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                                                                       Homenagem ao Mestre Cartola 

  Só um peito vazio descobre 
  Que o mundo é um moinho  
  E quando isso acontece 
  A alegria vai embora 
  E as cordas de aço de um violão 
  Solam baixinho 
  Uma canção que se chama 
  Disfarça e chora 
  Eu confesso que tive sim 
  Um amor proibido 
 
  Vai amigo e diz-lhe o quanto 
  Eu tenho sofrido 
  Mas tudo se ajustará 
  Numa grande alvorada, 
  o sol nascerá. 
 Pouco importa depois se          
estaremos  
  juntos nós dois 
 O nosso amor brilhará  
 Numa noite tão linda 
 As rosas não falam  
 Mas podem enfeitar 
 A grande festa da vinda 
 
 
                                    

   Nelson Sargento1 
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1 Música criada em homenagem ao Cartola pelo Nelson Sargento, nascido no Rio de Janeiro em 25 de 
julho de 1924, é compositor, cantor, pesquisador da música popular brasileira, artista plástico, ator e 
escritor brasileiro. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1924
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular_brasileira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artista_pl%C3%A1stico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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RESUMO: 

 

 

Este trabalho busca realizar uma análise do conjunto de documentos que 
constituem o fundo do Cartola, do Centro Cultural Cartola. O objeto de estudo 
da análise foram as letras musicais criadas pelo cantor e compositor Agenor de 
Oliveira acumuladas pela família e posteriormente inseridas no acervo do 
Centro Cultura Cartola. A partir da análise das letras, foi constatada a 
necessidade e importância do tratamento técnico do acervo, para viabilizar o 
acesso à informação, evidenciando a necessidade do cumprimento do papel 
social dos Centros de Referência. Os desdobramentos desse processo 
culminaram na constatação da urgência em salvaguardar documentos sobre o 
Samba e sobre o Cartola. Destaca-se neste trabalho, a possibilidade da 
construção da memória coletiva, a partir de registros musicais organizados 
dentro de um fundo de fundamental importância para compreensão do samba 
como patrimônio imaterial e mais marcante símbolo da identidade nacional, 
bem como a vida de seus precursores. Agenor de Oliveira, o Cartola, foi um 
dos maiores sambistas que o Brasil já produziu. Portanto, reconhecer a 
importância da documentação sobre o Cartola e como a mesma está 
estruturada arquivisticamente, além do impacto social provocado por tais 
documentos será o objetivo central deste trabalho. 
 
Palavras Chave: Cartola, Samba, Análise Arquivística, Letras Musicais, 

Centros de referência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 
 

This work seeks to accomplish the analysis of a group of documents that forms 
the “fundo Cartola” of the “Centro Cultural do Cartola”. The main objective of the 
analysis is the musical lyrics of the songs composed by the singer and 
composer Agenor de Oliveira, the Cartola,  which were keeped by Cartola’s 
family and posteriously donated to the collection  of the “Centro Cultural 
Cartola”. From the analysis of the lyrics it was found the necessity and the 
importance of a technical guidance of the collection to the visualization of the 
access to information, emphasizing the value of  the social work made by the 
References Centers. The deployments of this process showed the urgency in 
preserving these documents about samba and about Cartola. The possibility of 
construction of a collective memory using the musical records organized into 
this “fundo” is of great importance to the comprehention of the samba as na 
imaterial heritage and as the greatest symbol of the national identity, as well as 
the life of its precursors. Agenor de Oliveira, the Cartola,was one of  greatest 
samba makers of Brasil. Therefore, to recognize the importance of the 
documentation about him and how to put it into a structual archivation, besides 
the social impact caused by these documents, will be the central purpose of this 
work. 
 
Keywords:  Cartola, samba, archive analysis, musical lyrics, Reference 
Centers. 
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INTRODUÇÃO: 

 A compreensão do samba para além de um gênero musical  é complexa, 

mas necessária, sobretudo se essa análise busca  uma base interdisciplinar 

com a Arquivologia, prática rara, mesmo no meio acadêmico. Assim, alicerçada 

em fontes primárias que consideramos confiáveis, e no diálogo com outras 

fontes, viabilizamos o melhor caminho para a efetivação desta pesquisa. 

 Existem aspectos sociais e políticos que envolvem o samba e nos 

convidam a redirecionar o olhar e analisar a conjuntura do surgimento deste 

ritmo, bem como os seus protagonistas. Se hoje o samba é aclamado e bem 

recebido midiaticamente, em tempos passados sofreu perseguições, censura e 

controle.  Durante as primeiras décadas do século XX, fazer samba era caso 

de polícia, entretanto transforma-se rapidamente em símbolo da identidade 

nacional na década de 40. Através da pesquisa sobre um conjunto documental 

referente a um sambista, o Cartola, e mais precisamente suas letras musicais, 

poderemos perceber como se constituiu o artista e seu engajamento na 

disseminação do samba. 

 A análise do tratamento arquivístico do referido fundo, nos permitiu 

constatar a importância do processamento técnico na consolidação do acesso 

à informação e do cumprimento da função social dos lugares de memória no 

fornecimento à sociedade da produção documental do país. 

 Comumente, os arquivos são considerados como um “conjunto de 

documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter 

público, entidades privadas, família ou pessoa, em decorrência do exercício de 

suas atividades, independentemente da natureza do suporte”. Outra definição, 

produzida por Malheiro (1999,p.214) define como: 

 

um sistema (semi-) fechado de informação social materializada em 
qualquer tipo de suporte, configurado por dois fatores essenciais – a 
natureza orgânica (estrutura) e a natureza funcional (serviço / uso) – a 
que se associa um terceiro – a memória – imbricado nos interiores. 

            

 Logo, a memória se constitui em um elemento presente na configuração 

de um arquivo. Segundo Siqueira (2012, p.22), fazendo referência aos 

conceitos desenvolvidos por Michael Pollack, Jacques Le Goff e Paul Ricouer: 

 
a memória, elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto 
individual como coletiva, procura pensar o passado para compreender o 
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ia, ou seja: 

                                                          

presente, portanto sem memória não há passado e é através do 
testemunho que ela se tranforma em história. 
 

 Em suas análises sobre memória coletiva, Maurice Halbwachs salienta a 

ideia de memória individual, absolutamente desconexa da memória social, é 

uma abstração desprovida de significado2. O autor Jacques Le Goff 

(1984,p.47) defende que “ a memória, onde cresce a história, que por sua vez a 

alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e futuro. Devemos 

trabalhar de forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para 

a servidão dos homens”. Pierre Nora (1993, p. 13) denomina como “lugar de 

memória” o espaço de guarda e preservação desta memór

 

 os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não existe 
memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter 
os aniversários, organizar as celebrações, pronunciar as honras, 
fúnebres, estabelecer contratos, porque estas operações não são 
naturais [...]Se vivêssemos verdadeiramente as lembranças que eles 
envolvem, eles seriam inúteis. E se em compensação, a história não se 
apoderasse deles para deformá-los, tranformá-los, sová-los e petrificá-
los eles não se tornariam lugares de memória. É este vai- e –vem que os 
constitui: momentos de história arrancados do movimento de história, 
mas que lhe são devolvidos [...]. 
 

 Tradicionalmente, os arquivos são considerados como lugares de 

memória pela estrutura de sua formação e finalidades. Além de servirem de 

instituições de gestão, guarda e preservação, também são responsáveis pelo 

processamento técnico de acervos documentais, permitindo à sociedade o 

acesso e a recuperação da informação, além do uso de seu conteúdo 

informacional e probatório. Rousso (1996, p.4) revela que as características 

singulares de cada arquivo, sempre únicos e carregados de intenções: 

 

escrito, oral ou filmado, o arquivo é sempre o produto de uma linguagem 
própria, que emana de indivíduos singulares ainda que possa exprimir o 
ponto de vista de um coletivo (administração, empresa, partido político 
etc.) Ora, é claro que essa língua e essa escrita devem ser 
decodificadas e analisadas. Mas, mais que de uma simples “critica 
interna”, para retomar o vocabulário ortodoxo, trata-se aí de uma forma 
particular de alteridade [...], portanto a possibilidade de um documento 
original resistir ao tempo e acabar um dia sobre a mesa do historiador 
não conferem a esse vestígio particular uma verdade suplementar diante 
de todas as outras marcas do passado: existem mentiras gravadas no 
mármore e verdades perdidas para sempre.    
          

