137). 

Outro exemplo é o caso dos balineses, que produzem artigos que se adequam 

ao gosto dos turistas, sem com isso perder a qualidade ou abandonar os laços 

comunitários ou familiares. De acordo com Mc Kean (1989 apud BARRETTO, 2004, 

p.9), eles “exigem respeito dos turistas, por exemplo, não permitindo que participem 

de certas cerimonias como cremações; como resultado, os turistas valorizam as 

apresentações culturais e a população jovem reforça sua identidade”. 

Os exemplos acima citados demonstram que a mercantilização dos bens 

culturais de uma comunidade não destrói nem homogeneíza, obrigatoriamente, o 

significado que esses bens possuem; o que acontece é um processo de adaptação e 

ressignificação destes para quem os produz, de modo a conservar as particularidades 

tradicionais da comunidade. 

Concluímos, então, que a relação entre residentes e turistas será sempre 

‘conturbada’, em maior ou menor grau. Para amenizar a animosidade do morador em 

relação ao visitante, é importante que ele participe ativamente do planejamento 

turístico, em vez de ser alijado do processo; por outro lado, visitantes menos 

etnocêntricos, geram menos desconforto nos ‘anfitriões’, por terem mais respeito pela 

sua cultura. 
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3  A AZUL E BRANCA DE OSWALDO CRUZ E MADUREIRA. 

 

Para a compreensão do campo de estudo é fundamental analisar o processo 

de surgimento das escolas de samba, no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, 

mesmo contrariando a máxima de que o “subúrbio é o lugar da não cultura”7, o que 

gerou o que hoje é chamado por estudiosos de “o mistério do samba”8. 

Vamos nesse capítulo acompanhar um breve histórico da Portela desde o seu 

surgimento até os dias atuais e a retomada das feijoadas como elemento de união 

entre os membros da escola. 

 

3.1  SURGIMENTO DAS ESCOLAS DE SAMBA 

 

Nas primeiras décadas do século XIX iniciaram-se as reformas urbanas no Rio 

de Janeiro, sendo o período mais emblemático, o do prefeito Pereira Passos 1902-

1906. Essas reformas ocasionaram a derrubada de dezenas de cortiços, motivando a 

intensificação da ocupação dos morros dos arredores do Centro; principalmente, nos 

bairros do Estácio, de Vila Isabel e Tijuca e o deslocamento de toda essa população 

de baixa renda para subúrbios distantes, anteriormente ocupados por engenhos e 

propriedades agrícolas (SIMAS, 2012). 

Tais reformas urbanas, “civilizatórias”, visavam a “melhorar a imagem, a 

sanidade e a economia da capital federal” (AZEVEDO, 2003, p.41), a intenção era 

reestruturar a cidade de modo a reproduzir o modelo francês. Essa reorganização 

urbana acabou resultando numa “cisão cidade-subúrbio” (FERNANDES, 1996, p.343), 

o que motivou a imagem pejorativa9 que permanece ainda hoje atrelada aos bairros 

do subúrbio. 

O subúrbio a princípio era ocupado por unidades agrícolas, em sua maioria 

latifúndios. Com a abolição da escravatura em 1888 e a consequente desarticulação 

da economia agrária, os latifundiários que ocupavam a região se deslocaram para 

localidades mais valorizadas da cidade. Os escravos recém-libertos que trabalhavam 

na região, se mantiveram ali, por falta de opção, a ocupação do subúrbio por 

                                                           
7 FERNANDES, 1996. 
8 FERNANDES, 2001. 
9 “O uso da palavra subúrbio no contexto do Rio de Janeiro exprime um imaginário dominante de uma 
cidade onde as classes médias e baixas não deveriam ter direito à cidade” (FERNANDES, 1996 p.344). 
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indivíduos com limitado poder aquisitivo, intensifica-se ainda mais, com a derrubada 

dos cortiços nas primeiras décadas dos anos 1900 e a migração de pessoas oriundas 

do Vale do Paraíba (SIMAS, 2012). 

O bairro de Oswaldo Cruz e suas imediações faziam parte da grande freguesia 

de Irajá durante o período colonial10; a produção local era voltada para a pecuária, 

cultivo de cana-de-açúcar e cachaça, por isso era uma das principais zonas de 

abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. A princípio, o bairro era uma região 

extremamente pobre, onde não havia água encanada, luz elétrica, esgoto nem 

calçamento; a única benfeitoria que chegou à região foi a extensão da linha ferroviária 

da estrada de ferro Central do Brasil (em 1898); único meio de transporte coletivo que 

ligava o centro ao subúrbio. (FERNANDES, 2001; SIMAS, 2012) 

De acordo com Cabral (1996 apud FERNANDES, 2001, p.42) o fato de o Rio 

de Janeiro ter sido capital do Brasil desde 1793 e, por conseguinte, ter se 

transformado na maior e mais importante cidade brasileira até meados do século XX, 

tornou sua atratividade a pessoas das mais variadas origens, muito forte; de modo 

que a cidade passou a ser uma “espécie de síntese da cultura popular do país”. 

Grande parte dos imigrantes sendo eles estrangeiros ou pessoas vindas de 

outras cidades estavam em busca de melhores condições de vida; devido à condição 

financeira limitada, estes indivíduos dirigiam-se ao subúrbio. A extensão da linha 

ferroviária promoveu uma ocupação mais intensa em direção ao subúrbio. 

Sob essas circunstâncias nasce o samba. Para Fernandes (2001, p.43) “O 

samba é filho de uma cidade submetida à grande variedade de influências e bagagens 

culturais de imigrantes recém-chegados, que através dele buscavam algum tipo de 

enraizamento num meio de ambiente inédito e muitas vezes hostil”.  

A comunidade de Oswaldo Cruz organizava festas semanalmente para reunir 

seus membros e gerar uma maior integração entre eles, “eram ocasiões em que as 

macumbas de origem afro-brasileira conviviam com os batuques dos sambas” 

(SIMAS, 2012, p.30). Os sambistas aproveitavam a grande concentração de pessoas 

que se reuniam nos terreiros para as sessões, para realizarem seus ensaios. 

Podemos perceber que o samba e os blocos carnavalescos originados no 

subúrbio e favelas têm relação direta com essas manifestações religiosas; 

                                                           
10 Freguesia a essa época eram territórios que circundavam determinadas igrejas. (SIMAS, 2012, p.27) 
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posteriormente ressaltaremos alguns destes elementos presentes ainda hoje nos 

desfiles das escolas de samba.  

Devido ao processo de modernização urbana pela qual o Rio de Janeiro 

passava durante as primeiras décadas do século XIX, as manifestações 

carnavalescas entendidas como mais populares, como o entrudo11 passam a ser 

rechaçadas e a partir de então surge o “grande carnaval”12. Essas novas 

manifestações carnavalescas eram excludentes, devido ao seu caráter luxuoso, e 

voltadas exclusivamente para as elites da cidade. 

Enquanto novas manifestações consideradas ‘civilizadas’ eram valorizadas, 

havia uma forte preocupação do Estado em restringir qualquer manifestação popular 

e em contrapartida, a população pobre e excluída buscava formas de aceitação dentro 

da sociedade. A esse respeito, Simas (2012, p.37) afirma: “O Estado buscava 

disciplinar as manifestações das camadas populares, com o objetivo de controlá-las. 

