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RESUMO 

 

Como objetivo geral, esta pesquisa avalia o samba carioca enquanto objeto da 
biblioteconomia como fonte de memória e herança da cultura oral afro-brasileira. 
Problematiza a legitimidade dos testemunhos orais na sociedade atual. Aborda 
conceitos de memória e a sua relação com a história. Discorre sobre o trabalho da 
memória na Biblioteconomia. Apresenta breve contextualização do surgimento do 
samba carioca no Rio de Janeiro, e o caráter informacional e cultural de suas letras 
de samba para as comunidades negras, e para a sociedade em geral. Discute sobre 
cultura escrita e a cultura oral no campo biblioteconomia, e como os profissionais da 
informação podem contribuir para o crescimento da área. Contribui para a relevância 
do exercício dos bibliotecários junto aos povos de oralidade e a importância das 
histórias múltiplas para a construção da nossa sociedade. Finalmente constata o 
samba carioca como fruto dos canais memoriais ativos, o que o legitima como 
memória. 

 

 

Palavras-chaves: Samba carioca. Memória. Cultura oral. Biblioteconomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

As a general goal, this research evaluates the samba as an object of library science 
as a source of memory and heritage of African-Brazilian oral culture. It questions the 
legitimacy of oral testimony in today's society and addresses concepts of memory 
and its relationship with history. It discusses the work of memory in librarianship, 
presenting brief background of the rise of samba in Rio de Janeiro, and the 
informational and cultural character of their samba lyrics to black communities and 
society as a whole. The research also discusses written and oral culture in 
librarianship and how information professionals can contribute to the growth of the 
area. It contributes to the relevance of the exercise of librarians with the people of 
orality and the importance of multiple stories for the construction of our society. 
Finally it considers the samba as a result of the active memorials channels, which 
legitimizes it as a memory. 
 

 

Key-words: Samba carioca. Memory. Oral culture. Library. 
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     1 INTRODUÇÃO 

 

O entendimento do que é cultura numa sociedade formada por diversas 

culturas pode gerar mal entendido. Para muitos, a cultura é considerada um padrão 

de qualidade, então apenas o produzido por e para as classes sociais dominantes, a 

cultura erudita, acaba se qualificando como “cultura” em geral.  

A “sociedade da informação” de um país com desigualdades sociais bem 

acentuadas, que tem pessoas com acesso à educação de qualidade, acesso à 

cultura erudita de outras sociedades, em comparação a pessoas que não têm 

acesso ao básico da educação, e que está restrito ao produzido na sua comunidade, 

precisa questionar se a informação que está sendo recolhida e difundida 

representará todas essas classes, do mais rico ao mais pobre. 

Entretanto, o que será que a tal “sociedade da informação” pensa a respeito 

da cultura popular? Como a cultura popular é abordada por pesquisadores e pelas 

instituições? Será que a cultura popular está sendo representada como legítima pela 

“sociedade da informação”? 

Considerado um dos grandes expoentes da cultura brasileira, o samba, 

originalmente, é fruto da comunidade afro-brasileira, uma população que sempre 

esteve à margem das instituições a qual, até hoje, em sua maioria, ocupa os lugares 

mais segregados socialmente no país, e que ainda sofre com os estigmas sofridos 

desde a sociedade colonial. A manifestação cultural da população que - junto às 

comunidades indígenas – foi perseguida e injustiçada, torna-se o representante do 

país mundialmente: o samba. Nesse sentido, como os responsáveis pelas 

instituições do saber registrado, as bibliotecas, os arquivos, os museus, trabalham 

com saberes que são essencialmente orais? 

Essas indagações me motivaram a pesquisar sobre a cultura oral oriunda da 

cultura popular na área da biblioteconomia, e especialmente questionar: o samba 

carioca pode ser considerado objeto da biblioteconomia como fonte de memória e 

herança da cultura oral afro-brasileira? 

Logo, o objetivo geral dessa pesquisa é avaliar como o samba carioca pode 

ser trabalhado pela biblioteconomia, se é relevante incluir essas manifestações 
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como fontes de memória e herança da cultura oral afro-brasileira. Para isso, temos 

os seguintes objetivos específicos: 

 Verificar as teorias sobre a memória; 

 Compreender a relação da memória e a oralidade; 

 Mapear e contextualizar a história do samba carioca; 

 Exercitar essa relação no samba; 

 Discutir sobre a cultura escrita e a cultura oral na biblioteconomia.  

A Biblioteconomia trabalha com a organização, salvaguarda e disseminação 

da informação. Se em seu surgimento e até pouco tempo, por questões políticas, 

essa informação se restringia apenas àquela escrita, o momento atual é de expandir 

o conceito de biblioteca para ser verdadeiramente um local de mediação cultural. A 

biblioteca de um país com culturas populares riquíssimas precisa estar preparada 

para mediar a inclusão política e cultural das camadas populares.  

Este trabalho está estruturado da seguinte maneira:   

No capítulo dois apresenta-se a metodologia do trabalho, isto é, como 

desenvolvemos a pesquisa para alcançar os objetivos propostos. 

No capítulo três apresenta-se a fundamentação teórica da pesquisa, 

iniciando com a sabedoria do Hampaté Bâ, um dos maiores pensadores e difusores 

da cultura oral africana, falando a respeito da importância e legitimidade da 

oralidade. Em seguida, fundamenta-se o que será abordado como memória a partir 

do conceito do historiador Pierre Nora. Discorre-se a respeito da memória na área 

da biblioteconomia, e contextualiza-se o momento considerado como o surgimento 

do samba no Rio de Janeiro. 

No capítulo quatro, aborda-se o samba como memória da população afro-

brasileira e como as letras podem ser consideradas fontes de informação, assim 

como, transmissão de cultura oral. E também, como é possível trabalhá-lo na 

biblioteconomia. Apontam-se trabalhos que estão sendo feitos por bibliotecários e 

outros profissionais da informação com a cultura oral popular. 

No capítulo cinco, são apresentadas as minhas considerações finais sobre a 

questão proposta. 



10 
 

2 METODOLOGIA 

 

Para alcançar os objetivos indicados, desenvolvemos uma análise da 

literatura a respeito do conceito de memória. Como o tema de pesquisa é o samba 

como memória afro-descendente e como possível objeto de trabalho da 

biblioteconomia, optamos por fundamentar a pesquisa a partir dos argumentos do 

historiador Pierre Nora.  

Como a intenção da pesquisa é trabalhar a memória como um aspecto da 

cultura construtor de identidades, optamos por não introduzir conceitos e teorias 

mnemónicas, mas sim trabalhar com abordagens sociológicas e antropológicas que 

tratem a memória como transmissão de saberes ligados diretamente ao ambiente 

social. 

Não pretendemos “esgotar” o surgimento do samba no Rio de Janeiro, 

apenas apresentar alguns dados históricos de modo a demonstrar o contexto 

histórico em que essa comunidade popular se formou na cidade para, assim, 

contextualizar as letras como fontes de informação e cultura. 

As letras de samba aqui apresentadas foram escolhidas de forma a 

exemplificar o caráter memorial, logo informacional, que o samba possui nas 

comunidades onde se desenvolve. Os sambas nos contam histórias que nos fazem 

reviver um passado que não está tão longe assim, mas que é silenciado ou 

enquadrado para amenizar as injustiças sofridas por esse povo. 

 

 

  

 

 

 

 



11 
 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

“Na África, cada velho que morre é uma biblioteca que se queima.”  
Hampaté Bâ 

 

Na sociedade ocidental, durante muito tempo, julgou-se que os povos sem 

escrita eram povos sem cultura. Ainda hoje, tendo a escrita como o principal veículo 

de transmissão da cultura, a autenticidade dos testemunhos orais ainda é 

considerada um problema. Hampaté Bâ, um dos maiores pensadores e difusores da 

cultura oral africana, questiona essa questão já que, “não faz a oralidade nascer a 

escrita, tanto no decorrer dos séculos como no próprio indivíduo?” (1982). Então 

como propor que a escrita seja mais fidedigna que a fala? Na história da imprensa 

há diversos exemplos de alterações, intencionais ou não, que geram até hoje 

controvérsias sobre a autenticidade de importantes obras. 

Nas sociedades orais a memória faz a ligação entre o homem e a palavra, e 

segundo Hampaté Bâ (1982, p.182) o homem está comprometido com ela, “ele é a 

palavra, e a palavra encerra um testemunho daquilo que ele é”. Ainda segundo ele, 

apesar da palavra ser difundida é possível ver a escrita substituindo-a, “vemos a 

assinatura tornar-se o único compromisso reconhecido, enquanto o laço sagrado e 

profundo que unia o homem à palavra desaparece progressivamente [...]”. 

O Brasil é um país que se formou a partir de três culturas: a indígena 

exclusivamente oral; a europeia essencialmente escrita; e a negra essencialmente 

oral. Ao olhar essa questão pela ótica da Biblioteconomia, vemos um país com uma 

rica cultura oral que não é valorizada, apesar da força que a memória tem, pois as 

memórias que cada indivíduo possui, em conjunto com as memórias de outros 

indivíduos de sua comunidade, têm um alto poder de formação, de criação.  

Por isso o interesse na desculturalização da memória, pois essa é a forma 

de tirar o poder das palavras do povo e transformar a escrita no único meio de 

cultura e sabedoria, já que a escrita é facilmente controlada devido ao seu caráter 

institucionalizado. Negar a memória é negar os saberes da vida, é negar a vida 

como escola da humanidade.  

Uma instituição que foi designada a acumular “todo o conhecimento do 

mundo”, como surgiu a biblioteca de Alexandria, não pode se contentar apenas com 
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a escrita. Há saberes que não podem ser escritos, mas que são de suma 

importância para a humanidade. 