 Em Arquivologia, toda informação registrada em suporte material, com 

possibilidades de ser utilizado para consulta, estudo, prova ou pesquisa é 

 
2 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro Editora, 2006. 
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definido como documento. Esta palavra tem raiz etimológica, das palavras 

latinas docere (ensinar) e documentum (aquilo que ensina), portanto, o 

documento traz consigo a possibilidade do ensino, levando em consideração 

seus atributos jurídico, cultural e histórico. 

 Entretanto, nem todo documento, pode ser considerado documento de 

arquivo. Segundo Schellenberg (2002,p.37), “devem ter sido criados e 

acumulados na consecução de algum objetivo”. Segundo Bellotto (2002,p.37): 

  

os documentos de arquivo são produzidos por uma entidade pública ou 
privada ou por uma família ou pessoa no transcurso das funções que 
justificam sua existência como tal, guardando esses documentos 
relações orgânicas entre si. Surgem, pois, motivos funcionais 
administrativos e legais. Tratam, sobretudo de provar, de testemunhar 
alguma coisa. 
 

 Os documentos de arquivo revelam-se como “arsenal da administração” 

e “celeiro da história” por trazerem consigo o registro das atividades de 

instituições, sejam públicas ou privadas, atuando a priori como importantes 

mecanismos administrativos e a posteriori como fonte que evidenciam 

intenções e fatos, servindo como base de análise para pesquisas e produtos 

culturais. 

 Para além de uma recuperação fiel de um passado ou mesmo um 

“resgate”, a história se lança na árdua tarefa de interpretar a partir de 

documentos e fontes o contexto de criação dos mesmos, considerando 

diversos fatores que influenciaram no fato histórico, inclusive relatos orais.  

 Sendo a História constituída de múltiplas versões e a Memória de um 

contínuo processo de construção e esquecimentos, as “verdades”, nunca 

absolutas, se assumem plurais, alvos de disputas e interesses. Na busca por 

instituições que fizessem salvaguarda de documentos sobre samba e de seus 

artistas, me deparei com a escassez e fragmentação das coleções. 

 Os lugares de memória são lugares de privilégios, portanto, existem 

interesses que norteiam a escolha do que deve ser memorável ou não. Este 

fato nos dá pistas da existência escassa de Centros de Referência sobre o 

samba e de sambistas consagrados. 

 As disputas em torno de suas memórias, bem como o embate de 

narrativas, fazem do samba e de seus artistas objeto de uma extensa 

discussão sobre seus múltiplos significados e heranças históricas. A 

construção de uma memória midiática acerca do samba e sambistas, 
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proporciona uma falsa ideia de “aceite”. Os protagonistas desse processo se 

configuram como pessoas que a partir de suas manifestações culturais, suas 

vozes registradas em documentos históricos, transparecem as tensões, as 

resistências culturais, os conflitos que marcaram os processo histórico cultural 

brasileiro. 

 A pesquisa deste trabalho de conclusão de curso baseou-se na pesquisa 

documental do acervo do Cartola, mais precisamente em suas letras musicais, 

sob guarda do Centro Cultural Cartola, em sua sede na Mangueira, na cidade 

do Rio de Janeiro e que se encontra em tratamento técnico.  Levando em 

consideração que o objetivo dessa pesquisa resume-se às análises dos 

documentos produzidos pelo cantor e compositor Agenor de Oliveira, o Cartola, 

foram consultadas todas as letras de músicas produzidas por ele. 

 Além da consulta aos documentos do referido fundo, foram consultados 

obras bibliográficas sobre o samba, a censura, centros de referência e sobre o 

Agenor de Oliveira, o Cartola. Para clarear a ideias e abrir novas 

possibilidades, foram observados documentários e filmes sobre o Cartola e 

uma escuta de todas as músicas do artista. 

 Também foi pesquisada a base de dados do Centro Cultura Cartola, que 

está em processo de ajustes. No primeiro capítulo é apresentada a biografia de 

Agenor de Oliveira, o Cartola. No segundo capítulo, é discutida a história do 

samba, no terceiro capítulo a criação do Centro Cultura Cartola, 

especificamente suas origens e atribuições. No quarto capítulo, é estabelecida 

a ligação entre o tratamento documental do fundo Cartola e as letras musicais 

do mesmo. Na conclusão é realizada uma análise final do trabalho tomando por 

base as pesquisas desenvolvidas. 

 

2. AGENOR DE OLIVEIRA, O MESTRE CARTOLA 

 

 Agenor de Oliveira nasceu no bairro do Catete, na cidade do Rio de 

Janeiro, em 11 de outubro de 1908 sendo o terceiro filho de Sebastião Joaquim 

de Oliveira e Aída Gomes de Oliveira. Agenor teve nove irmãos: Isaura, Lucília, 

Angenor, Sebastião, Luís, Irene Maria Madalena, Dagmar e Arquimedes e 

Alcides. 

 A família materna de Agenor era de Campos dos Goytacazes, interior do 

Rio de Janeiro e seus antepassados foram escravos do primeiro Barão de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Campos_dos_Goytacazes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%A3o_de_Carapebus


Carapebus, proprietário do Solar do Beco. Nesse local nasceu seu avô materno 

Luís Cipriano Gomes, famoso cozinheiro, que trabalhou em Macaé na Fazenda 

da Bertioga, propriedade da aristocrata D. Julia Nogueira da Gama e Gavinho  

até ser aliciado por D. Anita Peçanha, prima da última esposa do futuro 

Presidente do Brasil, Nilo Peçanha. Com o agravamento da situação financeira 

no ano de  1916, a família Oliveira ó obrigada a se mudar para Laranjeiras. 

 

 
Figura 1- Cartola aos 4 anos com Sebastião Júnior (Biela) no Catete em 1913 

 

 A infância de Cartola foi fortemente marcada pela influência de seu avô, 

que se destacava no carnaval e pertencia aos chamados “ranchos”, que 

reuniam diferentes grupos de operários da Fábrica de Tecidos. A família 

Oliveira, integrava os “Arrepiados”, cujas cores eram verde e rosa. Os anos 

vividos no mundo dos ranchos foram fundamentais para a formação musical do 

Cartola, como ele mesmo afirma “ o micróbio do samba [lhe] foi injetado pelo 

velho [o pai]. [Era muito] garoto quando saía com toda a família no Rancho dos 

Arrepiados [e com sua] voz, que era boa, [chegou] à ala do Satanás”. Saía 

acompanhado de seu pai, “que tocava cavaquinho profissionalmente no 

bando3”, sua mãe e seus irmãos. 

 
Figura 2 -  Cartola aos 11 anos na Mangueira em 1920 
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3 SILVA, Marília T. Barboza da, OLIVEIRA FILHO, Arthur L. de Cartola: os tempos idos. (2ª. Ed. 
Resvista atualizada). Rio de Janeiro: Gryphus, 2003, p. 32. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%A3o_de_Carapebus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maca%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anita_Pe%C3%A7anha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nilo_Pe%C3%A7anha
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 A convivência com os “Arrepiados”, torna-se incentivadora para Cartola, 

que inicia sua relação com o cavaquinho e posteriormente aprende a toca 

violão sozinho, apenas observando o movimento dos dedos do pai. “Quando 

saía para trabalhar eu pegava o violão e repetia o que ele fazia, quando saí de 

casa já arranhava um pouco. Comecei cavaquinho, mas depois passei para o 

violão4. 

 Com o falecimento do avô em 1919, movidos por dificuldades 

financeiras, os Oliveiras foram para o morro da Mangueira, uma pequena e 

nascente favela com menos de cinquenta barracos5. O primeiro trabalho foi  

como aprendiz de tipógrafo como informou o Diário de Notícias, p.18 

20/07/1974: 

 

Comecei numa tipografia pequena, na Avenida Mem de Sá. Chama-se O 
Norte. Antes eu tinha feito o teste no Jornal do Brasil, mas eu era muito 
pequeno, não tinha idade. Mas já era margeador. Fui elogiado, coisa e 
tal, mas não pude trabalhar no Jornal do Brasil, por causa da idade. 
Depois trabalhei em uma porção de tipografias por aí. 