Os negros, por sua vez, buscavam trilhar caminhos de aceitação social.” 

Nesse contexto, surgem os primeiros blocos carnavalescos da cidade, a 

princípio, para que essa parcela de habitantes marginalizados da cidade pudesse 

participar do carnaval livremente. No entanto, para escapar da repreensão policial, os 

blocos necessitavam de uma licença oficial, que só era concedida mediante 

identificação dos responsáveis e endereço da agremiação (FERNANDES, 2001). 

Os blocos adaptaram o samba amaxixado13 para favorecer a evolução dos 

cortejos durante os desfiles e também como forma de diferenciação das demais 

manifestações carnavalescas da época (corsos e ranchos).  

O fundador da primeira14 escola de samba, Ismael Silva do Estácio, identificou 

que o ritmo da melodia precisava ser mais acelerado para que os participantes 

pudessem evoluir de forma mais dinâmica pelas ruas: Segundo ele “O samba da 

época não permitia aos grupos populares caminhar pela rua, de acordo com o que se 

vê hoje em dia. O estilo não dava para caminhar e dançar o samba.” (SOARES, 1985 

apud FERNANDES, 2001 p.47). É desse modo que surgem as escolas de samba. 

                                                           
11 “Antigo jogo carnavalesco de origem ibérica que os portugueses trouxeram para o Brasil no século 
XV.” Este jogo consistia em “lançar nas pessoas água, líquidos diversos, farinha e outras substâncias” 
(FERNANDES, 2001 p.14) 
12 De inspiração elegante (FERNANDES, 2001 p.15) 
13 “O samba amaxixado era muito bom para a dança de salão, porém pouco apropriado para os desfiles 
carnavalescos” (FERNANDES, 2001 p.46) 
14 Deixa Falar. 
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Em 1929 ocorre o primeiro concurso não oficial entre escolas de samba. O 

evento foi organizado por Zé Espinguela15 que tinha como hábito promover 

competições musicais nas festas que aconteciam em sua casa. Participaram desse 

primeiro concurso apenas três escolas: o Conjunto Carnavalesco de Oswaldo Cruz, 

que foi o campeão do concurso; a Estação Primeira de Mangueira e Estácio de Sá 

(FERNANDES 2001; SIMAS, 2012). 

A partir desse concurso foi criada uma série de normas, que posteriormente 

tornam-se os alicerces dos elementos tradicionais das escolas de samba. Como 

exemplo de algumas dessas regras, podemos citar o banimento dos instrumentos de 

sopro, sendo admitidos, apenas, instrumentos de percussão e o cavaquinho, além da 

instituição da apresentação do grupo de baianas16. A escolha e estabelecimento 

destes elementos como regras ressalta a forte influência dos ritmos e religiões afro-

brasileiros, tanto na preferência pelos instrumentos de percussão, quanto pela 

“homenagem às mães-de-santo que sempre foram lideranças destacadas e parte 

integrante do mundo do samba” (FERNANDES, 2001, p.56). 

Em 1932, o jornalista Mário Filho, com o patrocínio do jornal onde trabalhava, 

começou a promover as escolas de samba, considerando que a disputa entre as 

escolas serviria para aumentar a venda de jornais durante o período de carnaval, no 

qual o campeonato carioca de futebol era paralisado (SIMAS, 2012, p. 40).  

O estabelecimento de regras para os desfiles, a organização de campeonatos 

e divulgação da imprensa agradaram a população e o Estado, que até então devido 

ao forte autoritarismo buscava coibir qualquer manifestação popular, principalmente 

as que tinham relação com o samba. A repressão destas manifestações se devia ao 

fato de até então os sambistas serem vistos como malandros e vadios. Deste modo, 

em 1935 ocorre o primeiro concurso carnavalesco promovido pela prefeitura do Rio 

de Janeiro (SIMAS, 2012, p.40). 

 

 

 

 

                                                           
15 Chefe religioso do candomblé de muito prestígio e fundador da Estação Primeira de Mangueira,  
16 “O grupo das baianas ao lado da bateria, fazem parte dos elementos rituais originais que se 
mantiveram intactos por todo o tempo. Até hoje nestas partes da escola só entram as pessoas mais 
íntimas da comunidade da escola de samba” (FERNANDES, 2001 p.56). 
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3.2 A PORTELA 

 

É nesse cenário do subúrbio do início do século XX que no princípio da década 

de 1920, dona Esther17 funda em Oswaldo Cruz o bloco “Quem fala de nós come 

mosca”, que possuía alvará e por isso, podia desfilar livremente pelas ruas do 

subúrbio.  

Em 1923 surge uma dissidência do bloco, visto que no “Quem fala de nós come 

mosca” havia um grande número de crianças. O bloco “As baianinhas de Oswaldo 

Cruz” é fundado entre outros, por Paulo da Portela18. Embora não haja um consenso 

sobre a data de criação da escola de samba Portela, oficialmente, a escola, reconhece 

este ano como o marco de sua fundação. Após algumas divergências internas, o bloco 

das Baianinhas é desfeito e parte de seus integrantes, sob a liderança de Paulo funda 

o “Conjunto Carnavalesco de Oswaldo Cruz” (SIMAS, 2012; PORTELA WEB). 

De acordo com Simas (2012, p.36), por iniciativa do diretor, os integrantes do 

bloco que trabalhavam no Centro, se reuniam diariamente no trem que saía da Central 

do Brasil às 18:0419, rumo a Oswaldo Cruz para ensaiar as novas composições e 

discutir os rumos da agremiação. Os encontros eram tão frequentes que o trem 

chegou a ser reconhecido como a sede móvel do Conjunto. 

 
 
A sede móvel da Portela expõe a capacidade e a organização dos sambistas 
em superar a alienação suburbana, estando aí os fundamentos de terem 
criado uma das mais proeminentes agremiações de toda a história das 
escolas de samba (FERNANDES, 1996, p.348)  

 
 

Como citado anteriormente, durante esse período de nossa história se buscava 

rechaçar a malandragem e valorizar a figura do trabalhador. Àquela época, os 

sambistas eram vistos pela sociedade como vagabundos. A partir de um 

acontecimento em uma das festas organizadas por dona Esther20, Paulo da Portela 

                                                           
17 Festeira afamada de Oswaldo Cruz. (SIMAS, 2012); “Ela foi uma liderança religiosa que recebia 
políticos e artistas em sua casa.” (FERNANDES, 2001 p.66). 
18 “Diferente de inúmeros sambistas conhecidos por alcunhas que os identificam de acordo com suas 
escolas, começou a ser conhecido como “da Portela” muito antes do surgimento da escola de samba” 
(SIMAS,2012, p.43). 
19 “Atualmente, nos festejos do Dia Nacional do Samba (02/12), uma das maiores atrações da festa é 
o Trem do Samba. Idealizado em 1991 pelo compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz, o evento busca 
reproduzir as viagens que Paulo da Portela comandava entre o Centro da cidade e o subúrbio”. (SIMAS, 
2012, p.36) 
20 Na qual figuras ilustres estavam presentes e Dona Esther não permitiu que um grupo de sambistas 
entrassem na festa devido ao modo que estavam vestidos. (FERNANDES, 2001; SIMAS, 2012) 
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passa a exigir que os músicos do Conjunto Carnavalesco de Oswaldo Cruz se vistam 

de forma exemplar, para que eles não fossem enquadrados na figura estereotipada 

de ‘sambista maltrapilho’ (SIMAS, 2012; FERNANDES, 2001). 