 

A escrita é uma coisa, e o saber, outra. A escrita é a fotografia do 
saber, mas não o saber em si. O saber é uma luz que existe no 
homem. A herança de tudo que nossos ancestrais vieram a conhecer 
e que se encontra latente em tudo o que nos transmitiram, assim 
como o baobá já existe em potencial em sua semente. (Tierno Bokar, 

apud BÂ, 1982, p.181) 
 

Ao focarmos o nosso campo de trabalho apenas na escrita descartamos 

grande parte das memórias que contam a formação da nossa nação, privilegiando a 

memória da minoria, que é justamente a da classe dominante, contribuindo 

involuntariamente para a propagação de uma História incompleta. 

 

3.1 MEMÓRIA 

 

Para iniciar a reflexão sobre a memória é necessário relacioná-la com a 

história. A minha argumentação terá como base o pensamento do historiador 

francês Pierre Nora, que em seu artigo Entre Memória e História: a problemática dos 

lugares de 1984, publicado no Brasil em 19931, defende que memória e história não 

são sinônimos: 

A memória é a vida, sempre levada por grupos vivos e, por isso 
mesmo, está em evolução permanente, aberta a dialética da 
lembrança e da amnésia, inconsciente de suas deformações 
sucessivas, vulnerável a todas as utilizações e manipulações, 
suscetível a longas latências e a revitalizações repentinas.  A história 
é construção sempre problemática e incompleta do que já não existe. 
A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido com o 
presente eterno; a história, uma representação do passado. (NORA, 
1993, p.3) 

 

Nesse trecho, Nora coloca a memória sendo presente, saberes e vivências 

que são passadas de geração para geração e que sofrem as mutações necessárias 

para continuar sendo repassadas às próximas gerações. A memória se transforma, 

pois ela está viva e, como a sociedade, precisa se transformar para seguir  

 

                                                           
1
 Trabalhamos com a tradução de Kenzo Paganelli 
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estabelecendo um continuum cultural sem quebras temporais. 
Memória nesta concepção é puro presente.  Mas também inclui as 
lembranças, também socialmente referidas. (FREITAS; GOMES, 
2004, p.2) 

 

 
A memória está diretamente ligada ao ambiente social do indivíduo, 

dependendo do círculo familiar, do ambiente social, da educação recebida etc. 

Conhecer a memória é entender que a sociedade é construída por eventos que 

determinarão a memória social daquele povo. 

Já a história baseia-se em registros de momentos a partir de um ponto de 

vista. Por isso Nora a coloca como uma construção “problemática” e “incompleta” em 

sua proposta de “verdade científica” sobre o passado. 

Segundo Nora, houve um rompimento da sociedade ocidental com o 

passado. Essa é a explicação para necessitarmos de lugares de memória: “existem 

lugares de memória porque já não existem os meios-memória” (1993, p.19).  Esses 

locais surgem por uma “nostalgia de memória”, que é necessário recuperar e 

preservar o que foi efetivamente perdido. Para o autor, o desenraizamento da 

memória deriva da sensação de aceleração da história, tendo o “fenômeno bem 

conhecido da mundialização, da democratização, da massificação, da mediatização” 

(1993, p.19) como causas da devastação da memória coletiva. 

 

Então, esses “lugares de memória” surgem com o propósito único de 

armazenar a memória registrada, para atender às necessidades informacionais, 

 
encontrando seu lugar no processo produtivo capitalista industrial via 
informação em ciência e tecnologia ou via otimização dos fluxos da 
informação administrativa. Este processo culmina na construção de 
novos campos de saber institucionalizados: a Documentação, a 
Ciência da Informação e a Gestão de Documentos. (FREITAS; 
GOMES, 2004, p.4).  

 
 

Nessa conjuntura, as bibliotecas, arquivos e museus recebem a função de 

“lugares de memória” na tentativa de suprir essa perda cultural. Contudo, ao 

criarmos os lugares de memórias, tem-se a sensação de que aquela 

memória/história ainda esteja viva, sem que esteja. 

Logo, as áreas do conhecimento que lidam com registros acabam por 

confirmar a perda da memória e a sua tentativa de recuperação através da história. 
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São criadas bibliotecas, arquivos, museus, centros de memória que contribuem para 

congelar a memória, pois segundo Nora, “a razão fundamental de um lugar de 

memória é parar o tempo, bloquear o trabalho do esquecimento, fixar um estado de 

coisas, materializar o imaterial para prender o máximo de sentido num mínimo de 

sinais” (Nora, 1993, p. 7 e 13). 

A partir do momento em que a verdadeira memória é abandonada, o registro 

passa a ser o único meio de informação aceito pela sociedade, e esse fato influirá 

diretamente no campo informacional. A informação registrada passa ser a única 

considerada legítima. Entretanto, Pollak (1992) reflete que no caso dos saberes 

sociais, aos quais essas áreas se ligam, a fonte oral e a fonte escrita devem ser 

complementares. 

 
Se a memória é socialmente construída, é óbvio que toda 
documentação também o é. Para mim não há diferença fundamental 
entre fonte escrita e fonte oral. A crítica da fonte, tal como todo 
historiador aprende a fazer, deve, a meu ver, ser aplicada a fontes de 
todo tipo. Desse ponto de vista a fonte oral é exatamente comparável 
à fonte escrita. Nem a fonte escrita deve ser tomada tal e qual ela se 
apresenta. [...] Penso que não podemos mais permanecer, do ponto 
de vista epistemológico, presos a uma ingenuidade positivista 
primária. (POLLAK, 1992, p.207) 

 
 

Se a memória é fruto do meio em que o cidadão vive, a memória nacional 

deveria refletir a memória coletiva daquela sociedade. Maurice Halbwachs analisa a 

memória coletiva como resultado de diferentes referências que a estruturam e a 

inserem na memória do grupo a que pertencem. É justamente a memória que 

diferencia os diversos grupos sociais: “fundamenta e reforça os sentimentos de 

pertencimento e as fronteiras sócio-culturais” (Pollak, 1989, p.3). 

Por isso,  

 
os setores sociais deixados de fora nos processos de 
institucionalização da cultura, outro subproduto da luta pela memória 
social, vinham predominantemente seguindo os caminhos da 
memória na preservação de sua cultura e de suas lutas: a oralidade 
e a informalidade. (FREITAS; GOMES, 2004, p.3) 

 
Então, 

 
ao privilegiar a analise dos excluídos, dos marginalizados e das 
minorias, a história oral ressaltou a importância de memórias 
subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e 



15 
 

dominadas, se opõem à "Memória oficial", no caso a memória 
nacional. (POLLAK, 1989, p.4) 
 

 

Cria-se assim, uma “identidade nacional” não totalmente verdadeira, mas 

incompleta. O descarte não é puramente acidental, porque se a informação é poder, 

a memória é a peça chave para a manipulação das classes populares, como 

Jacques Le Goff pontua: 

 

[...] A memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta 
das forças sociais pelo poder. Tornar-se senhores da memória e do 
esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos 
grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades 
históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são 
reveladores destes mecanismos de manipulação da memória 
coletiva. (LE GOFF, 2003, p.422) 
 

 

3.2 BIBLIOTECONOMIA E MEMÓRIA 

 

A palavra biblioteca vem do grego bibliothéke, biblio que significa livro e 

théke significa caixa. Então o significado de biblioteca é o lugar onde se guarda os 

livros. Essa era a sua função em seu surgimento na Antiguidade: reunir e preservar 

o conhecimento acumulado. Todavia, como podemos perceber pelo histórico da 

Biblioteca, apenas o conhecimento escrito estava compreendido nessa concepção 

de “conhecimento da humanidade”, que era justamente o validado pelas classes 

dominantes.  

No início, a Biblioteca esteve ligada à monarquia e às classes religiosas, 

tendo o seu acervo sob total controle. A informação que ali se encontrava era 

considerada um tesouro, e o seu acesso só era permitido com restrições. 

  

Apoderar-se da memória (ou do esquecimento) tem sido uma 
preocupação de indivíduos, grupos ou classes dominantes. Não é 
coincidência o fato de diversas bibliotecas nacionais terem se 
originado de coleções reais, acervos riquíssimos, reunidos por 
monarcas e outros governantes. (CAMPELLO, 2006, p.5) 

 

Com as transformações sócio-históricas, novas necessidades informacionais 

surgem e, com isso, novos tipos de bibliotecas também. Bibliotecas escolares, 
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públicas, comunitárias, e também especializadas, surgem para suprir novas 

necessidades informacionais das sociedades.  

As bibliotecas e os bibliotecários adquiriram novos paradigmas e o foco, que 

antes era o acervo, passa a ser o usuário.  Então, as atividades técnicas deixam de 

ser a principal tarefa do profissional, e iniciam-se estudos para melhor atender às 

necessidades informacionais dos usuários. 

 
A missão do bibliotecário, que era quase exclusivamente 
bibliocêntrica, passa a ser também antropocêntrica; ou antes 
antropobibliocêntrica: designação que evidencia ser o elemento 
humano ainda mais importante que o documento. Transferindo o 
objeto da biblioteconomia da informação para o usuário [...] 
(FONSECA, 2007, p.50) 

 

A Biblioteca, entre a Antiguidade e a Modernidade, adquire novos papeis 

sociais, de acesso restrito passa a ser difusora de informação. As bibliotecas 

públicas, bibliotecas comunitárias e recentemente as bibliotecas parque surgiram 

para exercer um papel sócio-cultural e educativo.  

Entretanto, precisamos de maior atenção a esses papéis: a educação, 

sistematizada pelos poderosos, enquadra seus objetivos aos seus padrões 

intelectuais e a cultura popular está excluída desses padrões. 

Paulo Freire, em uma palestra apresentada no XI Congresso Brasileiro de 

Biblioteconomia e Documentação realizada em 1992, aborda o mito da neutralidade 

da educação, no qual sua natureza política é negada, e a compara à compreensão 

crítica da biblioteca. Não propagar a ideia da biblioteca como um local neutro é o 

ponto de partida para a democratização da informação. Afirmar que a biblioteca hoje 

é local de memória é afirmar o discurso político da exclusão de outras memórias – 

diferentes da cultura erudita. 