 

 Depois de diversas experiências como tipógrafo, atuando em várias 

firmas, Cartola se transformou em pedreiro. Foi enquanto trabalhava nas obras 

de construção que ele ganharia o apelido com que se tornaria reconhecido 

como um dos grandes nomes da música popular brasileira. Para que 

o cimento não lhe caísse sobre os cabelos, resolveu passar a usar um chapéu-

coco, que os colegas diziam parecer mais uma cartolinha, e assim, começou a 

ser chamado de Cartola. 

 A boemia, o batuque e o samba em Mangueira fascinavam o Agenor, 

muito mais do que a vida regrada que o mundo do “trabalho” lhe oferecia. O 

pequeno Agenor já havia sido seduzido e enredado pela malandragem, música 

e liberdade que o “fazer samba” lhe concedia. O talento nato para o samba iria 

garantir sua inserção nas rodas de batuque, consolidando o samba como 

símbolo da cultura popular brasileira. 

 Em depoimento ao Jornal Globo, Rio de Janeiro, 06/01/1972, p.6 Cartola  

fala sobre partido alto: 

Samba duro e batucada é a mesma coisa. A gente fazia isso a qualquer 
hora, em qualquer dia. Juntavam umas vinte pessoas – homens e 
mulheres – e a gente começava a cantar. Apenas uma linha ou duas de 

                                                           
4 Diário de Notícias, 20.07.1974, p.18 
5 CABRAL, Sergio. As escolas de samba do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Lumiar, 1996, pg. 275 
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coro e os versos improvisados. Isso é que é partido alto. Os únicos 
instrumentos eram pandeiros e o violão, o prato e a faca, e no coro as 
mulheres batiam palmas. Aí um – o que versava – ficava no meio da 
roda e tirava um outro qualquer. Aí, dançando e gingando, mandava a 
perna. O outro que se virasse pra não cair. 

 

 Os conflitos familiares se tornaram cada vez mais freqüentes na casa de 

Cartola, pois fugia dos estudos e obrigações, após o falecimento de sua mãe 

em 1926. Diante das exaustivas brigas e desavenças, seu pai lhe expulsa de 

casa definitivamente. Sem abrigo ou lugar pra ficar, restou ao Cartola, 

perambular pelas ruas da cidade durante o dia e a noite ele se embrenhava 

nas “Casas de Tolerância” da cidade. O  envolvimento com toda a sorte de 

mulheres, fez Cartola contrair diversas doenças venéreas: 

Eu estava na pior. Todo engalicado. Eu tinha gonorréia, cancro duro, 
cancro mole, mula, cavalo, o diabo. Gemia o dia inteiro naquela cama. 
Aí, uma vizinha, com pena, passou a cuidar de mim. Fazia sopinha, 
trazia. Lavava minha roupa. Me dava remédio. Como uma verdadeira 
mãe. Era a Deolinda. (MOURA, 1988, p.51) 

 

 Deolinda da Conceição era uma mulher casada que se apaixona por 

Cartola e acaba por abandonar o marido para viver com ele. Aos 18 anos, 

Cartola ganhava uma família já pronta, pois Deolinda tinha uma filha de dois 

anos, a pequena Ruth. Cartola não queria compromisso com trabalho, por isso 

exercia a função de pedreiro esporadicamente, optando por assumir o ofício de 

cantor e violinista nos bares locais. Vale lembrar que já era reconhecido em 

Mangueira como um grande compositor, juntamente com seus amigos Carlos 

Cachaça e Gradim. A responsabilidade de trazer o sustento para dentro de 

casa recaía sobre os ombros de Dona Deolinda que lavava e cozinhava para 

fora.   

  Em 1927, Cartola e alguns amigos “brigões” e “arruaceiros” criam o 

Bloco chamado “Arengueiros”, que futuramente originaria a Escola de Samba 

estação Primeira da Mangueira.         

 
A progressiva marginalização do pobre no espaço da cidade, assim 
como a contínua perseguição ao seu comportamento e aos traços de 
sua vida social- vista com desconfiança pelos poderes públicos, mesmo 
nos dias de franquia do carnaval – davam vazão aos atos de violência e 
vandalismo de grupos compostos de brigões e batuqueiros como os 
“Arengueiros”, que reunia tanto os compositores da antiga quanto os 
novos, e trazendo no bojo, e como garantia, os “valentes”. O bloco 
[Arengueiros] ia assumindo as características de seus integrantes, 
expressando-se não só através do ritmo quente do samba carioca, mas 
também através do ritmo quente do samba carioca, mas também através 
de uma postura agressiva e desabusada do sambista, afirmativa do 



negro livre e em conflito com as regras da sociedade que o recusava. 
(MOURA, 1988, p.24) 

    
 Diante dos conflitos, a repressão policial carioca se tornava cada vez 

mais incisiva sobre esses grupos, ocasionando uma perseguição aos blocos e 

pontos de samba. Isto ocorria, porque o povo que habitava as favelas do Rio 

de Janeiro eram vistos pela “sociedade” como indivíduos que precisavam de 

controle, pela própria história das ocupações dos morros do Rio de Janeiro.  

 A imagem abaixo reflete bem o período de censura e repressão: 

 

 
Figura 3- Cartola sob a “vigilância” do Estado 

 

 O samba, que se configurava, não apenas como um ritmo, mas assumia 

pluralidade e representava todas as manifestações de pertencimento étnico – 

racial, digo, o batuque, a umbigada, o jongo, a dança de roda eram frequentes 

nos morros. Diante da ausência de perspectivas dos povos que habitavam os 

morros e favelas do Rio de Janeiro, essas manifestações culturais eram o que 

garantiam consolidação de coletividade, cultura, fé, e arte. 

 

Recém- egresso da escravidão, sem condições institucionais para 
desenvolver satisfatoriamente seus anseios de sociabilidade nos 
quadros urbanos, essa população encontrava em tais centros a 
oportunidade de convívio endogrupal, onde a maioria 
predominantemente era branca. Ali, submetidos a toda sorte de 
pressões, inclusive policiais, os negros arregimentavam, por assim dizer, 
fragmentos de sua tradição cultural que sobreviveu à escravidão, e com 
eles ensaiavam a composição de um estilo de vida precário e que aos 
olhos da maioria branca era profundamente desabonador. (PEREIRA 
1967) 
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  A criação de uma escola de samba se tornou uma possibilidade de 

construção de memórias, espaço de pertencimento, além de ser um elemento 

construtor de identidade da comunidade de origem. A Escola de samba 

Estação Primeira de Mangueira se configurava em uma importante ferramenta 

para a garantia de representatividade frente às instituições públicas. Portanto, 

na data de 28 de abril de 1928, na Travessa Saião Lobato, número 21, 

Euclides Roberto dos Santos, Pedro Caim, Abelardo Bolinha, Saturnino 

Gonçalves, José Gomes da Costa, (Zé Espinguela), Marcelino José Claudino 

(Massu) e Angenor de Oliveira (Cartola), criam a Estação Primeira de 

Mangueira. Verde e rosa eram as cores e o nome escolhido por Cartola:            

“ Resolvi chamar de Estação Primeira, porque era a primeira estação de trem, 

a partir da Central do Brasil, onde havia samba6.”  

 A partir da criação de Mangueira, se iniciava um novo ciclo na vida do 

compositor e sambista Cartola. Em 1928, nasce o primeiro samba de autoria do 

mestre Cartola, “Chega de Demanda”, que inaugurou o primeiro desfile da 

escola em 1929. Naquela época os sambas-enredo havia apenas uma estrofe 

e havia possibilidade dos intérpretes realizarem improvisos no transcorrer do 

desfile. 

 O entrosamento que a criação da escola proporcionou aos moradores do 

morro foi extremamente satisfatório, tendo em vista que a partir disso, outras 

articulações foram sendo criadas favorecendo os interesses e demandas da 

comunidade. Diante das novas configurações que o samba vinha adquirindo, a 

rádio, começa a se aproximar, com interesses comerciais, eminentes das 

indústrias de entretenimento, assumindo um importante papel da divulgação e 

valorização dessa nova cultura que emerge dos morros do Rio de Janeiro. 