Essa exigência era ainda maior durante os desfiles. Paulo passa a organizar a 

escola de modo diferente, surgindo assim mais uma série de inovações no cenário do 

carnaval, como: “comissão de frente uniformizada, alas separadas, alegorias e 

fantasias respeitando as cores do pavilhão” (SIMAS, 2012, p.45). 

Em 1935 devido à forte tensão gerada pelo “levante de comunistas, contra o 

governo de Vargas, a prefeitura do Rio determina que as escolas de samba deveriam 

se registrar como grêmios recreativos nas Delegacias de Costumes” (SIMAS, 2012, 

p. 41).  

No momento em que Paulo e os demais membros da diretoria dirigem-se à 

delegacia para registrar a escola, nessa época chamada de “Vai como pode”, o 

delegado responsável (Dulcídio Gonçalves), achando o nome impróprio para uma 

agremiação sugere então, o novo nome: Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela; 

em alusão à localização de sua sede na Estrada do Portela (SIMAS, 2012; PORTELA 

WEB). 

Durante a década de 1940 acontecia a Segunda Guerra Mundial. De acordo 

com Fernandes (2001) as atividades das manifestações carnavalescas da cidade, 

como blocos e ranchos foram suspensas, devido ao clima tenso no qual o mundo 

estava inserido. As escolas de samba, no entanto, continuaram com suas atividades, 

mesmo tendo que desfilar no Estádio de São Januário21, sem a promoção dos jornais 

e com temas nacionais estabelecidos pela UNE. Nesse período, a Portela conquistou 

sete títulos consecutivamente22, façanha ainda não repetida por nenhuma outra 

agremiação. 

A partir do nacionalismo exacerbado causado pelo contexto de guerra, e o 

interesse do Estado Novo em “atribuir valor positivo às manifestações de um 

idealizado Brasil mestiço” (SIMAS, 2012, p.59), o sambista é elevado ao lugar de 

representação da identidade nacional (FERNANDES, 2001; SIMAS, 2012). 

Devido à atmosfera de guerra, os EUA buscaram formar uma aliança 

geopolítica com os países da América Latina através da “Política de Boa Vizinhança”; 

                                                           
21 O último carnaval realizado na Praça XI foi em 1942; a partir de então a praça é destruída para a 
construção da Avenida Presidente Vargas. (SIMAS, 2012 p.58) 
22 Este momento é conhecido pelos portelenses como “7 anos de glória”. (PORTELA WEB) 
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desse modo, instalaram no Rio de Janeiro um órgão responsável por criar essa 

proximidade pretendida, o OCIAA [Office of the Coordinator of Inter-American Affairs] 

(FERNANDES, 2001, p.114).  

De acordo com Fernandes (2001), este órgão tinha como obrigação identificar 

uma série de particularidades da cultura local e desse modo, criar elementos que 

promovessem uma aproximação cultural entre EUA e demais países. Desse modo, 

um dos embaixadores da política de boa vizinhança, Walt Disney, se dirigiu a países 

da América Latina “com a incumbência de criar personagens latino-americanos para 

filmes de propaganda favoráveis aos EUA”23 (SIMAS, 2012, p.53). 

Nesse contexto, os agentes da OCIAA escolheram “Paulo e a Portela para 

servirem de modelos para que Walt Disney e equipe construíssem um personagem 

brasileiro” (FERNANDES, 2001, p.117). Mesmo afastado da escola desde o carnaval 

de 1941, devido a uma desavença com membros da escola, Paulo acompanhou 

Disney e sua equipe até a quadra da Portela, propiciando assim, o nascimento do Zé 

Carioca. 

Em virtude do afastamento de Paulo da escola, o encarregado pela presidência 

passa a ser Natalino José do Nascimento. Natal começa a trabalhar como banqueiro 

do bicho devido à dificuldade que encontrou para se recolocar no mercado de trabalho 

após ser demitido por invalidez. É a partir daí que tem início a polêmica relação entre 

jogo do bicho24 e as escolas de samba.  

Com o fim da guerra e a retomada da normalidade das atividades 

carnavalescas e após um período conturbado em que houve várias intervenções 

políticas no carnaval, torna-se cada vez mais comum a divulgação dos desfiles das 

escolas de samba pelos veículos de comunicação, aumentando ainda mais a 

popularidade do samba na cidade.  

Como consequência dos sucessivos campeonatos a projeção alcançada 

durante as décadas de 1940 e 1950, fez da Portela a primeira escola de samba a 

receber a visita oficial de casal real europeu25, além de ter sido oficialmente convidada 

pelo Ministro de relações exteriores da época para se apresentar no Palácio do 

Itamaraty para a duquesa de Kent em 1950 (SIMAS, 2012, p.73). 

                                                           
23 Podemos citar como exemplo, os filmes “Você já foi a Bahia” e “Alo amigos”, nos quais aparece o 
personagem brasileiro Zé Carioca. (FERREIRA, 2008) 
24 Espécie de loteria muito popular nas ruas do Rio de Janeiro, proibido desde a proclamação da 
República. (SIMAS, 2012 p. 66) 
25 O rei e a rainha de Luxemburgo 
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Na década de 1960 a popularidade da escola tornou-se ainda mais expressiva, 

especialmente entre os moradores da zona sul, principalmente a partir do 

estabelecimento de ensaios no Mourisco, em Botafogo. Desse momento em diante, a 

escola, até então vitoriosa, começa a apresentar problemas. 

Nesse momento começam a prevalecer os interesses financeiros dos donos de 

alas em vez dos interesses da Portela, fazendo com que o número de integrantes na 

avenida passasse a incorporar a participação cada vez maior de pessoas de fora da 

comunidade. Essas pessoas não frequentavam os ensaios, não compreendiam o 

significado de suas fantasias e alas dentro do enredo e, não sabiam nem ao menos 

cantar o samba-enredo; o que comprometia a evolução da escola na avenida (SIMAS, 

2012). 

Como citado anteriormente, Natal26, o “homem forte da Portela” estava 

diretamente envolvido com o jogo do bicho; “na década de 1950, por exemplo, os 

pontos controlados por ele em Madureira movimentavam mais dinheiro que todas as 

outras bancas juntas” (SIMAS, 2012, p.67). Sua situação, no entanto, começa a se 

agravar a partir do golpe de 1964, quando foi instituída pelos militares a repressão à 

loteria ilegal. Deste modo, em 1968, Natal e os demais contraventores do bicho foram 

mandados para o presídio de Ilha Grande. 