[...] A memória coletiva transforma-se em patrimônio cultural. Esse 
patrimônio não é formado necessariamente por qualquer legado do 
passado, mas representa a escolha feita pelos grupos dominantes, e 
as coleções preservadas refletem o processo de manipulação da 
memória coletiva. (CAMPELLO, 2006, p.5) 

 

O bibliotecário exerce uma profissão político-cultural. Por isso, é necessária 

a compreensão crítica dessa posição, pois: 
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[...] Tanto no caso do processo educativo quanto no do ato político, 
uma das questões fundamentais seja a clareza em torno de a favor 
de quem e do quê, portanto contra quem e contra o quê, fazemos a 
educação e de a favor de quem e do quê, portanto contra quem e 
contra o quê, desenvolvemos a atividade política. (FREIRE, 1985, p. 
27) 

 

O profissional bibliotecário precisa ter consciência de que a nossa “memória 

nacional” exclui inúmeras memórias. Que o nosso patrimônio cultural não vem  

representando todas as classes. Que a nossa história foi construída envolta em 

injustiças sociais que se perpetuam até os dias atuais. E que sim, a reparação 

dessas injustiças sócio-culturais, também pode ser nosso objeto de trabalho. 

Considerar o feito multicultural dentro do trabalho bibliotecário supõe 
aceitar a existência do diverso, onde é possível trabalhar 
equitativamente com a heterogeneidade e não com a desigualdade. 
Se aproximando de uma pluralidade de culturas desde o saber 
académico e o trabalho de campo, acarreta a necessidade de 
pleitear uma inserção e um trabalho baseado no compromisso 
genuíno, identificando diferenças, aceitando outras formas de 
conhecimento que podem fortalecer nossa identidade como cultura, e 
isso só é possível se reconhecemos a nossa pluralidade cultural. 
(CANOSA, 2008, p.6, tradução nossa) 

 

Mas é preciso salientar que: 

O importante, porém, ao renunciar à “inocência” e ao rejeitar a 
esperteza, é que, na nova caminhada que começa até os oprimidos, 
se desfaça de todas as marcas autoritárias e comece, na verdade, a 
acreditar nas massas populares. Já não apenas fale a elas ou sobre 
elas, mas as ouça, para poder falar com elas. (FREIRE, 1985, p. 36) 

 

E propiciar que elas falem por si. O conhecimento e o respeito às culturas 

das comunidades em que estamos inseridos, e também nas que não estamos 

inseridos, é que torna possível a busca por uma história múltipla, contada por 

diversas vozes. 

 

3.3 SOBRE O SAMBA CARIOCA 
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O samba carioca, um dos grandes expoentes da música popular brasileira, 

teve sua origem em meio às transformações do Rio de Janeiro, a então República 

do Brasil. Momento esse, crucial na formação política e cultural da capital do país, 

que foi determinante para a configuração atual.  

Olhando para trás, é possível identificar diversas medidas tomadas pelos 

governantes a fim de manipular a expansão territorial e cultural da cidade para se 

adequar aos interesses da classe dominante, ou seja, dos brancos. Isso se refletiu 

principalmente na contratação de força de trabalho na cidade. 

Desde o final do século XIX, a composição da força de trabalho no 
Rio de Janeiro refletia claramente a ideologia do branqueamento que 
via na substituição da mão-de-obra escrava pela do imigrante 
europeu a solução para a diluição da incômoda “mancha negra” que 
permeava toda a sociedade brasileira. Assim, em 1890, dos 89 mil 
trabalhadores estrangeiros melhor remunerados no comércio, na 
indústria e nas atividades artísticas, enquanto que, entre os negros, 
48% eram empregados domésticos, 17% eram operários, 16% não 
tinham profissão declarada e 17% trabalhavam em atividades 
extrativas, na lavoura e na pecuária. (LOPES, 1992, p.4) 

 

A ideologia de branqueamento fez parte da tentativa de “recuperar o atraso” 

em relação às cidades europeias e “inserir” o Rio de Janeiro na modernidade. 

Reformas sociais e arquitetônicas se iniciaram na tentativa de transformar a cidade e 

moldá-la para que fosse culturalmente aceita pelos intelectuais. 

 Essas mudanças irão influenciar os locais que os negros irão ocupar na 

geografia carioca. Com o início da República em 1889, a forte repressão aos 

capoeiras, e a destruição do mais famoso cortiço do Rio de Janeiro, o “Cabeça de 

Porco”, no ano seguinte, deu início ao “bota-abaixo” dos cortiços em nome das 

transformações que irão “civilizar” o Rio de Janeiro. Entretanto, nesse momento já 

podemos perceber indícios de resistência: 

O povo se revolta contra o “bota-abaixo”. Principalmente porque não 
lhe é oferecida pelo poder público nenhuma outra alternativa 
razoável de moradia. E se os velhos cortiços e estalagens foram 
demolidos a bem do saneamento, evidente era, também, que o foram 
a bem da especulação imobiliária que começa. A revolta, no entanto, 
é sufocada. (LOPES, 1992, p.6) 
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Ou seja, os negros já viviam em uma situação de abandono público, já que 

muitos cortiços eram considerados insalubres. Quando surge o interesse econômico 

em seus espaços os negros são simplesmente descartados. A resistência existe, 

mas o povo negro é silenciado e despejado de suas moradias sem receber 

assistência alguma. A única saída encontrada foi ocupar os locais mais segregados 

da cidade, os morros, dando início às favelas. Enquanto isso, a área central da 

cidade, que passava pelas reformas estruturais influenciadas pelos padrões 

europeus, atrai mão-de-obra, ocasionando um grande deslocamento de negros de 

todo o Brasil em direção ao Rio de Janeiro, em busca de novas oportunidades de 

trabalho. 

A partir de 1850, migrantes negros, chegados principalmente da Bahia, vão 

formar no Morro da Conceição a sua colônia, estendendo-a depois até a Cidade 

Nova e formando a chamada “A Pequena África no Rio de Janeiro”. Ao chegar ao 

Rio de Janeiro em 1872, Hilário Jovino Ferreira, importante figura da cena do 

carnaval carioca, já encontrou diversos ranchos carnavalescos como “Rancho das 

Sereias” e “Dois de Ouros”, possivelmente criados por baianos. Já existia ali uma 

interação cultural que unia os recém-chegados aos já moradores. 

[...] Cerca de quatro anos depois de Hilário Jovino, chegava ao Rio a 
baiana Hilária Batista de Almeida, a Tia Ciata (1854 -1929), a qual, 
morando sucessivamente na rua da Alfândega, no Centro, e nas ruas 
de São Diogo, dos Cajueiros e Visconde de Itaúna, na Cidade Nova, 
vai ser, juntamente com Tia Bebiana, Germano e outros, o segundo 
pólo de onde se irradiará o samba das  proximidades do centro da 
cidade pra todo o Rio de Janeiro, inclusive para a Zona Sul da 
Cidade. (LOPES, 1992, p. 8-9) 

 

O movimento dos negros cresce formando para essas populações uma 

identidade coletiva afro-brasileira que manterá traços recebidos de seus ancestrais e 

que serão repassados aos seus descendentes. Essa identidade dará forças às suas 

manifestações para enfrentar o estigma histórico.  

Estes baianos chegados ao Rio na segunda metade do século 
passado vão constituir, então, como que uma colônia, responsável 
pela manutenção, em terras cariocas, da cultura marcada de 
recriações africanas que traziam da terra de origem, traços culturais 
estes que vão ser passados aos seus descendentes, alguns dos 
quais figuras muito importantes no processo de fixação e 
urbanização do samba na velha capital do Império e da República. 
(LOPES, 1992, p. 9) 
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Dessa forma, justamente a tentativa de transformar o Rio de Janeiro numa 

Europa é que contribuirá para trazer e consolidar a cultura afro-descendente na 

cidade. Em contrapartida, a repressão tenta minimizar esse fato, silenciando e 

estigmatizando os negros. Todas as suas manifestações culturais, o samba e os 

rituais religiosos, são criminalizados e perseguidos pela classe dominante. Todavia, 

nos morros os negros conseguem manter suas tradições vivas. O movimento de 

silenciamento é forte, mas a cultura afro-brasileira sobrevive na oralidade e na 

musicalidade. 
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4 O SAMBA COMO MEMÓRIA 

 

O samba carioca se estabelece como uma manifestação cultural que 

demonstra os comportamentos sociais que foram determinantes para o seu 

surgimento e consolidação. As letras, os ritmos, as danças nos contam a história de 

luta de um povo que reclama as suas raízes africanas para construir sua nova 

história.  

Nei Lopes (1992, p.16) chama atenção para o fato de o samba urbano ter 

nascido do samba rural. O autor aponta a interação dos negros chegados de 

diversas regiões do Brasil que irão manter uma continuidade das suas 

manifestações em conjunto a de outros grupos. Essa constatação legitima o samba 

como uma cultura popular fruto dos canais memoriais ainda muito ativos naquele 

povo. Os negros chegados à capital do Rio de Janeiro traziam consigo as sementes 

que fariam o samba germinar e florescer. 

O autor português Alfredo Sarmento (1880), a partir de uma viagem ao 

Congo e a Angola, descreve as maneiras de dançar e cantar do povo e diz que 

muitos negros são conhecidos como grandes improvisadores. Nei Lopes (1992) faz 

a ligação dessa descrição com o samba carioca, apontando essas manifestações 

como a gênese do nosso samba. O fato de as manifestações praticadas em solo 

brasileiro se assemelharem às manifestações praticadas em diversos países da 

África comprova os canais memoriais ativos. 

