
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
ARAÚJO, N.A. Poética oral do samba de roda das margens do Velho Chico [online]. Salvador: 
EDUFBA, 2016, pp. 1-8. ISBN: 978-85-232-2031-0. https://doi.org/10.7476/9788523220310. 

 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Front Matter / Elementos Pré-textuais / Páginas Iniciales 
 
 
 

Nerivaldo Alves Araújo 

https://doi.org/10.7476/9788523220310
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Poética oral 
do samba  

de roda das 
margens do 
Velho chico

poetica-oral-samba-de-roda-miolo.indd   1 1/2/17   18:42



universidade federal da bahia

reitor João Carlos Salles Pires da Silva

vice-reitor Paulo César Miguez de Oliveira

assessor do reitor Paulo Costa Lima

editora da universidade federal da bahia

diretora Flávia Goulart Mota Garcia Rosa

conselho editorial

Alberto Brum Novaes

Angelo Szaniecki Perret Serpa

Caiuby Alves da Costa

Charbel Niño El Hani

Cleise Furtado Mendes

Dante Eustachio Lucchesi Ramacciotti

Evelina de Carvalho Sá Hoisel

José Teixeira Cavalcante Filho

Maria Vidal de Negreiros Camargo

poetica-oral-samba-de-roda-miolo.indd   2 1/2/17   18:42



Poética oral 
do samba  

de roda das 
margens do 
Velho chico

Nerivaldo Alves Araújo

Salvador   •   EdUFBa   •   2016

poetica-oral-samba-de-roda-miolo.indd   3 1/2/17   18:42



2016, Nerivaldo Alves Araújo.

Direitos para esta edição cedidos à Edufba.

Feito o depósito legal.

Grafia atualizada conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990,  

em vigor no Brasil desde 2009.

projeto gráfico Gabriela Nascimento

revisão Paulo Bruno Ferreira da Silva

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)

Ficha catalográfica elaborada por: Fábio Andrade Gomes - CRB-5/1513

 Araújo, Nerivaldo Alves

A663p  Poética oral do samba de roda das margens do Velho Chico / Nerivaldo Alves  

 Araújo ; Alvanita Almeida Santos, prefácio. – Salvador : EDUFBA, 2016.

  242 p. : il. ; 17x24 cm.

  ISBN 978-85-232-1558-3

  1. Poética. 2. Samba de roda. 3. São Francisco, Rio. I. Santos, Alvanita Almeida,  

 pref. II. Título: Poética oral do samba de roda das margens do Velho Chico.

       CDU: 82.01:793.31

Editora filiada à:

EDUFBA 

Rua Barão de Jeremoabo, s/n Campus de Ondina

Salvador - Bahia CEP 40170-115  Tel/fax. (71) 3283-6164

www.edufba.ufba.br

edufba@ufba.br

poetica-oral-samba-de-roda-miolo.indd   4 1/2/17   18:42



Aos meus pais, pelo apoio e incentivo de sempre, e às 

minhas avós, Nice e Nicinha, em memória, pelo aconchego 

dos seus colos, nos quais, quando criança, deleitava-me 

com suas cantigas e histórias, meu primeiro contato com a 

poesia, com a literatura popular.
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Através da poesia oral (e da literatura popular em geral), 

intimamente ligada à vida social, podemos apreender os 

desejos e o pensamento da comunidade. Ao contrário do 

que acontece na literatura institucionalizada, os textos  

poéticos orais só se realizam  desde que enquadradas 

nas práticas quotidianas dos seus intérpretes,  seja nas 

ocupações laborais ou religiosas (como romarias e festas de 

índole religiosa), seja nos momentos de lazer.

(Carlos Nogueira, 1999)
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