Durante a década de 1970, a situação da escola se agrava com o afastamento 

de Candeia, um dos nomes mais ilustres da Portela; o afastamento de Candeia e de 

uma série de outros célebres sambistas, a exemplo de Paulinho da Viola, deve-se27, 

à centralização de poder nas mãos do novo presidente, Carlinhos Maracanã. 

Além disso, eles identificaram o declínio da qualidade dos sambas, que 

sofreram modificações ao longo dos anos para se adaptar aos desfiles e à presença 

cada vez maior de integrantes de fora da comunidade. A presença mais expressiva 

era de membros da alta sociedade carioca. O manifesto de Candeia tinha relação com 

o incômodo causado pela percepção de perda da ‘autenticidade’ e ‘tradição’ da escola. 

Ainda nessa década em que sucedem essas divergências e transformações 

internas na escola, ocorre uma revolução conceitual promovida pelo carnavalesco 

Joãozinho Trinta. Ele passou a utilizar alegorias gigantescas, ocupadas por muitos 

                                                           
26 “Há entre os portelenses, a certeza de que os anos de ouro da Portela correspondem ao apogeu de 
Natal [...]. Entre 1941 e 1970 – 30 carnavais, portanto -, a Portela conquistou 17 títulos”. (SIMAS, 2012 
p.81) 
27 De acordo com manifesto escrito pelos próprios (SIMAS, 2012). 
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figurantes e fantasias pesadas, além de desenvolver enredos que diferiam dos temas 

clássicos. Além das inovações citadas, ainda ocorreram outras modificações: o tempo 

do desfile passa a ser limitado, os sambas-enredo cada vez mais acelerados e ainda 

por cima vendidos em LP. Todos esses aspectos transformaram os desfiles para 

sempre, pondo fim ao que os estudiosos do assunto chamam de “a época romântica 

do samba” (SIMAS, 2012). 

A partir de todos os fatos apresentados acima, é possível compreender o que 

causou a crise que se instalou sobre a escola a partir da década de 1970. Diante 

desse quadro, o último título conquistado pela Portela foi o de 1984, ano da 

inauguração do sambódromo na Avenida Marques de Sapucaí.  

Doravante a condição da escola torna-se cada vez mais precária; a ponto de 

quase ser rebaixada para o grupo de acesso em 2005, ano em que a escola enfrentou 

uma séria crise política, o incêndio de seu barracão, a perda de alegorias e o fato da 

velha guarda28 não poder desfilar, pois a escola estava atrasada em virtude de uma 

série de problemas técnicos. (SIMAS, 2012)  

 
 
Apesar dos problemas recorrentes que acompanham a escola a partir da 
década de 1970 [...] a Portela consegue, paradoxalmente, se manter na linha 
de frente do samba como uma agremiação ainda capaz de mobilizar a cidade 
do Rio de Janeiro, influenciar a cultura do samba e manter uma torcida 
apaixonada e ativa o ano inteiro (SIMAS, 2012). 

 
 

Demonstramos que o surgimento da Portela deu-se em terreiros e quintais do 

subúrbio do Rio de Janeiro, fato considerado um paradoxo, visto que “onde o discurso 

dominante afirma não existir cultura, ocorre a invenção da manifestação cultural que 

já foi reconhecida como o maior espetáculo da Terra” (VENTURA, 1995 apud 

FERNANDES, 1996). Assim sendo, apesar das adversidades, ela está entre as 

precursoras do samba e dos desfiles das escolas de samba, importantes elementos 

na cultura nacional; consequentemente, torna-se impossível dissociar a história do 

samba e da cultura brasileira, da história da Portela.  

 

 

 

                                                           
28 “Segundo protocolos oficiais de atendimento, 94 pessoas foram socorridas naquela noite, a grande 
maioria logo depois do incidente e com o mesmo diagnóstico: pressão alta”. (SIMAS,2012 p. 99). 
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3.3 A FEIJOADA DA PORTELA 

 

É notório o fato de que um dos elementos que constitui o conjunto dos símbolos 

de nacionalidade dos países é a culinária, a esse respeito, Maciel (2004, p.25) afirma 

que:  

 
 
Muito mais que um ato biológico, a alimentação humana é um ato social e 
cultural. Mais que um elemento da chamada “cultura material”, a alimentação 
implica representações e imaginários, envolve escolhas, classificações, 
símbolos que organizam diversas visões de mundo no tempo e no espaço. 

 
 

Partindo desse pressuposto, podemos compreender a exaltação de pratos 

como a feijoada, peixada e acarajé como símbolos de nacionalidade brasileira. 

Destacaremos aqui alguns aspectos relativos à feijoada; “a feijoada, o mais 

conhecido dos chamados “pratos nacionais”, tem como base a comida do cotidiano” 

(MACIEL, 2004, P.33), visto que a combinação “feijão-com-arroz” está presente 

diariamente nos pratos da maioria dos brasileiros. Este prato é oferecido ao turista, 

quando pretendemos apresentar a cozinha brasileira, e está presente nos cardápios 

de restaurantes de comida brasileira mundo a fora. 

Atualmente, a feijoada é destacada como prato que melhor representa a 

identidade nacional, originalmente conhecida como “comida de escravos”, a feijoada 

se converte, a partir dos anos 30, em “comida nacional” (SCHWARCZ, 2010, p.7). 

Também a partir da década de 1930 o samba passa a ser um dos pilares da 

identidade cultural brasileira; como citado anteriormente, o samba e as religiões afro-

brasileiras estão intimamente relacionados. Em várias das ocasiões em que os 

sambistas se reuniam nos terreiros, era servida a feijoada. 

 
 
O Dia dos Pretos-Velhos, comemorado no dia 13 de maio, é também o Dia 
da Abolição da Escravatura e, por ser uma data importante para a população 
negra, os jongueiros costumavam se reunir na casa de um morador para uma 
roda de jongo29 em homenagem aos antepassados. Na ocasião, preparavam 
uma feijoada, a comida dos pretos-velhos segundo a umbanda, e antes de 
abrir a roda cantavam três pontos para as almas. (BOY, 2003 apud. 
BARBOSA, 2010) 

 
 

                                                           
29 “O Jongo é um ritmo afrodescendente, formador, junto com outr os, da base do Samba 
como nós o conhecemos hoje [...]O Jongo ainda conserva a punga (toque de umbigo), 
como em qualquer outra dança de umbigada, é feita uma roda e um casal dança no 
interior desta.” (BIBLIOTECA DE RITMOS)  
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Podemos perceber a partir de então a estreita relação entre feijoada e samba. 

Na Portela, as feijoadas a princípio eram feitas pela Tia Vicentina, que além de ser 

irmã de Natal, presidente da escola em sua época mais gloriosa, também era membro 

ativo da ala das baianas e na confecção de fantasias (PORTELA WEB30). 

Em entrevista ao site Portela Web, Marquinhos de Oswaldo Cruz, o 

responsável pela retomada das feijoadas, demonstra a relevância delas na história 

portelense e afirma que a ideia de retomar as feijoadas parte da importância de unir a 

comunidade, após a séria crise interna que a escola vinha enfrentando, na primeira 

década dos anos 2000. 