A identidade africana descrita por Sarmento será percebida em todas as 

manifestações musicais como no batuque, baiano, cateretê, coco, capoeira, calango, 

tirana, pernada carioca, cantigas de roda, lundu, partido-alto etc. Cada manifestação 

com suas próprias características contribuíram para a formulação de novas 

manifestações, assim como Lopes aponta que:  

de autores anônimos ou conhecidos, criados na Bahia ou no Rio de 
Janeiro, fragmentos de muitas dessas canções, de lundus ou 
sambas baianos ou paulistas contribuíram para formar o repertório 
tradicional do samba carioca e do partido-alto em particular. (LOPES, 
1992, p.46) 
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Os baianos que chegaram diretamente ao centro do Rio, juntamente com os 

negros recém-chegados dos vales de Café do interior do Rio de Janeiro, São Paulo 

e Minas Gerais, que mesmo de origens africanas diferentes compartilhavam 

semelhanças que possibilitaram a união de suas manifestações. O samba carioca, 

fruto da interação dessas diversas culturas de herança africana, foi se fortalecendo. 

Então: 

traçando a linha evolutiva que vem do batuque dos povos bantos de 
Angola e do Congo até o partido-alto, vamos encontrar: a) primeiro, o 
lundu bailado, dando origem ao lundu puramente canção dos salões 
imperiais, aos sambas rurais da Bahia e de São Paulo, a um lundu 
campestre ainda dançado, e a outras manifestações; b) depois, todas 
essas expressões (com a chula do samba baiano ganhando status 
de manifestação autônoma) confluindo para o que chamaremos de 
samba da “Pequena África da Praça Onze”, onde o núcleo irradiador 
foi a casa da Tia Ciata; c) depois ainda, o samba amaxixado da 
“Pequena África”, dando origem ao samba de morro; d) finalmente, 
esse samba de morro se dicotomizando em samba urbano (a partir 
do Estácio), próprio para ser dançado e cantado em cortejo; e em 
partido-alto, próprio para ser cantado e dançado em roda. (LOPES, 
1992, p.47) 

 

Sendo uma cultura oral, não temos como determinar com exatidão o 

momento do nascimento do samba no Brasil, e nem temos essa pretensão. O intuito 

desse trabalho é pontuar o caráter informativo e memorial das letras de samba que 

comprovam o continuum cultural entre Brasil e África e o poder da ancestralidade 

nessa comunidade. 

Os negros 
Trazidos lá do além-mar 
Vieram para espalhar 
Suas coisas transcendentais 
Respeito 
Ao céu, a terra e ao mar 
Ao índio veio juntar 
O amor, à liberdade 
A força de um baobá 
Tanta luz no pensar 
Veio de lá 
A criatividade 
Tantos o preto velho já curou 
E a mãe preta amamentou 
Tem alma negra o povo 
Os sonhos tirados do fogão 
A magia da canção 
O carnaval é fogo 
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O samba corre 
Nas veias dessa pátria - mãe gentil 
É preciso altitude 
De assumir a negritude 
Pra ser muito mais Brasil2 

 

Com a abolição da escravatura e o novo Estado Republicano a vida do 

negro no Rio de Janeiro se transforma, novos obstáculos precisam ser enfrentados 

nessa nova sociedade. A vida dura prossegue com a tentativa de adaptação às 

novas moradias, a novos trabalhos e a busca pela aceitação nessa sociedade 

marcará a sua música. 

O desconhecimento da nova linguagem trabalhista, os preconceitos 
raciais e as consequentes dificuldades de competir pelas vagas que 
se abrem na indústria, no comércio, no funcionalismo e nas obras 
públicas, fazem com que muitos nesse período de transição se 
incorporem à massa de desocupados que lutam pela sobrevivência 
nas grandes cidades brasileiras, vivendo de expedientes e das 
inúmeras formas de subemprego que margeiam as ocupações 
regulares, registradas e reconhecidas pela legislação e a 
marginalidade. (MOURA, 1995, p.64) 

 

O cais do porto do Rio de Janeiro torna-se o campo de oportunidades 

regulares para os negros, enquanto as mulheres negras ocupam o papel de 

empregadas domésticas. As desvantagens com relação aos trabalhadores brancos 

são visíveis, a mão-de-obra dos europeus é preferida em resposta ao estigma 

carregado pelos negros. Além disso, tendo em consideração toda a carga 

psicológica sofrida por esses ex-escravos e filhos e netos de ex-escravos, torna o 

trabalho regular torna-se traumatizante fazendo com que muitos procurem outras 

formas de sobrevivência. 

Muitos não procurariam uma relação regular com o trabalho, 
inconstantes em paradeiros e ocupações, ainda redefinindo suas 
vidas, traumatizados pela experiência como escravos, se 
incorporando às rodas da vagabundagem e eventualmente da 
criminalidade, empurrados, estereotipados, pela nova racionalidade 
social. O reconhecimento da própria dignidade através da 
experiência da liberdade choca-se com a dramaticidade das 
condições de vida e de expressão a que é exposto o ex-escravo na 
República brasileira. (MOURA, 1995, p.65-66) 

 

                                                           
2
 Nas veias do Brasil composta e interpretada por Luiz Carlos da Vila 
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Os traumas somados ao preconceito sofrido, o preterimento em relação aos 

assalariados europeus, a perseguição de seus costumes e religião transparecerão 

nas letras de samba como uma tomada de controle sobre sua própria história. A 

música, juntamente com suas outras manifestações, passa a ser uma forma de falar 

com legitimidade de todas as experiências vividas pelo seu povo. 

Vem desde o tempo da senzala 
Do batuque e da Cabala 
O som que a todo povo embala  
E quanto mais forte o chicote estala 
E o povo se encurrala 
O som mais forte se propala 
E é o samba 
É o ponto de Umbanda 
E o tambor de Luanda 
É o Maculelê e o lundu 
É o Jongo e o Caxambú 
É o Cateretê, é o Côco e é o Maracatu 
O atabaque de Caboclo, o agogô de Afoxé. 
É a curimba do batucajé 
É a Capoeira e o Candomblé 
É a festa do Brasil mestiço, santuário da fé. 
E aos sons a palavra do poeta se juntou 
E nasceram as canções e os mais belos 
poemas de amor 
Os cantos de guerra e os lamentos de dor 
E pro povo não desesperar 
Nós não deixaremos de cantar 
Pois esse é o único alento do trabalhador 
Desde a senzala3 

 

A tradição da cultura oral da herança africana transparece no contar os seus 

lamentos de forma a buscar o caráter humano para enfrentar a dura realidade que o 

povo negro precisa ter, e a fé em seus guias traz a força para seguir a caminhada.   

Eu andava perambulando 
Sem ter nada pra comer, 
Fui pedir às almas santas 
Para vir me socorrer 
"Foi" as almas que me "ajudou"  
Meu divino espírito santo 
Louvo a Deus Nosso Senhor  
Quem pede às almas 
As almas dá 
Filho de pembe é que não sabe aproveitar 4 

                                                           
3
 Brasil mestiço santuário da fé composta por Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro e interpretada por    

Clara Nunes  
4
 Fui pedir às almas santas composta e interpretada por Clementina de Jesus 
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Nos cantos, a presença do sagrado feminino é muito forte, a imagem da 

negra é sempre ligada à sabedoria e ao conhecimento dos segredos da vida. Na 

cultura religiosa africana, o poder feminino dos orixás está ligado a Terra, que está 

em constante transformação, o de nascimento e morte. A força da mulher perpetua o 

laço sagrado entre a vida e a natureza. 

Nanaê, Nanã, Naiana, Nanaê (eh eh) 
Nanaê, Nanã, Naiana 
Como o mano irmana na jangana 
Como o mano irmana na jangana, Nanaê 
(Auá!) 
Nanaê... 
Cantava pra sinhazinha dormir ao luê 
Pra ir pra debaixo do pé de café 
Fazer canjerê, Nanaê (Ah!) 
Nanaê, Nanã, Naiana... 
Se sinhazinha acordasse  
Antes de Nanaê chegar e começasse à 
chorar 
Senhor mandava amarrar Nanaê 
E chibatar Nanaê (Ah!) 
Nanaê, Nanã, Naiana... 
Mas Nanaê, 
Se incorporava de Nanã Buruquê 
E não sentia a pancada doer  
Nanaê...(Ah!) 
Nanaê, Nanã, Naiana... 
Sinhazinha ninada, embalada no cantar da 
negrotina Nanaê 
Herdou todo o seu ser 
Hoje em noite de luana é sinhazinha 
Quem vai dançar na Mujungana, Nanaê (Ah!) 
Nanaê, Nanã, Naiana5 

 

É graças à mulher que o samba se consolida, pois foi nos quintais das tias 

baianas que os negros tiveram a liberdade para se manifestar. Todas elas “mães de 

santo” eram respeitadas pelos dons religiosos, culinários, medicinais etc. Tia Ciata, a 

mais conhecida das baianas, era considerada a mãe do samba e sua casa na 

Cidade Nova como o berço do samba, devido à sua importância na consolidação da 

cultura negra no Rio de Janeiro. Sua casa era o reduto do samba, frequentado por 

                                                           
5
 Nanaê, Nanã, Naiana composta por Sidney da Conceição e interpretada por Clara Nunes 
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grandes personalidades sendo, inclusive, o local onde foi composto o que é 

considerado como o primeiro samba gravado: “Pelo telefone”, de autoria de Donga e 

Mauro de Almeida.  