 

Em 1923 é inaugurada a primeira emissora de rádio brasileira – a Rádio 
Sociedade do Rio de Janeiro, iniciativa do antropólogo Roquete Pinto e 
do cientista Henrique Morize. Três anos após, é inaugurada a Radio 
Mayrink Veigae, no ano seguinte, a Rádio Educadora. Observa-se que 
os programas de grande audiência só surgem depois da revolução de 
30, sendo um dos pioneiros o Programa Casé, de 1932, na rádio Philips. 
Mil novecentos e vinte e oito é data significativa para o início do mercado 
de discos: a Casa Edison, de propriedade de Odeon, primeira gravadora. 
Neste ano são inauguradas a palophon, também da Odeon, e a 
Columbia. No ano que se segue são inauguradas novas gravadoras – é 
a vez da Brunswick e da RCA. (CABRAL, 1996, p.9-10,35)   
 

 
6 SILVA, Marília T. Barbosa da Silva, Carlos Cachaça e Arthur Loureiro de Oliveira Filho. Fala 
Mangueira. Rio de Janeiro, 1981, p.34. 
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 Inicialmente, a rádio atuava como entretenimento, mas rapidamente 

percebeu-se o potencial econômico da exploração comercial das recentes 

tendências musicais, provocando um verdadeiro “garimpo” aos redutos do 

samba, para angariar lucros, sem maiores preocupações com os produtores 

daquela determinada cultura. Isto gerou empobrecimento cultural, na medida 

em que a produção cultural de determinado grupo é barganhada em troca de 

migalhas e seus agentes não se beneficiam dos altos lucros que seus 

“produtos” geram. 

 O grande Cartola participou efetivamente desse momento inicial de 

“garimpagem” musical. Cartola negociou seus sambas com o Francisco Alves, 

“Não faz amor, “Tenho um novo amor” (gravado por Carmem Miranda), “Diz 

qual foi o mal que te fiz” e o “Que infeliz sorte vendido ao Mário Reis.  

 Este foi o momento em que o Cartola mais produziu e onde mais teve 

parceiros de composição. A rádio serviu para a divulgação das músicas e 

consequentemente para o aumento de ouvintes e o reconhecimento cultural 

dos grupos até então marginalizados. O Cartola teve fundamental importância 

neste processo e foi amplamente útil nesta empreitada.     

 No ano de 1940, junto com Paulo da Portela, Cartola cria um programa 

chamado A Voz do Morro. Contou com a participação de diversos sambistas 

que demonstraram grandes habilidades em promover o samba a partir do 

rádio. Para além do programa, Paulo da Portela e Cartola uniram-se a Heitor 

dos Prazeres e formaram o Conjunto Carioca, que fez apresentações na cidade 

de São Paulo na rádio Cosmos.   

 Cartola, fragilizado por uma meningite que contraiu no ano de 1946, se 

afasta de suas atividades, retomando após sua recuperação com a música 

“Grande Deus”. A genialidade do Cartola se aprimora em meio ao caos e 

desordem da própria vida. Infelizmente, logo após a sua recuperação, sua 

esposa, a D. Deolinda vem a falecer, vítima de problemas cardíacos e ele 

compõe a canção  “Sim”. 

 O ano de 1948 foi o último ano que Cartola puxou samba e foi o ano em 

que a Mangueira ficou em 4º lugar. Amargurado pelas vicissitudes que a vida 

lhe impusera, Cartola se enclausura e desaparece do Morro da Mangueira 

após se envolver com uma mulher chamada Donária, que o afasta do morro 

por causa da fama de mulherengo do Cartola. As dificuldades foram grandes e 

Cartola passou a viver de biscates e empregos não formais para garantir a sua 



sobrevivência. Chegou a ser dado como morto, tamanha a clausura que o 

mestre se encontrava.  

 Mas se na vida econômica o mestre passava por “perrengues”, 

acontecia diferente em sua vida afetiva. O mestre da verde- e rosa era muito 

habilidoso e fazia muito sucesso com as mulheres. Em 1952, o mestre inicia 

um romance com a Euzébia Silva de Oliveira, a grande dama, D. Zica e retorna 

ao lugar que jamais deveria ter saído, a Mangueira.  

 

 
Figura 4- Casamento de Cartola com D. Zica 

  

 Sobre o seu retorno a Mangueira NOGUEIRA, 2005, p.28 afirma: 

 

Cartola não mais reconheceu a escola que fundou. Com a crescente 
importância do Carnaval para o turismo da cidade, uma espécie de 
ritualismo burocrático passou a tomar conta do processo criativo e de 
realização dos desfiles, gerando alterações estéticas fundamentais, além 
de necessitar de uma nova espécie de sambista, agora afinado com as 
novas tendências. Cartola  não mais visitava a sede ou participava de 
reuniões e ensaios. Sua presença como compositor já não tinha a força 
percussiva de outrora, assim como suas opiniões, que, para muitos, 
poderiam parecer retrógradas, não refletiam as necessidades e as 
mudanças na relação do morro com as Escolas e a cidade. 
 ( NOGUEIRA,2005, p.28) 

 Depois de ter sido redescoberto pelo Sérgio Porto, Cartola volta a se 

apresentar em programas de rádio e bares. Nos idos dos anos 50, Cartola 

trabalha como cabo eleitoral e em repartições públicas além de realizar uma 

participação no filme “Orfeu do Carnaval” juntamente com D. Zica. Aos poucos, 

Cartola foi retomando o rumo de sua vida, acompanhado de D. Zica. Na 

década de 60, Cartola e D. Zica criam um restaurante chamado “Zicartola”, que 
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rapidamente se transforma em ponto de encontro dos sambistas cariocas. 

Durante três anos o restaurante funcionou e infelizmente fechou suas portas.

 Cartola retorna com sua “divina dama” para a casa de seu pai, em Bento 

Ribeiro em decorrência de péssimas condições financeiras. Os amigos se 

mobilizaram e compraram um terreno em Mangueira e Cartola se engajou na 

construção de sua casa. Cartola retorna a Mangueira e a partir do ano de 1970, 

Cartola começa a “desfrutar” do reconhecimento midiático, mesmo que 

tardiamente.  

Com 66 anos de idade, lança seu primeiro LP, sendo produzido pelo 

Pelão. O LP foi um sucesso, se mantendo absoluto nas críticas e classificado 

como o melhor do ano de 1974. Após dois anos, o segundo LP sai do forno e 

em 1978 o terceiro.  

 

Figura 5- Missa na Igreja de Nossa Senhora da Glória no Largo do Machado em 

comemoração aos 70 anos de Cartola 

 No ano em que Cartola celebrou seus 70 anos, recebeu uma 

homenagem, tendo o seu disco Fala Mangueira reeditado. Mudou-se para 

Jacarepaguá sob a alegação que precisava de paz para poder compor suas 

melodias. Como resultado, em 1979 surge o quarto LP do Mestre, Cartola- 70 

anos e nesta mesma época Cartola descobre um câncer que o levará a morte 

em 30 de novembro de 1980. 

Minha música é uma coisa muito séria. Eu componho devagar para 
trabalhar bastante cada composição. Eu não fabrico sambas. Se alguém 
quiser cantar minha música, é só porque sentiu o que eu quis dizer, não 
porque fiquei insistindo. Se eu peço, o sujeito pode até cantar, mas sai 
tudo errado, e acaba estragando tudo. Não me interesso em fazer uma 
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coisa que o povo saia cantando, mas que ele sinta minha obra. Faço 
música para você guardar dentro de si, eternamente, no seu coração e 
não apenas na sua coleção de discos.7 

 Cartola eternizou- se a partir de sua produção musical como o maior 

sambista que o Brasil já conheceu. O legado deixado pelo mestre redimensiona 

e legitima o samba como um gênero musical de qualidade ímpar. O mestre 

ensinou que fazer samba, é também um ato político e de resistência. 

 

Figura 6- Cartola no Morro da Mangueira em 1975 

 

3. HISTÓRIA DO SAMBA E A CRIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL 
CARTOLA           
  
3.1  O SAMBA CARIOCA 
 
 Para compreender o samba enquanto manifestação popular, e 

fundamentalmente, como “produto” consumido pelas camadas não populares, 

é necessário considerar a revolução de 30 e a ascensão de Getúlio Vargas 

ao poder, como uma alteração no que diz respeito ao tratamento dirigido a 
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7  Depoimento Cartola, Revista Visão, 26.11.1988, p.50. 
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questão social, garantindo alguma possibilidade de melhorias às classes 

populares.  