O objetivo inicial era “recriar o ambiente das velhas rodas de samba que 

integravam a comunidade suburbana” (SIMAS 2012, p.102), de modo que o ambiente 

das velhas rodas de partido-alto fosse recriado com a presença de novos sambistas 

e membros da Velha Guarda31; a feijoada da Tia Surica32 completaria o ambiente. 

O êxito da iniciativa foi tamanho que em pouco tempo a feijoada perdeu a 

característica de roda de samba no modelo tradicional e se transformou em show 

musical. A partir da percepção do sucesso das feijoadas da Portela, as demais 

agremiações passaram, também, a organizar suas próprias feijoadas. 

A maioria das escolas do grupo especial e algumas do grupo de acesso 

produzem eventos similares, de modo que foi organizado um calendário para que não 

houvesse concorrência entre elas. Atualmente há, inclusive, um concurso33 durante o 

período do evento Rio Gastronomia, promovido pelo jornal O Globo.  

 

                                                           
30 Acesso em 13 abr. 2014 
31 No início dos anos 70, “Paulinho da Viola, buscando registrar em disco o trabalho dos sambistas 
portelenses sugeriu a gravação do LP Portela, passado de glória, com a participação de bambas da 
escola”. (SIMAS, 2012, p.103) 
32 “Herdeira da tradição e dos dotes culinários da Tia Vicentina.” (SIMAS, 2012, p.102)  
33 O concurso feijoada nota 10, tem como objetivo avaliar que escola de samba serve a melhor feijoada.  
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4  A FEIJOADA PORTELENSE E A PERCEPÇÃO DA COMUNIDADE SOBRE A 
PRESENÇA DE VISITANTES. 

 

A pesquisa em questão é qualitativa, com base etnográfica e foi desenvolvida 

no período entre outubro de 2013 e abril de 2014. Foram feitas 10 entrevistas formais 

e em torno de 15 informais, semiestruturadas,34 obedecendo ao roteiro de perguntas 

preestabelecido, com pessoas diversas; além da coleta de depoimentos e dados 

observados durante o período em que estive em campo. 

Todos os entrevistados residiam nos arredores da Portela, nos bairros de 

Oswaldo Cruz e Madureira; e todos tinham algum tipo de relação com a escola, 

frequentando as feijoadas e demais eventos promovidos pela agremiação e, também 

a quadra em dias de semana, para atividades corriqueiras.   

Optei pela pesquisa com base etnográfica por perceber a importância de 

observar a comunidade pesquisada internamente, de modo a melhor compreender os 

valores e significados dos indivíduos observados; em vez de me deter somente em 

aspectos constatados de forma superficial e exterior. A escolha pela pesquisa 

qualitativa se deve ao entendimento de que é “a melhor maneira de trabalhar com 

dados que expressem aspectos de percepção e de atitudes, ou mesmo, subjetivos e 

simbólicos, já que é difícil transformar sentimentos, acontecimentos cotidianos em 

valores numéricos” (BARRETTO; MAIO; SANTOS, 2006, p. 236). 

Sendo o meu objeto de estudo um evento, optei por realizar as entrevistas na 

própria quadra da escola, durante a semana, em dias normais para os integrantes. 

Durante as feijoadas, foram realizadas as entrevistas informais, além da observação 

direta, o que me permitiu a captação de dados e apreensão de informações que não 

conseguiria através de entrevistas. Sobre esse aspecto, Malinowski (1997, p.31) 

afirma que:  

 
 
Existem vários fenômenos de grande importância que não podem ser 
recolhidos através de questionários ou análise de documentos, mas que têm 
de ser observados em pleno funcionamento. [...] Neles se incluem coisas 
como a rotina de um dia de trabalho, [...] a existência de fortes amizades ou 
hostilidades e os fluxos dessas simpatias e desagrados entre as pessoas, o 
modo sutil, mas inequívoco como as vaidades e ambições pessoais têm 
reflexos sobre o comportamento do indivíduo e as reações emocionais de 
todos os que os rodeiam 

 
 

                                                           
34 “Combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer 
sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada.” (MINAYO, 2010, p.64) 
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Partindo da concepção de Linnekin e Handler (2003) de tradição, como uma 

representação do passado de acordo com a interpretação atual dos símbolos e 

preceitos e que, os elementos escolhidos como tradição são escolhidos e modificados 

intencionalmente, passamos à compreensão das feijoadas da Portela como tradição, 

visto que é um evento elaborado por um sujeito específico, visando um objetivo 

específico. 

Não há um consenso entre os portelenses sobre o momento de início das 

feijoadas, no entanto, todos os entrevistados afirmam que as primeiras feijoadas 

tinham um caráter mais reservado. Essas festas eram voltadas, somente, para a 

comunidade. Não havia um padrão para a sua execução, nem um calendário pré-

estabelecido como ocorre atualmente. 

Baseada nas entrevistas, pude perceber que as feijoadas ‘antigas’ eram 

entendidas pela comunidade, como hábito, ou segundo Hobsbawn, “costume”, pois 

aconteciam regularmente, e se necessário sofriam variações, dependendo do 

contexto; o costume, diferente da tradição, “não impede inovações e pode mudar até 

certo ponto [...], não pode se dar ao luxo de ser invariável, porque a vida não é assim” 

(HOBSBAWN, 1997, p.10). 

De acordo com um dos entrevistados35, membro da velha guarda36 e portelense 

desde os doze anos de idade, quando começou na bateria, em 1959 

 
 
No começo as feijoadas aconteciam quando tinha campeonato; seu Natal 
ligava aqui pra Tia Vicentina e dizia “Vicentina, põe feijão no fogo que a 
Portela é campeã”, aí até o pessoal chegar aqui, já tava pronto; o centro 
naquela época era muito mais longe. 
Aí em dois mil e pouco o Marquinhos recomeçou com as feijoadas, que ainda 
eram feitas pela Tia Vicentina; mas começou ali pequenininho, só pra gente 
da comunidade, ficou muito cheio, passou pra quadra, ficou muito cheio 
passou pro palco e hoje é isso aí que vocês sabem. 

 
 

Quando perguntei sobre as diferenças das feijoadas de hoje em dia e as 

primeiras que aconteciam, a resposta dele foi a mesma dos outros entrevistados na 

mesma faixa etária: “A escola cresceu, as coisas mudaram, a quadra fica cheia, é 

                                                           
35 Entrevista em 28 out. 2014 
36 Nesse caso, velha guarda diz respeito aos membros mais antigos da Portela, com mais de sessenta 
anos e que, consequentemente estão há vários anos envolvidos diretamente com as atividades da 
escola.  
Já a velha guarda show, é o conjunto musical formado por pessoas como Monarco e Tia Surica. 
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bonito de ver. Hoje em dia é assim, mas se você me perguntar se eu sinto falta, sentir 

falta eu sinto.” 

 

 

Figura 1: As “tias” preparando os salgados para a feijoada; de acordo com elas, chegam a 
preparar 400kg de salgados por feijoada. 

 

Para outra entrevistada37, uma das “tias” responsáveis pela feijoada, 

frequentadora da escola há vinte e cinco anos e, desde o princípio, envolvida com a 

preparação do prato, as feijoadas começaram no ano de falecimento de Clara Nunes. 