Ilu-ayê, Ilu-ayê, Odara 
Negro cantava na nação Nagô 
Depois chorou lamento de senzala 
Tão longe estava de sua Ilu-ayê 
Tempo passou e no terreirão da casa grande  
Negro diz tudo que pode dizer 
É samba, é batuque, é reza, é dança, é 
ladainha 
Negro joga a capoeira e faz louvação à rainha 
Hoje, negro é terra, negro é vida 
Na mutação do tempo, desfilando na avenida 
Negro é sensacional, é toda festa de um povo 
É o dono do carnaval6 

 

A casa de Tia Ciata reunia não só os sambistas do morro, mas também 

grandes personalidades da cena musical carioca. O Sinhô, José Barbosa da Silva, 

frequentador assíduo das rodas de samba da Tia Ciata é responsável por levar o 

samba para os salões e ganhar o respeito da nata carioca. O interesse pelo samba 

cresce, logo deixando de ser proibido, passando a figurar em eventos pelo Rio, 

inclusive em festas de grandes figuras políticas. Com o surgimento das escolas de 

samba o gênero toma seu lugar no carnaval, adentrando à cultura brasileira “oficial”. 

Dos anos 20 aos 40, a produção musical dos recém-formados 
redutos do samba vai, obviamente, ser caudatária de toda essa 
matéria-prima que acabamos de examinar. Esboça-se, entretanto, 
um novo tipo de samba que se quer “moderno”, se afirmando 
“bamba” (e essa palavra vem do quimbundo7 mbamba que significa 
exatamente “mestre”), mas rejeitando suas origens rurais e africanas. 
Nasce aí o samba corrido ou de primeira, absolutamente novo e 
carioca. Entretanto, nos solos improvisados, o inconsciente quase 
sempre aflora, e as reminiscências chegam traiçoeiras [...] (LOPES, 
1992, p.53)  

 

Esse novo tipo de samba apontado por Lopes surge com a interação de 

diferentes grupos sociais. Hermano Vianna (1995) cita uma noitada entre o escritor 

Gilberto Freyre, o historiador Sergio Buarque de Holanda, o promotor e também 

                                                           
6
 Ilu-Ayê (Terra da Vida) composta por Cabana e Norival Reis e interpretada por Clara Nunes 

7
 Língua de grupo banto falada em Angola 
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jornalista Prudente de Moraes Neto, o compositor clássico Heitor Villa-Lobos, o 

pianista clássico Luciano Gallet, e os sambistas Pixinguinha, Patrício Teixeira e 

Donga, juntando dois grupos distintos da sociedade brasileira.   

De um lado, representantes da intelectualidade e da arte erudita, 
todos provenientes de “boas famílias brancas” (incluindo, para 
Prudente de Moraes Neto, um avô presidente da República). Do 
outro lado, músicos negros ou mestiços, saídos das camadas mais 
pobres do Rio de Janeiro. (VIANNA, 1995, p.20) 

 

Claro que com interesse crescente nesse novo ritmo, a busca por uma 

identidade genuinamente brasileira fará com que a sociedade carioca mude suas 

concepções. O encontro mencionado por Vianna foi justamente no período em que 

Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda faziam pesquisas para a produção das 

obras Casa-grande e senzala e Raízes do Brasil8. 

Foi Gilberto Freyre quem conseguiu a façanha teórica de dar caráter 
positivo ao mestiço. O brasileiro passou a ser definido como a 
combinação, mais ou menos harmoniosa, mais ou menos conflituosa, 
de traços africanos, indígenas e portugueses, de casa-grande e 
senzala, de sobrados e mucambos. A cultura brasileira, 
mestiçamente definida, não é mais causa do atraso do país, mas 
algo a ser cuidadosamente preservado [...] (VIANNA, 1995, p.63-64) 

  

A necessidade de criar uma possível nova cultura brasileira transforma o 

perseguido em cultuado. Importante destacar que essa mudança ocorre pelo fato de 

muitos membros da burguesia terem sido cativados pelo samba. Sua 

“marginalidade” é extinguida, os malandros passam a ser a marca da “boemia 

carioca”, as mulatas são admiradas, os cultos religiosos são regulamentados e o 

samba vira escola.  

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 

                                                           
8
 Lançados respectivamente em 1933 e 1936 
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Os malandros da portela 
Da serrinha e da congonha 
Pra ele eram vagabundos 
E as mulheres sem-vergonhas 
Ele não prendia só batia 
A curimba ganhou terreiro 
O samba ganhou escola 
Ele expulso da polícia 
Vivia pedindo esmola9 

 

“A cultura brasileira” que antes renegava o samba como uma manifestação 

brasileira passa a incluí-la na cultura popular. Em 1935, com a inclusão das escolas 

de samba no calendário do carnaval promovido pela prefeitura do Rio, surge a 

obrigatoriedade de uso de temas nacionais nos enredos, se opondo aos temas 

africanos. Em nossa análise, o samba que até então se mantém fiel às suas 

tradições, à sua ancestralidade, permite que os interesses políticos e também da 

mídia interfiram na sua construção. A classe dominante sem conseguir silenciar o 

samba se rende a ele, mas passa a moldá-lo de acordo com seus interesses sociais 

e políticos. 

Entretanto, se a ideia era reconhecer a cultura dos afro-descendentes como 

brasileira e propagar a igualdade de raças, criando uma nova sociedade brasileira, 

por que o interesse em descaracterizar uma cultura que já estava consolidada, que 

apesar de subjugada conseguiu sobreviver? A partir desse momento a sociedade 

brasileira inicia o processo de tentativa de “branqueamento” da cultura afro-

descendente. 

Samba, 
Agoniza mas não morre, 
Alguém sempre te socorre, 
Antes do suspiro derradeiro. 
Samba, 
Negro, forte, destemido, 
Foi duramente perseguido, 
Na esquina, no botequim, no terreiro. 
Samba, 
Inocente, pé-no-chão, 
A fidalguia do salão, 
Te abraçou, te envolveu, 
Mudaram toda a sua estrutura, 
Te impuseram outra cultura, 

                                                           
9
 Delegado Chico Palha composta por Tio Hélio e Nilton Campolino e interpretada por Zeca 

Pagodinho 
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E você não percebeu, 
Mudaram toda a sua estrutura, 
Te impuseram outra cultura, 
E você não percebeu.10 

 

Como visto, a cultura negra está presente na sociedade brasileira, na 

música, na culinária, na arte, mas muito mais do que cultura ela é resistência, pois 

foi através de suas manifestações que os negros conseguiram se manter 

culturalmente nestes séculos de luta. A cultura afro-brasileira comprova a força e a 

importância da memória em uma sociedade. Foram as palavras passadas de 

geração para geração que construíram a identidade que se impôs a todas as 

tentativas de descaracterização. Apesar de parte do samba de hoje ter perdido muito 

dessa identidade, todos que hoje escutam um samba sabem que a origem daquele 

som é predominantemente a África.  

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 esta 
nas aldeias  
Nasceu no passado, vive no presente  
Quem samba uma vez samba eternamente11 

 

4.1 MEMÓRIA, CULTURA ORAL E SAMBA 

 

A tradição oral é um testemunho que transmite conhecimento de geração 

para geração. Essa transmissão é possível através da escuta, da observação, da 

repetição e se manifestará através de dramatizações, narrativas, rimas, ritos, 

poemas, cantos, danças, rituais. Essas manifestações funcionaram como suportes 

para evocar associações e lembranças, e disseminar a memória. 

É importante destacar que há diferenças em relação ao entendimento da 

palavra em culturas orais e culturas escritas. Nas culturas orais, a palavra existe 

enquanto narrativa, o que atribui uma dimensão mágica à fala, não sendo 

simplesmente transmissão de conhecimento decorrente da não existência da escrita. 

                                                           
10

 Agoniza mas não morre composta e interpretada por Nelson Sargento 
11

 Samba da antiga composta e interpretada por Candeia 
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Ela compreende inúmeras particularidades que dão à palavra um caráter de 

testemunho. 

A fala pode criar a paz, assim como pode destruí-la. É como o fogo. 
Uma única palavra imprudente pode desencadear uma guerra, do 
mesmo modo que um graveto em chamas pode provocar um grande 
incêndio. [...] A tradição, pois, confere a Kuma, a Palavra, não só um 
poder criador, mas também a dupla função de conservar e destruir. 
Por essa razão a fala, por excelência, é o grande agente ativo da 
magia africana. (Bâ, 1982, p.185-186)  

 

O bibliotecário Edgardo Civallero12 (2006a) aponta que a oralidade envolve 

uma complexidade gramatical resultante da espontaneidade em que se constrói sem 

uma “revisão” prévia. Isso, na maioria das vezes, envolve uma instabilidade de 

acordo com os recursos mnemônicos pelos quais foi construída, por isso a 

possibilidade de várias versões. A oralidade se forma a partir da presença de um 

ouvinte, o que contribuirá para a riqueza de elementos que o locutor utilizará para a 

sua estruturação. No discurso estarão presentes elementos sociais que envolvem e 

formam aquele indivíduo. 

A escrita surgiu por motivos políticos e administrativos, sendo controlada 

pela elite, geralmente ligada aos poderes políticos e religiosos, e por isso, logo 

ganhou status de “avanço da humanidade”, e consequentemente sua falta entendida 

como um atraso ao “desenvolvimento da civilização”. Essa lógica dá valor apenas ao 

escrito, transparecendo o que Civallero (2006a) aponta como uma forma de 

perpetuar a voz do “vencedor” nas disputas pela memória como aquele que pode 

imprimir sua versão dos acontecimentos. 

A visibilidade que permite a escrita a uma civilização é posta em 
evidencia se comparada com a invisibilidade a que são relegadas as 
sociedades sem escrita. Pouco se conhece da cultura intangível das 
classes camponesas, dos grupos minoritários, de mulheres e 
crianças, escravos e doentes, e todos aqueles que, em distintos 
territórios e em distintas épocas, nunca escreveram [...] 
(CIVALLERO, 2006a, p.4, tradução nossa) 

 

Por isso a tradição oral expressa o seu caráter igualitário: qualquer pessoa 

pode transmitir informação independente de sua “formação”. Essa transmissão 

                                                           
12

 Bibliotecário argentino que trabalha com cultura oral indígena 
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impõe uma forma livre de comunicação, privilegiando a interação cultural e os 

discursos espontâneos. 