 No entanto, um olhar mais apurado e um ouvido atento sobre os 

caminhos das manifestações culturais a que denominamos “samba”, pode nos 

conduzir a outras conclusões, por vezes, diferenciadas, acerca das origens 

dessas práticas  culturais e seus possíveis desdobramentos. Para muito além 

do discurso homogeneizador, muito corriqueiro nas análises sobre questões 

culturais brasileiras, torna-se de extrema importância e relevância destrinchar o 

fio condutor que norteia este discurso, analisando o processo histórico, muito 

além de uma perspectiva linear, mas se assumindo como um saber em 

formação e (re) criação.  

 

O samba é a mais expressiva linguagem musical do povo carioca. Hoje 
enriquece os donos do mercado musical, enquanto as escolas de samba 
são utilizadas pelo seu potencial turístico, sugadas pelo que oferecem de 
supérfluo e desprezadas pelo fundamental. Há tantos interesses em 
torno do samba das escolas que fica muito difícil saber onde é a fronteira 
entre manifestação espontânea do povo e ganância. Há pessoas que 
ainda sabem, porém, que a vitória do samba – se assim pode chamar o 
que existe atualmente- pertence a uma parcela da população que sofreu 
violências, perseguições e preconceitos.8  

 

 Se debruçar sobre o samba numa perspectiva histórica, é assim 

percebê-lo a partir de um conjunto de representações políticas, culturais, 

econômicas e sociais sobre as quais foram sendo (re) criado enquanto prática 

cultural.  

 

Seria um grande erro conceber o movimento do samba como um destino 
irrecorrível, resultante de um poder absoluto e sem alternativas. Setores 
ponderáveis do pensamento contemporâneo, como Michel Foucault, 
têm-se dado conta de que nenhum poder se exerce sem que haja 
resistência. Talvez seja melhor dizer  resistências: os incontáveis lugares 
que rompam as opacidades sociais e individuais instituídas pelo poder. 
Embora essas resistências – táticas, funcionamentos, matrizes de 
sentido – possam estar no interior do campo de poder, deste não são 
dedutíveis à maneira de uma contrapartida lógica, de uma classe 
negativamente complementar. (SODRÉ 1998, p.55) 

 

 A era Vargas foi profundamente marcada pela possibilidade de 

construção de uma integração nacional com o objetivo de despertar o 

sentimento de identidade. Além disso, as políticas voltadas aos trabalhadores e 

a conquistas de direitos como férias, redução da jornada de trabalha para oito 

 
8 http://www.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=3962 
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horas, leis que regularam o trabalho das mulheres e dos menores.   

 A consolidação da legislação trabalhista desencadeou, na esteira dos 

benefícios para a classe trabalhadora, uma afeição em relação às 

manifestações de raiz que se reconheciam como “populares”: 

 

Passado o tempo em que as rodas de samba eram objeto de constante 
repressão policial. Havia nos anos 30 um sentimento público sublimado 
de uma realidade política em que se manobrava francamente com a 
cultura das massas, de sorte a produzir o efeito ilusório de que o regime 
de Getúlio promovia mudanças sociais de monta; a criação dos 
autênticos sambas ultrapassava a barreira do asfalto. Um outro samba 
produzido nos morros vinha a ser gravado, mas o usual era que boa 
parte deles acabava sendo comprada.9  
 

 O samba nasceu da influência de ritmos africanos, inseridos dentro no 

contexto e realidade dos escravos brasileiros. Sofreu inúmeras transformações 

e variações ao longo do tempo, sobretudo, na nomenclatura que anteriormente 

chamava-se “semba”, e também de nomes como umbigada, batuque, xote, 

dança de roda, lundu, chula, maxixe, batucada e partido alto.   

 De manifestação cultural coletiva de herança africana, ao gênero 

musical urbano surgido no Rio de Janeiro no início do séc. XX, muitas foram as 

trajetórias do samba.  A passagem gradativa do gênero musical samba que 

antes era visto como um ato “criminoso”, para então um dos símbolos da 

identidade nacional, teve estreita relação com o fato do Rio de Janeiro ser a 

capital do país, o que viabilizou o encontro entre elites do samba como João da 

Baiana e Donga com as elites intelectuais que atuavam nas políticas culturais 

do estado, como o Villa- Lobos e Mário de Andrade. 

 A atuação dos sambistas foi fundamental para a consolidação do ritmo 

como gênero musical com representatividade nacional. Os seus protagonistas, 

os negros e excluídos, encabeçaram o movimento de afirmação gradativa do 

samba, saindo do lugar comum e se apropriando de linguagem rebuscada em 

suas composições e cuidado estético com suas aparências redesenhando um 

novo modo de estar inserido dentro da sociedade brasileira. 

 No início do século XX, as comunidades negras do Rio de Janeiro, 

cabendo lembrar que eram excluídos dos processos produtivos e políticos 

formais, além de serem criminalizados no fazer de suas folias e manifestações 

culturais, redesenharam o samba, que passou a ser reconhecido como samba 

urbano, samba carioca, samba de morro, ou simplesmente samba. A resposta 
 

9 Revista Noite Ilustrada, ano VI, número 342, 4.3.1936,p.16) 
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a exclusão ocorrida a partir das reformas urbanas ocorridas no Rio de Janeiro e 

a maneira como eram tratados pelo Estado foi com a criação das escolas de 

samba que permitiram a constituição de um coletivo, com grandes habilidades 

técnicas para criações artísticas, além da possibilidade, a partir dos desfiles na 

praça onze, de (Re)ocupação das ruas mesmo que simbolicamente. 

 Os encontros nos terreiros eram marcados por manifestações culturais, 

laços afetivos e, sobretudo, conexão com a ancestralidade. O samba de 

terreiro entoava músicas que falavam de amor, do cotidiano, da vida, exaltação 

da natureza, e o próprio samba. Além disso, a modalidade partido- alto, que  

tem origem nas rodas de batuque, onde o samba era firmado na palma da 

mão, na marcação e os versos eram criados na hora pelos que se aventuravam 

e tinham boa rima. Costuma-se dizer, que o partido – alto não é para qualquer 

um, pois o ritmo exige boa memória, perspicácia e agilidade para dar 

sequência aos versos.  

 Não demorou muito para o samba do Rio de Janeiro correr pelo Brasil a 

fora, a partir da difusão pelas rádios e a possibilidade das gravações de discos. 

O samba se configurou em um elo entre as classes sociais, possibilitando uma 

construção coletiva de uma identidade nacional brasileira.  

  Em 1917 foi gravado em disco o primeiro samba, chamado “Pelo 

Telefone”, autoria do “Donga” (Ernesto dos Santos), que se tornou polêmico 

pelo fato de ter sido criado em uma roda de partido- alto, portanto, não se 

tratava apenas de um autor, mas de uma construção coletiva, marca principal 

do partido alto.  

 Embora se perceba, que o samba enquanto manifestação popular 

brasileira está longe de ser esquecido, percebe-se a necessidade por parte da 

comunidade sambista de fortalecer o samba politicamente a partir de 

mecanismos que consolidem e salvaguardem o samba e suas matrizes. 

 Um grande passo foi o tombamento pelo Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) das Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: partido alto, 

samba de terreiro e samba enredo no ano de 2007. 

 

3.2 O CENTRO CULTURAL DO CARTOLA 

 

 O Centro Cultural Cartola foi criado em janeiro do ano de 2001 e 

localiza-se na subida do Morro da Mangueira, na cidade do Rio de Janeiro e 



caracteriza-se por uma organização sem fins lucrativos, que traz como objetivo 

central a garantia de direitos dos Jovens do Morro da Mangueira possibilitando 

a cidadania e emancipação desses sujeitos por meio da cultura.  

  

Este projeto é uma maneira de conservar não só o acervo de Cartola, 
mas também de outros sambistas. Uma das intenções é concentrar o 
gênero samba no Centro, de forma que se encontre material de pesquisa 
sobre artistas como Silas, Paulo da Portela, Noel Rosa, Donga, Nelson 
Cavaquinho e Carlos Cachaça. A idéia é que tenhamos uma grande 
concentração de informação à respeito dessas pessoas e que o Centro 
seja uma referência cultural. Queremos implantar um trabalho de 
conscientização para que a nova geração conheça a contribuição dos 
nossos antepassados à cultura brasileira. A parte social está voltada 
para a assistência e orientação, além do desenvolvimento profissional e 
artístico.10 ( Depoimento de Nilcemar, neta do Cartola) 

 
 A proposta é pesquisar e fazer a salvaguarda do samba e sua memória, 

além de produzir oficinas de dança, teatro, dança, música, poesia para a 

comunidade da Mangueira. Em 2007, o centro se responsabilizou por criar um 

dossiê que reuniam informações relevantes sobre o samba e suas origens para 

propor ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) o 

tombamento do samba como patrimônio imaterial. 