 
 
Tinha o bar da Tia Vincentina aqui e ela fez aquela feijoada pra lembrar da 
Clara Nunes, que sempre estava aqui com a gente. Mas essa era só para 
umas cinquenta, sessenta pessoas, só pro pessoal da comunidade mesmo. 
É importante lembrar da Tia Vincentina porque era ela quem fazia sempre. 
Hoje em dia as pessoas ficam falando da Tia Surica, mas ela faz questão de 
lembrar que a feijoada é mesmo da Tia Vincentina. 

 
 

Outro senhor, com quem tive uma conversa informal durante um dos eventos, 

afirmou que desde a década de 1960 frequentava feijoadas da Portela, ainda na outra 

sede, e que as mesmas eram voltadas apenas para a comunidade. Quando perguntei 

                                                           
37 Entrevista em 03 abr. 2014 
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sobre as diferenças das feijoadas atuais em relação às anteriores, ele me disse que 

hoje em dia a quadra fica muito mais cheia “porque tem esse negócio de internet” e, 

que apesar de sentir falta dos eventos como eram antigamente, “é bacana ver a 

quadra cheia assim, cheia de jovens e gente bonita...eu gosto.” 

Uma das entrevistadas mais jovens, com trinta anos, que desfila na Portela há 

dez anos, e que frequenta os eventos desde os quinze anos, afirma que as feijoadas 

sempre aconteceram, mas restritas à comunidade “o pessoal de fora nem sonhava 

que tinha feijoada, vinha só pra escolha de samba e ensaio”. 

Constatei que, diferente do que eu imaginava, os mais idosos demonstram 

aceitar melhor as inúmeras modificações que ocorreram ao longo do tempo nas 

feijoadas, por compreenderem que mudanças são inevitáveis e até necessárias. Os 

mais jovens, em contrapartida, mesmo que favoráveis ao crescimento do evento 

demonstram certa nostalgia no que diz respeito às “feijoadas de antigamente”. 

Segundo um dos entrevistados38, rapaz de trinta anos e frequentador das 

feijoadas desde os dezessete anos: 

 
 
No começo a gente nem pagava pra entrar, vinha aqui, ouvia um bom samba 
e pronto. Só pagava quem queria comer a feijoada; a quadra ficava aberta 
pra quem quisesse entrar, tinha samba aqui dentro e lá na rua também; mas 
mesmo assim não enchia como hoje. 
Agora é isso aí, R$25,00 só pra entrar, mais a cerveja e a feijoada e esse 
mundo de gente, assim não dá pra vir sempre! É bom pra escola e tudo mais, 
mas dá saudade de quando as coisas eram menores. 

 
 

Segundo um entrevistado39, que pediu para não ser identificado por ser muito 

conhecido na escola, os ingressos começaram a ser cobrados durante o período da 

presidência anterior40:  

 
 
O Nilo cresceu o olho na feijoada e começou a cobrar pra tudo, cobrar pra 
entrar, pra beber, pra comer; e esse dinheiro não ficava na escola não porque 
ele metia a mãozinha mesmo. 
A feijoada é feita com carnes menos nobres, a escola não paga por nenhum 
ingrediente, é patrocinada pela Granfino e mesmo assim cobra-se R$25,00 
para entrar. Pelo menos aqui é só R$25,00, toda escola tem seu patrocínio, 
e mesmo assim lá na Mangueira chegam a cobrar R$50,00. 

 

                                                           
38 Entrevista em 30 jan. 2014 
39 Entrevista em 05 out. 2014. 
40 Em 2003, um grupo de portelenses sob a liderança de Nilo Figueiredo, diretor da escola nos tempos 
de Natal, tomou a quadra da escola para fazer um churrasco de ocupação e exigir a saída do presidente 
em questão. Em 2005 ele assume a presidência da escola. (SIMAS, 2012) 
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A ‘recuperação’ das feijoadas a partir de 2003, na tentativa de resgatar o 

espírito das primeiras feijoadas e manter a união da comunidade, pode ser 

interpretada como uma “tradição inventada”. Pode ser assim compreendida pois, trata-

se de uma reação à situação de crise pela qual a escola estava passando, através da 

tentativa de recuperação de uma realidade anterior, consolidada a partir da repetição 

sistemática. (HOBSBAWN, 1997) 

Podemos corroborar este princípio com base em um dos depoimentos, de uma 

entrevistada41 de quarenta e cinco anos, que não é membro ativo da escola, mas 

frequenta ensaios e feijoadas há vinte anos. Quando perguntei qual a finalidade das 

feijoadas, ela respondeu que: 

 
 
Acho que o pessoal gostou e virou moda. Agora tudo quanto é lugar tem 
feijoada, qualquer bloquinho de rua faz feijoada; a primeira mesmo foi aqui, 
aí o povo gostou, começou a vir sempre e agora todo mundo faz. 
 
 

 

Figura 2: Visão do palco durante um show da Velha guarda.                                             
Fonte: https://www.facebook.com/PortelaN 1 

 

 
Partindo da mesma ideia, a pessoa mais jovem que entrevistei, um rapaz de 

vinte e seis anos, que frequentava a escola com a mãe desde pequeno afirmou que 

                                                           
41 Entrevista em 15 jan. 2014 
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“No começo a feijoada era mais raiz, voltada pra comunidade; agora é mais pop, mais 

fashion, mais na mídia. É pop ir a uma feijoada, e não só da Portela, das outras escolas 

também.” 

Os entrevistados alegaram que a finalidade da feijoada é gerar fundos para a 

manutenção da escola e pagamento dos funcionários. Esta informação foi confirmada 

por um dos funcionários, que trabalha no setor administrativo e responsável pela folha 

de pagamento dos funcionários. No entanto, eles ressaltam que este é um momento 

para reunir a comunidade. 

Ainda que, atualmente, a proximidade territorial não seja mais tão relevante na 

formação de comunidades e, que a ideia mais comum associada à noção de 

comunidade seja um conjunto de pessoas com interesses e anseios em comum 

(PERUZZO; VOLPATO, 2009; BAUMAN, 2003); a noção de comunidade para os 

entrevistados tem relação com a proximidade dos moradores da escola, coincidindo 

assim, com o conceito utilizado por Goldwasser (1976). 

Todos os entrevistados referem-se à comunidade como o grupo de pessoas 

que moram nos arredores da escola e que se envolvem nas atividades realizadas por 

ela. Para eles, para ser parte da comunidade, é necessário que se tenha morado em 

Oswaldo Cruz e Madureira, em algum momento. Os integrantes da escola que não 

residem nos arredores, não são considerados parte da comunidade portelense, 

mesmo que presentes e ativos nos eventos e atividades.  

Para melhor esclarecer esta questão, utilizarei o depoimento de uma das 

entrevistadas42 durante a feijoada, moradora de Madureira 

 
 
Comunidade é o grupo de pessoas mais próximos da Portela, as pessoas que 
moram aqui nos arredores. Se você vem e participa dos ensaios, vem na 
feijoada e desfila, mas mora lá na Tijuca, você não faz parte da nossa 
comunidade; agora se você mora aqui por perto e é portelense, você faz parte 
da comunidade. 
Minha irmã cresceu comigo em Oswaldo Cruz, sempre frequentamos a 
quadra, hoje ela mudou pro Méier, mas ainda desfila, vem nas feijoadas; 
ainda é parte da comunidade portelense. 
 