Nas sociedades urbanas, a transmissão oral mantém viva as 
recordações de famílias e de grupos que jamais foram escritas, 
histórias de imigração e emigração, pontos de vista particulares 
sobre grandes acontecimentos nacionais, tradições, jogos, contos e 
artesanatos que só se transmitem boca a boca. Além de que, dessa 
forma se conservam e difundem ideias, culturas alternativas, 
discursos opostos ao oficial, pensamentos dissidentes e o 
testemunho – único e irrepetível – dos participantes nos processos 
sócio-políticos históricos. (CIVALLERO, 2006a, p.7, tradução nossa)  

 

Bessa Freire (2007) nos conta a história de Dona Fiota que, filha de um 

baiano com uma ex-escrava, aprendeu com sua mãe a Gira da Tabatinga, uma 

língua formada pela mistura de diversas línguas africanas com o português, utilizada 

pelos escravos para se comunicarem nas senzalas sem que os patrões os 

entendessem: 

- “Aprendi essa língua com a minha mãe. Ela falava todo dia para 
mim até eu aprender. Isso traz toda uma história pra gente, tanto das 
partes alegres, como das tristes”. 

Recentemente, os moradores perceberam que aquela língua que os 
havia libertado, estava ameaçada de extinção, porque não é mais 
usada por crianças e jovens, diz dona Fiota: 

- “Aqui no bairro é muito difícil quem fala a língua”. 

Foi aí que a comunidade decidiu fortalecer na sala de aula a língua 
denominada Gira da Tabatinga, aproveitando a lei sancionada em 
2003 que torna obrigatório o ensino de História e Culturas afro-
brasileiras nas escolas de ensino fundamental e médio. Duas 
pesquisadoras – Celeuta Batista Alves e Tânia Maria T. Nakamura – 
acompanharam a luta pela revitalização da língua, que no passado 
foi um poderoso instrumento de resistência dos escravos e hoje é 
uma marca da identidade de seus falantes. A comunidade conseguiu 
a promessa de que a Secretaria Municipal de Educação remuneraria 
uma professora da Gíria da Tabatinga. A questão era: - quem daria 
aulas? Os moradores não duvidaram: - dona Fiota. Afinal, ela era o 
Aurélio, o Antônio Houaiss daquela língua quilombola. Acontece que 
após um mês de trabalho, quando foi receber, o funcionário lhe 
disse: 

- “Ah, a professora é a senhora? Então, não vou pagar. Como 
justifico o pagamento a uma professora que é analfabeta?”.  

Dona Fiota deu uma resposta de bate-pronto, que só os sábios 
podem dar: 

- “Eu não tenho a letra. Eu tenho a palavra”. (FREIRE, 2007) 
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Dona Fiota é um canal memorial vivo que resiste, transmitindo os saberes de 

sua comunidade via oralidade. Ela “deixou claro que não é carente de escrita, como 

dizem alguns letrados. Ela é independente da escrita” (Freire, 2007), e não apenas 

independente, mas Dona Fiota é a palavra, pois ela exprime o testemunho de sua 

vida, sua identidade e sua luta. 

Bessa Freire (2007) ainda destaca que não é apenas a Comunidade da 

Tabatinga que vive essa situação: 

Cerca de um milhão e meio de brasileiros para quem o português 
não é a língua materna estão, hoje, na situação de dona Fiota. Falam 
uma das 210 línguas existentes dentro do território nacional, 190 das 
quais são línguas indígenas, ágrafas, sem tradição escrita, mas que 
são depositárias de sofisticados conhecimentos no campo das 
chamadas etnociências, da técnica e das manifestações artísticas. 
(FREIRE, 2007) 

 

A diversidade linguística e cultural precisa ser preservada, esses brasileiros 

têm o direito de terem suas vozes representadas, suas histórias contadas ou 

cantadas. Pois é a “sociedade da informação” que perde se não souber acolher a 

riqueza desses saberes. 

Assim como a Gíria da Tabatinga foi a expressão de resistência dos 

escravos nos tempos de senzala, e hoje ela é para os atuais moradores da 

comunidade a memória da luta dos seus pais, avós e bisavós, o samba carioca se 

transforma no discurso de uma parte da população do Rio de Janeiro, que encontra 

nas suas manifestações uma forma de se expressar com legitimidade e manter viva 

a luta de seus ancestrais.  

A música nesse contexto deixa de ser apenas entretenimento, ganhando 

cunho de resistência e representatividade, uma forma de perpetuar a ancestralidade. 

Além de poder quebrar o silêncio que sua comunidade foi envolvida, permitindo que 

a voz dos “vencidos” seja ouvida. Podemos perceber o samba como um organismo 

vivo e que sua transformação se relaciona com o desenvolvimento político social do 

Brasil, sendo testemunho da construção do que somos hoje.  
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Como já mencionado, optamos por não incluir conceitos e teorias 

mnemónicas nessa pesquisa, mas é importante pontuar que nas comunidades de 

tradição oral existem técnicas de memorização.  

Uma das peculiaridades da memória africana é reconstruir o 
acontecimento ou a narrativa registrada em sua totalidade, tal como 
um filme que se desenrola do princípio ao fim, e fazê-lo no presente. 
Não se trata de recordar, mas de trazer ao presente um evento 
passado do qual todos participam, o narrador e a sua audiência. Aí 
reside toda a arte do contador de histórias. Ninguém é contador de 
história a menos que possa relatar um fato tal como aconteceu 
realmente, de modo que seus ouvintes, assim como ele próprio, 
tornem-se testemunhas vivas e ativas desse fato. (BÂ, 1982, p.215) 

 

Nos povos de oralidade, as narrativas são parte de um ritual, e o canto um 

recurso de rememoração. Esse é um ponto importante, a memória em si difere nos 

povos de escrita e povos de oralidade. Entretanto, processo parecido ocorre, por 

exemplo, quando tentamos lembrar alguma informação contida em uma música e só 

conseguimos ter acesso cantando-a. Ou seja, mesmo em povos de escrita o canto 

pode ser considerado um recurso da memória.   

O cantar se transforma em contar, as letras de samba narram a chegada do 

negro no Brasil, a sua luta para sobreviver, o trabalho escravo, as relações com os 

outros negros e os brancos, a sua religiosidade, a sua fé, a luta pela liberdade, a luta 

para se inserir a uma república ainda escravista, a luta pela identidade afro-

brasileira, a luta por aceitação e respeito. Lutas essas que continuam nos dias 

atuais. Os sambas trazem a história contada pelos que viveram a história. 

Um outro exemplo de ancestralidade viva foi Clementina de Jesus, nascida 

em Valença, no Rio de Janeiro, era filha de ex-escravos. Seu pai era capoeirista e 

violeiro. Com sua mãe aprendeu os cantos de partido-alto, curimba, caxambu, jongo. 

Foi descoberta e lançada, já com mais de 60 anos, na cena musical do Rio pelo 

produtor Hermínio Bello de Carvalho num momento em que a Bossa Nova e os Iêies 

dominavam as rádios. Hermínio ficou impressionado com a voz da Clementina, mas 

principalmente com o repertório que ela tinha, a memória estava viva nela e a sua 

voz ecoava a sua ancestralidade, “ela ouviu da mãe, que ouviu da mãe, que ouviu 

da avó, da bisavó... Você estava ouvindo a voz de séculos ali, a voz das senzalas”.  
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Tava durumindo Cangoma13 me chamou 
Tava durumindo Cangoma me chamou 
Disse levanta povo cativeiro já acabou 
Disse levanta povo cativeiro já acabou14 

 

Clementina é o perfeito exemplo de resistência graças à sua ancestralidade. 

Empregada doméstica, quando cantava no trabalho, a patroa a mandava calar a 

boca. Sua voz não atendia aos padrões tradicionais, e seus cânticos evidenciavam 

as escaras da sociedade.  

O discurso que o samba nos traz materializa o caráter histórico-

informacional que intrinsicamente as manifestações populares, e principalmente os 

cantos, nos possibilitam conhecer.  

Eni Orlandi (2010, p.15) defende que a análise de discurso busca 

compreender o simbolismo do que está sendo dito, e a capacidade do homem de 

“significar e significar-se”, tendo a linguagem como mediação de sua realidade 

natural e social. Por isso, as manifestações populares possuem um caráter 

informacional e cultural que permite a permanência do homem  em sua realidade. 

Todavia, Michel Foucault (2013) defende que o discurso recebe 

interferências de valores da sociedade.  

[...] suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao 
mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída 
por certo número de procedimentos que têm por função conjurar 
seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 
esquivar sua pesada e temível materialidade. (FOUCAULT, 2013, 
p.8) 

 

O autor prossegue apontando que em uma sociedade como a nossa existem 

diversos “procedimentos de exclusão”, que estão diretamente ligados a sentimentos 

de desejo e poder. Por isso, ao trabalhar com a cultura popular é preciso estar ciente 

de que “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 

dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos 

apoderar.” (2013, p.10) 

                                                           
13

 Cangoma é um grande tambor que anuncia o fim da escravidão 
14

 Cangoma me chamou composta e interpretada por Clementina de Jesus 
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4.2 SAMBA E BIBLIOTECONOMIA 

 

O que vimos até aqui são memórias riquíssimas de uma parte da população 

brasileira que não estão representadas institucionalmente nas unidades de 

informação. Além das manifestações musicais e religiosas, muito mais saberes se 

encontram latentes nessas pessoas. Então por que a biblioteconomia não toma para 

si o trabalho de recolher esse conhecimento e disseminá-lo? 

O trabalho com a cultura oral popular pode parecer contraditório para a 

biblioteconomia, que trabalha principalmente com os saberes registrados, mas se a 

nossa função é trabalhar com a informação por que não trabalhar com as suas 

variadas formas? Atualmente muito se fala em democratização da informação, livre 

acesso à informação, acessibilidade da informação. Então por que continuamos 

relegando a cultura oral?  