 

 
Figura 7 – Logo do Centro Cultural Cartola 

 

 O Centro Cultural Cartola recebe apoio do IPHAN desde janeiro de 2009 

que passou a ser um pontão de cultura que reúne um acervo valiosíssimo no 

que diz respeito ao samba e seus criadores. O centro também abriga um 

Centro de Referência de Pesquisa e Documentação do Samba do Rio de 

Janeiro e o Museu do Samba Carioca. O acervo é constituído imagens, vídeos, 

DVDs, publicações (livros, revistas, periódicos, matérias de jornais, 

depoimentos de personalidades sobre carnaval e samba), documentos, 

indumentárias, hemeroteca. O acervo possui coleções de sambistas 

consagrados como Carlos Cachaça, Cartola, Djalma, Dionísio, Dodô, Donga, 

Esmeraldino, Ivone Lara, Mestre Caramba, Monarco, Sabiá, Mug, Ruça, 
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10 http://www.cartola.org.br/recepcao.html 



Delegado, Sabiá, Selminha Sorriso, Surica, entre outros. Há mais de 10 mil 

itens catalogados e disponibilizados para consulta por meio de um banco de 

dados que rastreia inclusive a localização do acervo em outras instituições. 

 

 
Figura 8 – Centro de Referência de Pesquisa e Documentação do Samba do Rio de 

Janeiro 

 

 Devido à riqueza do acervo sobre samba do Centro Cultural, ele tem 

sido considerado de suma importância como fonte para os que pretendem 

fazer produções artísticas e áudio visuais com esta temática. Alguns 

documentários como “A dança nobre do Samba” e “Mistério do Samba” criaram 

suas produções a partir das informações arquivadas no Centro.  

 Diante disto, é possível pensar que este espaço se constitui como um 

lugar de memória que fazendo referência ao passado consolida a construção 

da memória coletiva e torna legítimas as manifestações populares.  

 

A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das 
interpretações do passado que se quer salvaguardar, se integra, em 
tentativas mais ou menos conscientes de definir e de reforçar 
sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre coletividades de 
tamanhos diferentes: partidos, sindicatos, igrejas, aldeias, religiões, clãs, 
famílias, nações [e porque não, agremiações carnavalescas] etc. A 
referência ao passado serve para manter a coesão dos grupos e das 
instituições que compõem uma sociedade.11 

 Pioneiramente, o Centro Cultural Cartola, juntamente com seu acervo 

tem uma importância para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil, por se 

tratar de um patrimônio cuja seleção foi feita por sambistas, os agentes, os 

criadores, e protagonistas do samba. A voz foi concedida a estes silenciados a 

partir da possibilidade da organização de um Centro de Referência por seus 
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11 POLLAK, Michael. Memória , esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, 
CPDOC/FGV, p. 9, 1989. 



detentores. Uma criação horizontal, construída por um coletivo que reconhece 

sua identidade e a partir dela constrói seus lugares de resistência. 

 

Figura 9 – Fachada do Centro Cultural Cartola 

 A equipe está estruturada da seguinte maneira: 

DIRETORIA EXECUTIVA: 
Presidente de Honra (in memorian) – Euzébia Silva De Oliveira 

Diretor Presidente e Social – Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior 
Diretor Vice-Presidente  e Diretor Financeiro e de Planejamento – Maria da 

Glória Dias 
Diretor Técnico – Lucy Pinto Ribeiro 

Diretor de Projetos - Rachel Teixeira Valença  
Diretor Jurídico - Sydney Limeira Sanches  

Diretor Administrativo - Miriam Barbosa Monteiro 

DIRETORIA PROJETOS ESPECIAIS: 
José Pinto Monteiro 
Nilcemar Nogueira 

Aloy Jupiara 
Pedro Paulo Nogueira 

Claudia Gonzaga de Souza 
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CONSELHO DO SAMBA PATRIMÔNIO CULTURAL: 
Nelson Sargento (Nelson Mattos) 

Noca da Portela (Osvaldo Alves Pereira) 
Monarco (Hildmar Diniz) 

Martinho da Vila  (Martinho José Ferreira) 
Manoel Dionísio  (Manoel dos Anjos Dionísio) 

Careca do Império  (Arandi Cardoso dos Santos) 
Leci Brandão  (Leci Brandão da Silva) 

Mestre Caramba  (Wanderley Jorge Euzébio da Silva) 
Waldir 59  (Waldir de Souza) 

Aluisio Machado (Aldides Aluisio Machado)) 
Tantinho (Devani  Ferreira) 

Surica (Iranette  Ferreira Barcellos) 
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Ivanir Pereira Guimarães 
Janaina Reis Pinheiro 

Zé Catimba ( José Inácio dos Santos) 
Zé Luiz do Império (José Luiz Costa Ferreira) 

Nilcemar Nogueira 
Tiãozinho da Mocidade (Neuso Sebastião de Amorim Tavares) 

Odilon Costa 
Rubem Confete (Rubem dos  Santos) 

PQD da Portela (Sandoval Mattos) 

CONSELHO CONSULTIVO: 
Herminio Bello De Carvalho 

Ricardo Cravo Albin 
Sergio Cabral 
Lygia Santos 

Nei Lopes 
Haroldo Costa 

Solange Dias Nazareth 

CONSELHO MUSICAL: 
Alcione 

Rosemary 
Beth Carvalho 
Dalmo Castelo 
Elton Medeiros 

Ivo Renê Meirelles 
Emilio Santiago 

Paulinho Da Viola 
Sandra De Sá 

CONSELHO REPRESENTATIVO: 
Francisco Weffort 

Miro TeixeiraLuiz Carlos Magalhães 
Elmo José Dos Santos12 

 

4. O TRATAMENTO DOCUMENTAL DO FUNDO CARTOLA E AS LETRAS 
MUSICAIS DE ANGENOR DE OLIVEIRA, O MESTRE CARTOLA. 
 
 O recolhimento da documentação do Cartola ao Centro Cultural Cartola 

foi realizado pela família a partir do acervo pessoal do próprio Cartola.  Reunir 

a obra de Cartola, organizá-la, sistematizá-la e disponibilizá-la para acesso tem 

sido um grande desafio. Isto, porque a trajetória do Cartola foi marcada por 

histórias orais, que se manifestam como importantes fontes documentais. 

Entretanto, sistematizar estes relatos e armazená-los adequadamente se 

                                                           
12 http://www.cartola.org.br/quemsomos.html 

http://www.cartola.org.br/quemsomos.html
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configura em um processo moroso e árduo, sobretudo, quando há ausência de 

recursos.           

 Uma das grandes dificuldades de tratamento do fundo Cartola é a 

ausência de verba. Consequentemente, a contratação de mão - de- obra para 

direcionar um tratamento adequado a documentação, bem como, a viabilidade 

dos recursos materiais ficam comprometidos.  

 Mesmo com as dificuldades financeiras, iniciou-se uma tentativa de 

tratar adequadamente o acervo, pois verificou-se que a ausência de 

sistematização acarretaria na perda definitiva dessa produção extremamente 

rica e valiosa.  

 O arquivo Cartola é constituído de mais de 10 mil documentos que 

Cartola recebeu e produziu entre 1908 e 1980. Traduz sua vida seja como 

compositor, intérprete, militante, sambista bem como sua vida social e familiar. 

 Nas caixas recebidas da família, havia grande variedades de 

documentos que diziam respeito ao Cartola. Letras musicais, notícias de 

jornais, discos, fotografias, fitas k7 com gravações de programas de emissora 

de rádio. 

 A referida documentação do Cartola encontra-se organizada 

parcialmente, tendo sido elaborado um “quadro de arranjo”. O estado de 

conservação da documentação é considerado regular, por conta das condições 

de guarda anteriores ao seu recolhimento ao Centro Cultural Cartola. A 

documentação se encontra higienizada e acondicionada em mobiliários 

adequados. As restrições de acesso existem por conta da necessidade de 

organização total do acervo.        