 

Uma das “tias” responsáveis pela feijoada43, frequentadora da escola há dez 

anos e trabalhando nela há dez meses, respondeu como os demais entrevistados. 

Comunidade é o conjunto de pessoas que moram nos arredores da Portela, 

                                                           
42 Entrevista em 05 mai. 2014. 
43 Entrevista em 03 mai. 2014 
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entretanto, afirmou que “as pessoas acham que aqui não tem comunidade, porque em 

Madureira não tem morro, não tem favela, mas a gente tem comunidade sim”; 

demonstrando que em sua opinião, comunidade também é um sinônimo para favela44. 

 
 

 

Figura 3: Frequentadores da feijoada vestindo as cores do pavilhão portelense. 

 
 
Pode-se perceber através da observação, que mesmo entre os frequentadores 

das feijoadas que não se enquadram na ‘definição’ de comunidade portelense, há um 

forte senso de pertencimento à escola. Uma maioria expressiva dos frequentadores 

utiliza o azul e branco (cores do pavilhão portelense) e expressa um enorme respeito 

e admiração pelos membros da velha guarda. Os visitantes que estão vinculados a 

outras agremiações usam as cores de suas respectivas escolas. 

                                                           
44 É comum atualmente, a palavra comunidade ser utilizada para se referir a favela no Rio de Janeiro. 
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Já em relação aos turistas, ocorre do mesmo modo que nas demais 

comunidades receptoras; existe tensão entre os visitantes e os visitados, 

(BARRETTO, 2004; COHEN, 1984). Embora essa tensão tenha sido mais facilmente 

percebida através da observação e coleta de declarações informais, nas entrevistas 

formais, também foi possível detectá-la.  

A minha primeira visita à quadra foi em um dia muito conturbado; pois era o dia 

de comemoração dos noventa anos da Portela, e havia também a divulgação de um 

livro comemorativo com a presença dos críticos do concurso Feijoada Nota 10. 

Resolvi experimentar a feijoada pela primeira vez e aguardei na fila por 

aproximadamente quarenta minutos; sendo que a fila atrás de mim não parava de 

crescer e justamente na minha vez, o arroz e as carnes haviam acabado, restando 

apenas o feijão, partes menos nobres, como bucho e pé de porco e os 

acompanhamentos (farofa e couve). Enquanto aguardava a reposição do arroz, 

presenciei uma situação de desentendimento entre um turista vindo do Espírito Santo 

e a “tia” (como são chamadas as mulheres que ‘cuidam’ da feijoada, que estava 

servindo).  

O turista, exaltado, reclamou insistentemente porque não havia mais carne a 

ser servida, e ele havia vindo de Vitória com mais quarenta e cinco pessoas, que 

pagaram pela feijoada e ficariam sem comer. “Mas isso é um absurdo! A gente pagou! 

Como assim não vamos poder comer? Estou com mais quarenta e cinco pessoas aqui 

minha senhora!” 

As “tias” estavam todas muito nervosas, devido à quantidade de pessoas que 

estavam servindo naquele dia. Ainda mais agitada por causa desse visitante, a “tia” 

em questão olhou para mim, pois estava bem em frente a ela e disse que “eles tinham 

que avisar que vinham com toda essa gente que a gente calculava melhor, agora eu 

não posso fazer nada”. 

Mais tarde, toda cerveja disponível estava quente e água e refrigerante tinham 

acabado, era um dia bem quente, logo as pessoas começaram a ficar ainda mais 

inquietas. Nesse momento, pude ouvir um grupo de dois homens e duas mulheres 

comentando sobre o que estava ocorrendo. Todos estavam reclamando da 

quantidade de pessoas na quadra e da falta de preparo para receber tanta gente; uma 

das mulheres disse 
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Antigamente quando eu não tava afim de cozinhar, vinha pra quadra com as 
minhas crianças, comia a minha feijoada tranquilamente, ouvia um samba 
dos bons; as crianças ficavam correndo por aí, depois quando dava umas 
sete horas voltava pra casa bem alimentada e sem ter que lavar louça. 
 
 

Nas feijoadas seguintes, o mesmo não se repetiu, no entanto, o preço do 

evento aumentou, e as opções de comidas também. No primeiro evento que eu fui, 

eles só serviam feijoada, cerveja, caipirinha, refrigerante e água; nos eventos 

seguintes, além desses itens citados, foram vendidos salgados, bolos, churrasquinho 

e doces. Com o aumento de opções de comida, acontecimentos como esse, tornaram-

se mais raros. 

Em uma feijoada que estava bem cheia, pois teria a apresentação do Martinho 

da Vila, enquanto aguardava na fila do banheiro, tive a oportunidade de presenciar 

uma das “tias” da limpeza reclamando de toda sujeira que o “pessoal de fora” deixava 

nos banheiros e na quadra.  

Entrevistei um dos responsáveis pela manutenção das dependências da 

escola; ele também reclamou do vandalismo dos visitantes “quem faz isso não é gente 

daqui. Eles vêm, bebem, cheiram e depois jogam tudo dentro do vaso, quebram a 

descarga, eles não estão nem aí”. 

A partir do caso de atrito que presenciei, procurei saber se a chegada de ônibus 

de excursão é recorrente nas feijoadas; tanto as “tias”, quanto o entrevistado do setor 

administrativo afirmaram que sim, esse tipo de visita é muito comum. Nesses casos, 

o responsável pelo grupo deve avisar a escola, para que eles possam calcular melhor 

a quantidade dos ingredientes; mas a feijoada não é servida separadamente para 

esses grupos, eles devem se dirigir às filas, como os demais.  

A maioria dos ônibus que chegam à quadra vem de São Paulo ou Minas Gerais; 

esse é o perfil identificado também pelos demais entrevistados, o perfil do turista que 

visita a quadra da Portela em dias de feijoada então, é de turistas de outros estados 

do Sudeste, que fretam ônibus, ou fecham pacotes turísticos que incluem a visita a 

quadra. Uma das “tias” acredita que o reduzido número de turistas estrangeiros se 

deve à distância do centro e da região turística da cidade. 

Um dos rapazes mais jovens que eu entrevistei, alegou que as agências de 

turismo preferem levar os estrangeiros à quadra da Mangueira e mais recentemente, 

da Unidos da Tijuca, já que tem sido campeã nos últimos desfiles. 
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O turista em sua maioria sabe que existe o carnaval, quer participar do 
carnaval, mas não sabe qual a diferença entre a Mangueira, Portela, Estácio 
ou Arrastão de Cascadura; ele quer o baticumbum, a diferença está em quem 
leva o turista até a quadra. 
 