O silêncio acentua a invisibilidade dos dominados e dos vencidos, e 
dos que não têm forma ou espaço para fazer perdurar sua realidade, 
sua luta e suas memórias. (CIVALLERO, 2006a , p.5, tradução 
nossa) 

 

E por que “institucionalizar” a cultura oral? A biblioteconomia abraçar a 

cultural oral será uma forma de legitimar e reconhecer essas formas de saber. Ou 

seja, ao incluir esses saberes na biblioteca temos a possibilidade de contribuir na 

redução da exclusão cultural de largos setores da sociedade brasileira, possibilitar o 

reforço de identidades e permitir que novas histórias sejam contadas e ouvidas por 

outras perspectivas. A memória como direito, multiplicidade e ampliação de trocas. 

Essas ações enriquecerão a relação do homem com a sua sociedade, já que  

resgatar a memória permite recriar cenários esquecidos, indagar 
sobre eventos tendenciosamente registrados, recuperar, valorizar e 
compartilhar biografias cujas histórias de vida são uma maneira de 
compreender o passado de uma cultura. (CANOSA, 2012, p.11, 
tradução nossa) 
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A produção de registros que representem os saberes orais das camadas 

populares seria um campo vasto para o exercício dos bibliotecários na promoção da 

inclusão social e na erradicação da discriminação. Entretanto,  

note-se que isso envolve uma das mais enraizadas crenças dos 
setores conservadores da área de informação: seus profissionais 
apenas trabalham com registros previamente produzidos. Como 
podem converter-se em promotores de registros? Dentre as tarefas 
envolvidas em um verdadeiro projeto de abertura dos chamados 
lugares de memória para outras memórias que não a dos setores 
que até aqui os monopolizaram, está a promoção de registros. A 
tradição de oralidade da cultura não institucionalizada, hoje, como 
vimos, praticamente sem espaços sociais e físicos de circulação, 
talvez permita a manutenção de seus "conteúdos informacionais" 
através de seu próprio rompimento: o registro. (FREITAS; GOMES, 
2004, p.7) 

 

Se para inserir esses saberes na biblioteca é necessário um tratamento 

dessa informação, o bibliotecário pode, fazendo uso de todas as técnicas e 

tecnologias disponíveis, prepará-la para que seja “institucionalizada”, mas sem a sua 

descaracterização. Porém, a decisão de trabalhar com a informação proveniente de 

camadas populares impõe uma tomada de posição.  

[...] podem-se abordar as próprias instituições de informação como 
fruto de processo social e político: o poder de seleção é o que 
diferencia documentos acumulados de verdadeira biblioteca ou 
arquivo. E este é poder político e não técnico – aliás, tal poder forjará 
o saber técnico. (FREITAS, no prelo 2015) 

 

Muitas decisões podem parecer simplesmente técnicas, mas implicitamente 

revelam o posicionamento político do profissional. Por isso Paulo Freire (1985) 

defende que a compreensão crítica da posição da biblioteca na sociedade é o ponto 

de partida para novas atitudes, já que é “impossível negar a natureza política do 

processo educativo quanto negar o caráter educativo do ato político” (1985, p. 26).  

Paulo Freire (1985) também aponta a importância de tornar o povo sujeito da 

pesquisa, e não apenas objeto de especialistas: 

Um excelente trabalho, numa área popular, sobretudo camponesa, 
que poderia ser desenvolvido por bibliotecárias, documentalistas, 
educadoras, historiadoras seria, por exemplo, o do levantamento da 
história da área através de entrevistas gravadas, em que as mais 
velhas e os mais velhos habitantes da área, como testemunhos 
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presentes, fossem fixando os momentos fundamentais da sua 
história comum. Dentro de algum tempo se teria um acervo de 
estórias que, no fundo, fariam parte viva da História da área. 
(FREIRE, 1985, p. 39) 

 

Canosa (2012), além da abertura para novos registros, recomenda que a 

biblioteca seja um lugar de encontro. 

[...] lugares de encontro onde se cria a palavra, onde a coexistência 
permite diálogo, a conversa, o conhecimento e consequentemente a 
produção documental endógena. Documentos “com” a cultura, e não 
“sobre” a cultura. Bibliotecas cuja fortaleza seja compartilhar 
coleções que nenhuma outra unidade de informação possa fornecer 
sobre o patrimônio tangível e intangível das diversas culturas locais. 
(CANOSA, 2012, p.12, tradução nossa) 

 

E isso já está sendo feito por bibliotecários e profissionais da informação na 

América Latina. Este autor dirigiu o projeto da Biblioteca Indígena Qomllalaqpi, que 

tinha como objetivo construir um acervo para contar os testemunhos de vida de 42 

famílias de distintas comunidades indígenas. O projeto implementou um circuito de 

produção documental que permitiu a formação de uma coleção de áudios que 

preservasse o patrimônio cultural dessas comunidades. A difusão dos testemunhos 

ocorre de três maneiras: acessando os arquivos orais, através do blog da biblioteca, 

ou contatando os próprios portadores do conhecimento. Além desse projeto, Canosa 

mantém um blog chamado Que sabe quien15 no qual compartilha testemunhos orais, 

entrevistas com bibliotecários engajados com o viéis social da biblioteconomia e 

também reflexões acerca dessas questões. 

Outro exemplo prático do trabalho com a cultura oral ocorre no Museu da 

Imagem e do Som (MIS) no Rio de Janeiro que possui a coleção “Depoimentos para 

Posteridade” que é constituída por gravações, em áudio e vídeo, de depoimentos de 

personalidades relacionadas a diversas áreas da Cultura. Esses depoimentos 

permitem novos pontos de vista acerca de momentos importantes da história 

nacional. Em seu site há disponível a lista completa dos depoimentos do acervo16. 

                                                           
15

 Disponível no endereço eletrônico: http://librosvivientes.blogspot.com.br/ 
16

 Disponível no endereço eletrônico: http://www.mis.rj.gov.br/acervo/ 
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Outra ação voltada para a memória de uma comunidade popular é o Museu 

da Maré que foi idealizado por um grupo de moradores, integrantes da ONG Centro 

de Ações Solidárias da Maré (CEASM). Construída a partir de narrativas colhidas 

entre os antigos moradores, a peça principal do museu é um barraco de palafita 

mobiliado por objetos doados também pelos moradores da Maré, que contam e 

ilustram as suas histórias. Segundo Antônio Carlos Pinto Vieira, diretor do Museu da 

Maré, além de contar a história e valorizar a cultura e as múltiplas identidades e 

propor reflexões a respeito da ideia de tempo, o museu é um lugar para as pessoas 

se encontrarem. 

Trabalhar com a cultura intangível requer esforços para tratar a informação 

de modo a manter a sua integridade e figurá-la no seu espaço/tempo.  

O bibliotecário Edgardo Civallero (2007) aponta a necessidade que buscar 

formas de incluir as ricas culturas dos diversos povos da América do Sul: 

O trabalho de classificação dos profissionais sul-americanos da 
biblioteconomia tem demonstrado ser necessário um estudo mais 
específico e detalhado, para responder aos desafios que representa 
uma sociedade mais plural e a gestão de sua informação. 
(CIVALLERO, 2007, p.1, tradução nossa) 

 

Em 2007, Civallero publicou uma proposta de classificação das línguas 

indígenas da América do Sul no Sistema de Classificação Decimal Universal (CDU). 

Considera que o primeiro passo seria fazer uma análise da maioria dos sistemas de 

classificação atuais, buscando as que organizam os idiomas em famílias de acordo 

com as áreas culturais e geográficas, e em seguida, incluir as principais famílias 

linguísticas e étnicas, e os diversos idiomas. Isso facilitaria o processamento técnico 

mais adequado. 

Adaptações pontuais como as que foram feitas por Canosa na Biblioteca 

Indígena Qomllalaqpi, e os esforços feitos por outros profissionais que trabalham 

com  culturas de oralidade mostram que a biblioteconomia pode utilizar as suas 

técnicas de tratamento da informação e até adaptá-las para se adequarem aos 

novos “documentos”. Isso demonstra que os saberes orais devem ser considerados 

como fontes de informação, tal qual a escrita, e ter a sua legitimidade respeitada. 
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Assim, a tradição oral não é apenas uma fonte que se aceita por falta 
de outra melhor e à qual nos resignamos por desespero de causa. 
Ela é "uma fonte integral, cuja metodologia já se encontra bem 
estabelecida"17  (FREIRE, 2008,) 
 
 

O trabalho com a tradição oral representa muito mais que apenas 

disponibilizar o saber que estava restrito a um grupo de pessoas, mas sim permitir 

que esse grupo se integre à memória social, e possa assim contribuir com os seus 

saberes e serem reconhecidos culturalmente como parte da sociedade. 

Assim como a iniciativa de criar um Museu que  representasse a 

comunidade da Maré partiu dos próprios moradores, Álvaro Tukano, líder indígena 

da etnia Tukano do Amazonas, solicitou ao Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT) a inclusão das comunidades indígenas do Alto do Rio 

Negro na sociedade da informação. Álvaro em uma entrevista dada ao IBICT (2006) 

explica que: 

 
 
Os recursos para conservar a nossa história, se comparadas a dos 
nossos antepassados, fazem desta uma grande civilização. Durante 
os últimos 20 anos ou mais, isto não foi acessível porque a nossa 
identidade foi apropriada e confundida com uma visão padronizada 
do que vem a ser “ser brasileiro”, “ser cristão”, ou qualquer outro 
cidadão, gerando uma noção de igualdade que não corresponde à 
nossa realidade. E nós continuamos vivendo como “diferentes”, 
resistindo para defender as nossas instruções, o nosso modo de 

vida. (TUKANO, 2006) 

 

O líder indígena aponta que a autonomia de falar aos não índios, brasileiros 

e estrangeiros, será de grande importância para a sua comunidade ganhar 

visibilidade de forma autônoma.  