 Os documentos se encontram divididos em quatro séries:  

- Série Documentos Pessoais ( correspondências, entrevistas) 

- Série Produção Musical ( Letras de músicas) 

- Série Iconografia ( fotografias, caricaturas, desenhos, matérias de jornais, 

matérias de revistas) 

- Série Audiovisual (Lps, áudios, gravações de programas de rádio)  

   



 
Figura 10 – Tratamento da série audiovisual do Cartola (Conversão de discos) 

 

 Diante disto, conclui-se que a organização arquivística ainda se encontra 

muito rasa, muito defasada. O Centro Cultural não dispõe de um Arquivista 

para elaborar um plano de trabalho e dar o tratamento adequado ao acervo. A 

equipe é composta em maioria por estagiários do curso de história, alguns de 

cinema, produção cultural e museologia. A ausência de profissionais de arquivo 

inviabiliza uma organização mais sistemática do acervo. 

 Infelizmente o acesso à documentação “diretamente” não foi possível 

pela maneira como a documentação está armazenada. Os números de 

documentos ainda não estão contabilizados exatamente, existem apenas 

estimativas. 

 Ao acessar o site do Centro Cultural Cartola foi possível encontrar 

algumas letras dos maiores sucessos do Mestre Cartola. Seguem as letras: 

 

DISFARÇA E CHORA 

(Cartola / Dalmo Castello) 

 

Chora, disfarça e chora 

Aproveita a voz do lamento 

Que já vem a aurora 

A pessoa que tanto querias 

Antes mesmo de raiar o dia 

Deixou o ensaio por outra 
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Oh, triste senhora 

Disfarça e chora 

Todo pranto tem hora 

E eu vejo teu pranto cair 

No momento mais certo 

Olhar, gostar só de longe 

Não faz ninguém chegar perto 

E o teu pranto, oh triste senhora 

Vai molhar o deserto. 

 

SIM 

(Cartola / Oswaldo Martins) 

Sim, deve haver o perdão para mim 

Senão nem sei qual será o meu fim 

Para ter uma companheira até promessas fiz 

Consegui um grande amor, mas eu não fui feliz 

E com raiva, para os céus os braço levantei, blasfemei 

Hoje todos são contra mim 

Todos erram neste mundo, não há exceção 

Quando voltam à realidade, conseguem perdão 

Por que é que eu, senhor 

Que errei pela vez primeira 

Passo tantos dissabores 

E luto contra a humanidade inteira? 

 

 

CORRA E OLHE O CÉU 

(Cartola / Dalmo Castello) 

Linda 

Te sinto mais bela 

Te fico na espera 

Me sinto tão só 

Mas o tempo que passa 
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Em dor maior, bem maior 

Linda 

No que se apresenta 

O triste se ausenta 

Fez-se a alegria 

Corra e olhe o céu 

Que o sol vem trazer 

Bom dia 

Ai, corra e olhe o céu 

Que o sol vem trazer 

Bom dia. 

  

ACONTECE 

(Cartola) 

 

Esquece nosso amor, vê se esquece 

Porque tudo no mundo acontece 

E acontece que já não sei mais amar 

Vai chorar, vai sofrer 

E você não merece 

Mas isso acontece 

Acontece que meu coração ficou frio 

E nosso ninho de amor está vazio 

Se eu ainda pudesse fingir que te amo 

Ai, se eu pudesse 

Mas não quero, não devo fazê-lo 

Isso não acontece. 

 

TIVE SIM 

(Cartola) 

Tive sim 

Outro grande amor antes do teu 

Tive sim 
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O que ela sonhava eram os meus 

Sonhos e assim íamos vivendo em paz... 

Nosso lar em nosso lar 

Sempre houve alegria eu vivia tão contente 

Como contente ao teu lado estou 

Tive sim 

Mas comparar com teu amor 

Seria o fim...Eu vou calar 

Pois não pretendo amor te magoar 

Ai...ai...ai...ai pois não pretendo amor te magoar... 

 

O SOL NASCERÁ 
(Cartola / Elton Medeiros) 

A sorrir 

Eu pretendo levar a vida 

Pois chorando 

Eu vi a mocidade perdida 

Finda a tempestade 

O sol nascerá 

Finda esta saudade 

Hei de ter outro alguém para amar 

 

FESTA DA VINDA 

(Cartola / Nuno Velloso) 

Eu e meu violão 

Vamos rogando em vão o seu regresso 

Se soubesse como choro e como peço 

Prá que nosso fracasso se transforme em progresso 

Apesar de todo erro espero ainda 

Que a festa do adeus seja festa da vinda 

Já perdi tantos amores não notei diferença 

Pensei que passavam séculos sem a sua presença 
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Misturada entre as pedras preciosas do mundo 

Com um simples olhar a você não confundo 

 

QUEM ME VÊ SORRINDO 
(Cartola / Carlos Cachaça) 

 

Quem me vê sorrindo 

Pensa que estou alegre 

O meu sorriso é por consolação 

Porque sei conter para ninguém ver 

O pranto do meu coração 

O que eu verti por este amor talvez 

Não compreendestes e se eu disser não crês 

Depois de derramado ainda soluçando 

Tornei-me alegre estou cantando 

Quem me vê sorrindo... 

Compreendi o erro de toda a humanidade 

Uns choram por prazer, outros com saudade 

Jurei a minha jura, jamais eu quebrarei 

Todo o pranto esconderei 

 

AMOR PROIBIDO 
(Cartola) 

Sabes que vou partir 

Com os olhos rasos d’água 

E o coração ferido 

Quando lembrar de ti 

Me lembrarei também 

Deste amor proibido 

Fácil demais fui presa 

Servi de pasto em tua mesa 

Mas fiques certa que jamais 

Terás o meu amor 
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Porque não tens pudor 

Faço tudo prá evitar o mau 

Sou pelo mau perseguido 

Só o que faltava era esta 

Fui trair meu grande amigo 

Mas vou limpar a mente  

Sei que errei, errei inocente 

Só porque não tens pudor 

 

AMOR PROIBIDO 
(Cartola) 

Sabes que vou partir 

Com os olhos rasos d’água 

E o coração ferido 

Quando lembrar de ti 

Me lembrarei também 

Deste amor proibido 

Fácil demais fui presa 

Servi de pasto em tua mesa 

Mas fiques certa que jamais 

Terás o meu amor 

Porque não tens pudor 

Faço tudo prá evitar o mau 

Sou pelo mau perseguido 

Só o que faltava era esta 

Fui trair meu grande amigo 

Mas vou limpar a mente  

Sei que errei, errei inocente 

Só porque não tens pudor 

ORDENES E FAREI 

(Cartola / Aloísio Dias) 

Meu amor, minha flor 

Teu olhar reluz, inspira, amor, seduz 
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Quando te vejo sinto em mim um calor, ô ô 

Só por ti sofrerei 

Até condenado à morte serei, meu amor 

Os teus olhos tão lindos da cor do luar 

Os teus olhos que fazem meus olhos chorar 

Escravizado para sempre serei  

Estarei a teu lado 

O que precisares 

Ordenes, farei. 

 

ALEGRIA 

Cartola  

Alegria 

Era o que faltava em mim 

Uma esperança vaga 

Eu já encontrei 

Pelos carinhos que me faz 

Me deixa em paz 

Não te quero ver  

Para nunca mais 

Eu sei 

Que teus beijos e abraços 

Tudo isso não passa 

De pura hipocrisia 

Já que tu não és sincera  

Eu vou te abandonar 

Um dia 

Alegria. 

O MUNDO É UM MOINHO 
(Cartola) 

Ainda é cedo amor 

Mal começaste a conhecer a vida 
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Já anuncias a hora de partida 

Sem saber mesmo o rumo que irás tomar 

Preste atenção querida 

Embora saiba que estás resolvida 

Em cada esquina cai um pouco a tua vida 

E em pouco tempo não serás mais o que és 

Ouça-me amor 

Preste atenção o mundo é um moinho 

Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos 

Vai reduzir as ilusões a pó 

Preste atenção querida 

De cada amor tu herdarás só o cinismo 

Quando notares estás a beira do abismo 

Abismo que cavastes com teus pés... 

 

MINHA 
(Cartola) 

Minha 

Quem disse que ela foi minha? 