 

No que diz respeito à opinião dos entrevistados sobre a presença de turistas e 

visitantes nas feijoadas, há um relevante contraste entre as respostas dos mais idosos 

em comparação com os mais jovens; todos acham positivo o fato de haver grande 

número de turistas e visitantes no evento, pois há um aumento considerável na 

arrecadação de recursos para a escola e a promoção constante na mídia; no entanto, 

os mais jovens apresentam uma resistência e incômodo um pouco maiores que os 

mais idosos. 

Através das entrevistas, identifiquei que sempre houve a presença de 

convidados de outras escolas e artistas famosos nas feijoadas, mesmo nas primeiras, 

as que eram restritas aos membros da comunidade. Anteriormente, essas 

celebridades visitavam a quadra para participar da feijoada e do samba com os 

portelenses; atualmente, os convidados vão à Portela apenas para fazer shows. 

A esse respeito, uma das senhoras da velha guarda relatou que: 

 
 

Sempre teve convidado de fora aqui minha filha, sempre vinha gente do 
Império e do Estácio; Clara Nunes, João Nogueira tavam sempre aqui com a 
gente. Agora os convidados vem, fazem o show e vão embora, não tem mais 
aquela amizade não. 

 
 

Como já citei anteriormente, houve um aumento considerável de preços da 

primeira até a última feijoada que frequentei. Na primeira feijoada tanto o preço do 

ingresso, quanto o da feijoada era de R$15,00; já na feijoada seguinte o valor do 

ingresso passou para R$25,00, o preço da feijoada foi mantido.  

Vários dos entrevistados alegaram que o aumento dos preços e a presença 

excessiva de pessoas de fora, reduzem a participação da comunidade, demonstrando 

que o objetivo inicial de unir a ‘família portelense’ foi se perdendo à medida que o 

evento foi crescendo. A esse respeito, uma das senhoras pertencentes à velha guarda 

alegou que: 

 
 
Não interessa se você é ou não da comunidade, todo mundo tem que pagar. 
Se você é da comunidade e quer entrar na feijoada, chegue cedo, porque se 
lotar, lotou e ninguém vai te deixar entrar. Já vi gente da velha guarda sendo 
barrada do lado de fora porque a quadra lotou. 
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Notei considerável diferença entre as respostas dos entrevistados formalmente 

e informalmente; os entrevistados formalmente fizeram questão de expressar seu 

apoio à escola e o quanto acham positiva a presença cada vez maior de turistas e 

visitantes; enquanto os entrevistados informalmente alegaram que mesmo que esse 

aspecto seja positivo para a escola, “as feijoadas como costumavam ser, fazem falta”. 

Tive também a oportunidade de confrontar a opinião de uma das “tias”, 

entrevistada formalmente no dia de preparação da feijoada. Na entrevista, ela 

afirmava que por mais que fosse estressante, era divertido servir muitas pessoas, 

“quanto mais gente de fora, melhor!”. Contudo, no dia do evento, quando passei pela 

seção dela e perguntei sobre o dia, ela respondeu “hoje tá muito tranquilo minha filha, 

melhor assim, que a gente acaba mais rápido!”.  

Assim sendo, podemos concluir que para os portelenses, comunidade é o 

conjunto de pessoas que residem nos bairros de Madureira e Oswaldo Cruz. A 

retomada das feijoadas, exprimem uma tentativa de recuperar hábitos antigos da 

comunidade e através dessa tradição, retomar e reforçar os laços comunitários, 

abalados por crises internas da escola. 

Mesmo o objetivo inicial sendo aproximar os membros da comunidade, com o 

crescimento do evento e, consequentemente com o aumento da participação de 

pessoas de fora e turistas, essa integração passou a não ocorrer mais da forma como 

se imaginava a princípio. 

Por fim, como em qualquer comunidade receptora de turistas, há também nas 

feijoadas, conflito entre os membros da comunidade portelense e os visitantes. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O surgimento das escolas se deve ao fato de uma parcela da população do Rio 

de Janeiro, empobrecida, marginalizada e reprimida pelo poder público querer, como 

o restante dos habitantes da cidade pular o carnaval livremente. É irônico perceber 

que uma manifestação que hoje é reconhecida mundialmente como símbolo de 

brasilidade, tenha sido criada por pessoas pobres, num lugar estigmatizado, onde se 

acreditava ser impossível surgir qualquer tipo de cultura. 

Sua origem tem relação direta com as religiões africanas, sendo impossível se 

referir ao samba sem mencionar os terreiros e as mães de santo. Até hoje, durante os 

desfiles das escolas de samba, podemos constatar essa influência na ala das baianas 

e na bateria, repleta de instrumentos de percussão. A feijoada, atualmente 

considerada como prato típico brasileiro, a princípio era ‘comida de santo’ e era 

servida nos terreiros quando o samba começava. 

Pudemos perceber que a Portela gera em seus membros um sentimento de 

pertencimento comunitário, e a velha guarda e o reestabelecimento das feijoadas são 

tentativas de manutenção da comunidade unida, mesmo com a globalização e o 

distanciamento causado pela diferenciação cada vez maior entre os indivíduos. 

Mesmo que o intuito inicial da feijoada de manter a comunidade unida não 

esteja mais sendo alcançado, devido ao crescimento do evento, e mesmo que as 

pessoas não construam relações como anteriormente, é possível notar que ainda sim 

formam uma comunidade. Esse sentimento de pertencimento à Portela é 

demonstrado nas roupas azul e brancas, no respeito à velha guarda e aos baluartes 

da escola, no sentimento com que as canções portelenses são cantadas. 

Os membros da escola não têm uma opinião bem definida e muito menos 

homogênea a respeito da presença de visitantes e turistas na feijoada. Todos os 

entrevistados conseguem perceber lados positivos e negativos na participação cada 

vez maior de pessoas de fora e no crescimento do evento. Sendo os jovens mais 

saudosistas e conservadores que os mais idosos. 

Quando comecei a pesquisa tinha uma ideia completamente diferente sobre o 

que encontraria; eu achava que os idosos se incomodariam com a presença de 

turistas e visitantes e que seriam mais conservadores em relação à feijoada; no 

entanto, o que eu encontrei foi justamente o contrário, os idosos apoiam e 

compreendem a evolução e o crescimento do evento. 
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APÊNDICE - FOTOGRAFIAS NA QUADRA DA PORTELA 

 
 

 
Figura 4: Fachada do Portelão. (Sede da Portela) 

 

 

 
Figura 5: Ingresso da feijoada. 



49 

 

 
 

 
Figura 6: Entrada da quadra no começo da feijoada. 

 

.  

Figura 7: Homenagem da Portela a Tia Vicentina, responsável pelas primeiras feijoadas 
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Figura 8: Tabela de preços fixada ao guichê de compra, na primeira feijoada. 
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Figura 9: Os preparativos começam às quintas-feiras e as feijoadas ocorrem aos sábados. 

 

 
Figura 10: Cozinha da Portela. Nesse momento, Tia Luciene estava preparando o almoço dos 

funcionários, que almoçam diariamente na quadra. 
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Figura 11: Patrocínio Granfino. 

 

 
Figura 12: Palco da Portela. 
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Figura 13: Em toda a quadra podemos visualizar esse tipo de homenagem 

 

 
Figura 14: Uma das senhoras entrevistadas informalmente.
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