 
Nós nos sentimos excluídos, por exemplo, diante do Senado ou do 
Congresso, onde falam de nós, sabem que nós existimos e, no 
entanto, não há nenhum representante nosso lá que fale por nós. Há 
sempre alguém, que não é do nosso povo, que fala por nós – a 
FUNAI, a igreja, a universidade ou as organizações não 

governamentais. Essa intermediação tem de acabar. (TUKANO, 
2006) 

 

 

                                                           
17

 Citação de Ki-Zerbo, 1980, p.31 
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Esse pedido é uma tentativa de mostrar à sociedade que eles têm coisas a 

dizer, que são sim fontes de informação, mas não apenas como objeto de estudos e 

sim como agentes do conhecimento. O conhecimento indígena foi construído 

através dos séculos, passado de geração em geração, construído em interação com 

a natureza. Então por que não deixar que os índios falem por si mesmos, que 

também tenham voz na nossa sociedade? Álvaro complementa: 

 
Para nós, a pobreza no país é ocasionada pelo desconhecimento de 
nossos valores culturais, e nós temos de apresentá-los. Nós temos 
de saber respeitar o pensamento, a cultura, os remédios e a 
alimentação que os outros têm e nos beneficiarmos deles, ao invés 

de ficarmos privados. (TUKANO, 2006) 

 

 

Permitir que os povos de oralidade falem é permitir que eles façam parte da 

construção cultural da sociedade. Chimamanda Adichie em palestra ao TED em 

2009 aborda o que chama de problema da versão única de culturas, pois o “poder 

[de manipulação] é a habilidade de não só contar a história de uma outra pessoa, 

mas de fazê-la a história definitiva daquela pessoa”.  

A biblioteca tem poder, por isso cabe ao profissional usar esse poder para 

permitir que todos contem as suas histórias. E que, de fato, possa assim reunir o 

conhecimento da humanidade – como a biblioteca vem afirmando ser. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Semba de lá, que eu sambo de cá 
Já clareou o dia de paz 
Vai ressoar o canto livre 
Nos meus tambores, o sonho vive 

Vibra, oh minha Vila 
A sua alma tem negra vocação 
Somos a pura raiz do samba 
Bate meu peito à sua pulsação 
Incorpora outra vez Kizomba e segue na missão 
Tambor africano ecoando, solo feiticeiro 
Na cor da pele, o negro 
Fogo aos olhos que invadem, 
Pra quem é de lá 
Forja o orgulho, chama pra lutar 
 
Reina Ginga, ê matamba 
Vem ver a lua de Luanda nos guiar 
Reina Ginga, ê matamba 
Negra de Zâmbi, sua terra é seu altar 

Somos cultura que embarca 
Navio negreiro, correntes da escravidão 
Temos o sangue de Angola 
Correndo na veia, luta e libertação 
A saga de ancestrais 
Que por aqui perpetuou 
A fé, os rituais, um elo de amor 
Pelos terreiros (dança, jongo, capoeira) 
Nasce o samba (ao sabor de um chorinho) 
Tia Ciata embalou 
Com braços de violões e cavaquinhos a tocar 
Nesse cortejo (a herança verdadeira) 
A nossa Vila (agradece com carinho) 
Viva o povo de Angola e o negro Rei Martinho.

18
 

 

Os navios negreiros chegados em solo brasileiro trouxeram povos vindos de 

diversos países da África, povos que, apesar das correntes, traziam cultura, força e  

luta. A saga dos negros por sobrevivência e liberdade fortaleceu e transformou as 

suas culturas, mas sem perder o elo com o seu sagrado. A sua fé, os rituais, a sua 

música, as danças, e a sua luta, resistiram e criaram a cultura afro-brasileira. 

Através do samba, a memória dos negros que aqui chegaram e construíram 

suas vidas é revivida. O samba é como um canto livre que ecoa a liberdade de ser o 

contador de sua história. Numa sociedade em que ainda existe o preconceito racial, 

                                                           
18

 Samba enredo da Unidos de Vila Isabel de 2012 composta por Evandro Bocão, Arlindo Cruz, André   
Diniz, Leonel e Artur Das Ferragens 
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a memória atua como um discurso de legitimação. Cantar um samba que conta a 

história de seus antepassados é criar uma ligação direta a eles, e deles receber 

forças para continuar a caminhada. O samba como fonte de memória presume uma 

fidelidade e autenticidade da cultura afro-brasileira. É a própria cultura manifesta em 

saber cultural. Um sambista ao entoar o seu samba é como um griot a contar os 

mistérios da vida. 

E por que a sociedade precisa olhar para essas manifestações culturais 

como fontes de informação? Porque em primeiro lugar a sociedade da informação 

está diretamente ligada às questões sociais, e nós sendo seres culturais, a cultura 

será o ponto de partida para todas as nossas outras relações. E em se tratando do 

Brasil, considerado o país mais miscigenado do planeta, em que diversas culturas 

convivem e contribuem para construir o país, toda manifestação deve ser 

considerada como saber para a “sociedade da informação”. 

Em segundo lugar, o uso da multiplicidade dos saberes, além de enriquecer 

a área, ampliará o campo de trabalho dos profissionais. Possibilitará o aumento da 

demanda de trabalho e diversificará mais ainda a área, e consequentemente, 

ampliará a visibilidade do profissional. 

Em terceiro lugar, trabalhar com os saberes provenientes das classes 

populares se relaciona à atual máxima tradicional da biblioteconomia, a 

democratização do conhecimento. Democratizar não é apenas permitir o acesso, 

mas sim permitir que as classes populares participem da produção do conteúdo 

informacional que será institucionalizado. E o profissional atuar em conjunto com os 

agentes dessa cultura popular para que o processo tenha legitimidade. 

 Pierre Nora, ao apontar a biblioteca como lugar de memória, se refere à 

simbologia que esse local deve propor. O “lugar” se refere à associação espaço-

tempo a um determinado acontecimento, e não ser apenas um lugar físico de 

guarda. A memória se apresenta como dispositivo social que permite que as 

pessoas criem o sentimento de pertencimento a uma determinada sociedade. O 

problema é quando há comunidades que não se identificam com a “memória 

nacional” e se sentem excluídas da história do país. Não são elas que devem se 

adequar para se encaixarem nos padrões que a “sociedade da informação” 

determina, e sim os profissionais que trabalham com esse tipo de informação que 
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devem adequar as suas ferramentas, técnicas e instituições para trabalhar com esse 

novo “tipo informação “. 

Assim como já foi dito, pode parecer contraditório defender o bibliotecário 

como produtor de registros para assim institucionalizar a memória oral, e que talvez, 

levar esses saberes para instituições seria transformá-los em história. A questão é 

que a memória oficial representa diversas comunidades muitas vezes de forma não-

legítima, ou simplesmente as exclui. Levar esses saberes para as bibliotecas, 

arquivos e museus é dizer: “não foi exatamente dessa forma, temos um outro lado 

dessa história”. É mostrar que verdade absoluta não existe, tudo dependerá do 

ponto de vista. O profissional vai trabalhar com a educação patrimonial, mostrando 

que a memória histórica, a memória forjada pelos setores dominantes, não é a 

única. 

O ponto principal é deixar que todos “escrevam” a sua “história”, e permitir 

que essas “histórias” estejam disponíveis para todos que desejam consultá-las.  

Muito se discute sobre a controvérsia de representar um passado que não 

existe mais, preservar um congelamento do passado, manter manifestações que 

perderam o seu significado. De fato isso precisa ser discutido pelos profissionais, o 

que ainda os mantém lutando pela preservação dos bens tangíveis e intangíveis? 

Com certeza o fato de saberem a importância que todos esses saberes têm para a 

construção social, política e científica da sociedade, mas por que então preservar se 

as pessoas não reconhecem esses lugares como seus? 

A realidade é que a maioria dos brasileiros não tem afetividade por 

bibliotecas, arquivos e museus, portanto eles não são “lugares de memória” para 

essas pessoas. Em um país em que a educação básica é precária, em que muitas 

escolas, públicas e particulares não possuem biblioteca; que o arquivo é tido como 

um armário que guarda papéis que não servem para nada; que os museus são tidos 

como locais que só tem coisas velhas, é a hora de repensarmos esses “lugares de 

memória”. O morador da comunidade da Maré, ao entrar no Museu da Maré se 

reconhece naquele espaço, ali está sendo contada a sua história, dos seus avós e 

dos seus pais. Quando um jovem de uma comunidade ouve um samba, se 

reconhece naquelas letras, ele sabe que aquela música foi criada pelo seu povo e 

conta a sua história.  
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Incluir a cultura popular nas bibliotecas, arquivos e museus é exercer o papel 

social que esses profissionais possuem. Precisamos representar todas as memórias. 

Até porque analisar variadas versões na construção da memória nacional é 

importante para a compreensão do nosso momento político social atual. Saber que 

houve um projeto oficial de branqueamento da sociedade brasileira é de suma 

importância para entendermos a configuração social do país.  

Essas questões também estão representadas nas letras de samba.  

Dessa forma, posso concluir que o samba pode e deve ser objeto da 

biblioteconomia como fonte de memória e herança da cultura oral afro-brasileira.  

E por que não considerar a última lei da biblioteconomia, criada por 

Ranganathan, “a biblioteca é um organismo em crescimento” não apenas 

relacionado a questões físicas, mas também a crescimento de consciência, de 

amadurecimento, de quebra de paradigmas. A biblioteconomia precisa crescer 

conforme as demandas da sociedade. 

Podemos sim ter bibliotecas que devolvam a voz aos silenciados, que 

integrem os excluídos, que permitam a formação livre de múltiplas.  

Que as vozes sejam ouvidas... 
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