Se fosse seria rainha 

Que sempre vinha aos sonhos meus 

Minha 

Ela não foi um só instante 

Como mentiam as cartomantes 

Como eram falsas as bolas de cristal 

Minha 

Repete agora esta cigana 

Lembrando fatos envelhecidos 

Que já não ferem mais os meus ouvidos 

 

SALA DE RECEPÇÃO 

(Cartola) 
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Habitada por gente simples e tão pobre 

Que só tem o sol que a todos cobre 

Como podes, Mangueira, cantar? 

Pois então saiba que não desejamos mais nada 

A noite e a lua prateada 

Silenciosa, ouve as nossas canções 

Tem lá no alto um cruzeiro 

Onde fazemos nossas orações 

E temos orgulho de ser os primeiros campeões 

Eu digo e afirmo que a felicidade aqui mora 

E as outras escolas até choram 

Invejando a tua posição 

Minha Mangueira, és a sala de recepção 

Aqui se abraça o inimigo 

Como se fosse irmão. 

 

PEITO VAZIO 

(Cartola / Elton Medeiros) 

Nada consigo fazer quando a saudade aperta 

Foge-me a inspiração sinto a alma deserta 

Um vazio se faz em meu peito 

E de fato eu sinto em meu peito um vazio 

Me faltando as tuas carícias 

As noites são longas e eu sinto mais frio 

Procuro afogar no álcool a tua lembrança 

Vou seguir os conselhos de amigos 

E garanto que não beberei nunca mais 

E com o tempo essa imensa saudade que 

Sinto se esvai 

 

AS ROSAS NÃO FALAM 
(Cartola) 
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Bate outra vez 

Com esperanças o meu coração 

Pois já vai terminando o verão enfim 

Volto ao jardim 

Com a certeza que devo chorar 

Pois bem sei que não queres voltar para mim 

Queixo-me às rosas, que bobagem 

As rosas não falam 

Simplesmente as rosas exalam 

O perfume que roubam de ti, ai 

Devias vir para ver os meus olhos tristonhos 

E quem sabe sonhavas meus sonhos por fim... 

 

 

SEI CHORAR 
(Cartola) 

Sei chorar 

Eu também já sei sentir a dor 

Estou cansado de ouvir dizer 

Que aprende-se a sofrer no amor 

Hoje eu choro 

Que a mulher que adoro 

Talvez caiu nos braços de outro 

Sorrindo 

Repete as mesmas promessas 

Mentindo chorava 

Fui iludido 

Sim pela primeira vez no amor 

E quase sempre seu nome repito 

Em cada frase que espio de dor 

Sei chorar 

 

ENSABOA  
(Cartola) 
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Ensaboa mulata ensaboa 

Ensaboa tô ensaboando 

Estou lavando a minha roupa 

Lá em casa estão me chamando dondó 

Ensaboa mulata ensaboa 

O fio que é meu 

Que é meu e que é dela 

Rebenta guéla de tanto chorar 

O rio tá seco o sol não vem não 

Vortemo prá casa chamando dondó 

 

 

CORDAS DE AÇO 

(Cartola) 

Ai, essas cordas de aço 

Este minúsculo braço 

Do violão que os dedos meus acariciam 

Ai, esse bojo perfeito 

Que trago junto ao meu peito 

Só você, violão, compreende porque 

Perdi toda alegria 

E, no entanto, meu pinho 

Pode crer, eu adivinho 

Aquela mulher até hoje está nos 

esperando 

Solte o seu som da madeira 

Eu, você e a companheira 

À madrugada iremos pra casa cantando. 

 

O INVERNO DO MEU TEMPO 
(Cartola / Roberto Nascimento) 
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Surge a alvorada 

Folhas a voar 

E o inverno do meu tempo 

Começa a brotar a minar 

E os sonhos do passado 

Do passado estão presentes 

E o amor que não envelhece jamais 

Eu tenho paz...E ela tem paz 

Nossas vidas muito sofridas 

Caminhos tortuosos entre flores 

E espinhos demais 

Já não sinto saudades 

Saudades de nada que vi 

No inverno do tempo da vida 

Oh! Deus eu me sinto feliz 

Eu me sinto feliz 

 

A CANÇÃO QUE CHEGOU 

(Cartola / Nuno Velloso) 

Na manhã que nascia encontrei 

O que na noite tardia desejei 

E vou feliz a cantar por aí assim 

Toda tristeza que havia 

Agora expulsei com a canção que chegou 

E vou cantando alegre 

A felicidade que Jesus mandou 

Me lembro dos tempos de outrora 

Que quase me roubam a esperança e a fé 

E hoje me volto contente 

Cantando pra Deus que tanto me ajudou 

Não vou culpar os amigos fingidos 

Que outrora eu tive na vida 

Nem vou dizer que a razão do fracasso 
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Se prende a batalhas perdidas 

E confiante despeço-me todo feliz a cantar 

Agradecido ao bom senhor por me ajudar... 

AUTONOMIA 

(Cartola) 

É impossível nesta primavera, eu sei 

Impossível pois longe estarei 

Mas pensando em nosso amor 

Amor sincero 

Ai, se eu tivesse autonomia 

Se eu pudesse gritaria 

Não vou, não quero 

Escravizaram assim um pobre coração 

É necessária nova abolição 

Pra trazer de volta a minha liberdade 

Se eu pudesse gritaria, amor 

Se eu pudesse brigaria, amor 

Não vou, não quero. 

TEMPOS IDOS 

Cartola / Carlos Cachaça 

Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar 

É com tristeza que relembro coisas remotas que não vêm mais 

Uma escola na Praça Onze, testemunha ocular 

E perto dela uma balança onde os malandros iam sambar 

Depois aos poucos o nosso samba, sem sentirmos se aprimorou 

Pelos salões da sociedade sem cerimônia ele entrou 

Já não pertence mais à praça, já não é samba de terreiro 

Vitorioso ele partiu para o estrangeiro 

E muito bem representado por inspiração de geniais artistas 

O nosso samba, humilde samba, foi de conquistas em conquistas 

Conseguiu penetrar no municipal, depois de percorrer todo o universo  
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Com a mesma roupagem que saiu daqui 

Exibiu-se pra Duquesa de Ken no Itamarati. 

 

NÓS DOIS 
(Cartola) 

Está chegando o momento de irmos pro altar 

Nós dois  

Mas antes da cerimônia devemos pensar 

em depois 

Terminam nossas aventuras 

Chega de tanta procura 

Nenhum de nós deve ter mais alguma ilusão 

Devemos trocar idéias e mudarmos de idéias 

Nós dois  

E se assim procedermos seremos felizes 

depois 

Nada mais nos interessa 

Sejamos indiferentes 

Só nós dois, apenas dois 

Eternamente. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Buscou-se neste trabalho contribuir para o debate em torno da 

necessidade de criação de Centros de Referência para salvaguardar a 

memória do samba, bem como, organizar as informações arquivisticamente 

dos Centros que já existem para que se possa garantir tanto o acesso às 

informações, quanto a salvaguarda do samba enquanto patrimônio cultural do 

país.  

 Entretanto, existem ainda questões e enfrentamentos a serem travados 

neste sentido, pois as políticas nem sempre contemplam como deveriam estes 

espaços. Os lugares de memória são marcados por relações de poder, 

sobretudo, quando o que se pretende preservar tem relação com 

manifestações culturais das minorias.       

 O objeto da pesquisa é compreender como se estabelecem estas 

relações e como, a partir da reflexão e apropriação desses espaços podemos 

nos articular politicamente para garantir o direito à informação e à memória. 

 Após a pesquisa documental no Centro Cultural Cartola, com ênfase na 

documentação do Cartola, e fazendo referência à série produção musical, nota-

se a urgência do tratamento arquivístico do acervo.   

 Desta forma, ressalto que devemos estar atentos a responsabilidade 

social e política que trazem os lugares de memória e as implicações que o 

descaso com estes espaços acarretam para a construção da memória coletiva. 

 Preservar a memória do samba a partir de políticas de salvaguarda é 

democratizar os espaços, tornando legítimas as manifestações culturais 

oriundas das classes populares.         

 Foi possível perceber a importância do Cartola, tanto quanto músico e 

artista, bem como militante. Isto porque a militância de Cartola era orgânica, 

natural no modo de estar no mundo e de se reinventar a partir das profundas 

desigualdades sociais que marcavam sua vida pela apropriação da arte. 

Cartola, em sua genialidade soube com maestria, levar o samba ao lugar de 

destaque e reconhecimento social.        
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