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Praça Onze: um estudo sobre etnicidade e cultura urbana1 

Paula Ribeiro 

A última década do século XX se mostrou frutífera em termos de 
estudos voltados para a história do Rio de Janeiro. A memória da cidade – 
que tanto se confunde com a memória de nosso país – assim como a de seus 
bairros, vem sendo tema de diversos trabalhos acadêmicos (ou não) o que 
demonstra que há um maior interesse dos cariocas em relação à sua própria 
cidade. Muitos desses estudos privilegiam as transformações ocorridas no 
espaço urbano, mas, no entanto, deixam de levar em consideração aspectos 
importantes das relações sociais que nele se dão. 

Em contrapartida, outros estudos vêm abrindo caminhos para uma 
maior compreensão da história social e da cultura da cidade, quando a 
observam a partir das práticas e das disputas cotidianas “dos que nela vivem 
e a recriam como experiência particular”.2 Estes são os estudos inovadores, 
pois levam em consideração e esclarecem sobre o “espaço social” da 
cidade, e incorporam os sujeitos, os “protagonistas”, os que 
verdadeiramente “desempenham a história”.3 

Lidando com as categorias cultura e territorialidade através de dois 
estudos de caso ligados à presença judaica na cidade do Rio de Janeiro, 
refletimos sobre o que poderíamos chamar de potencialidades de diálogos 
com diferentes evidências históricas tendo, como campo de estudo, a 
temática da imigração urbana. Destaco que dentro da perspectiva mais 
ampla da vida na cidade, compreendendo o termo cidade, como afirma 
Marcel Roncayolo, como um espaço onde “acumula-se uma grande soma 
de experiências históricas.”. Esta noção que o autor nos traz, nos leva a 

                                                 
1 Este texto é baseado na apresentação feita no IV Encontro de Estudos Judaicos, na UERJ, 
em novembro de 2005, e nas discussões por ocasião do XII Encontro Regional de História – 
Anpuh-Rio, em agosto de 2006. 
2 HOLLANDA, Heloisa B. de. “Prefácio”. In LIMA, E.F.W. Avenida Presidente Vargas: 
uma drástica cirurgia. Rio de Janeiro: Secr. Mun.de Cultura, Turismo e Esportes, 
Departamento Geral de Documentação e Informação Gera1, 1990, p.10. 
3 BENCHIMOL, J.L. Perreira Passos: um Haussmann tropical. A renovação da cidade do 
Rio de Janeiro no início do Século XX. Rio de Janeiro: Sécr. Mun. De Cultura, Turismo e 
Esportes, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, 1992, p.17-19. 
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entender que a cidade é, por fim, o “lugar de constituição dos sujeitos”. Um 
lugar de práticas sociais.4 

Valorizando os imigrantes como “protagonistas” de nossa de cidade, 
neste trabalho – através de uma análise interdisciplinar – apresento o espaço 
comercial no Centro do Rio de Janeiro, conhecido popularmente como 
Saara e por muitos identificado como o “espaço árabe” da cidade, e a 
conhecida Praça Onze, que é reconhecida por muitos cariocas como a 
“Pequena África” do Rio de Janeiro. 

O espaço do Saara,5 tema de minha dissertação de Mestrado 
intitulada Saara, uma paisagem singular na cidade do Rio de Janeiro 
(PUC/SP, 2000), é marcado pela presença de imigrantes árabes (sírios e 
libaneses) e judeus e seus descendentes, e minha abordagem considera as 
experiências e práticas sociais que esses imigrantes desenvolveram no 
contexto do Saara, constituindo uma territorialidade própria, com marcas de 
sua cultura de origem. 

No caso da Praça Onze, temática que orienta minha pesquisa de 
Doutorado que desenvolvo na PUC/SP, e da qual tratarei mais neste 
trabalho, procuro situá-la enquanto um espaço que adquire significado pela 
prática sociocultural e experiência cotidiana de diferentes grupos étnicos – 
notadamente negros e imigrantes judeus – que ali se estabeleceram a partir 
da virada do século XIX para o XX. Considerando a Praça Onze como um 
elemento constitutivo de história e de memória para membros destes dois 
grupos, busco discutir as maneiras como criam modos de viver próprios, e 
estratégias e práticas de sobrevivência não apenas no espaço da Praça Onze, 
mas também na cidade. Em função desta preocupação, através de memórias 
(orais e escritas) e outros documentos, analiso modos de viver desses 
grupos, nesse espaço, e como foram constituindo e (de) marcando essa 

                                                 
4 RONCAYOLO, Marcel. “Verbete: Cidade”. In: Região, Enciclopédia Einaudi. Lisboa: 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, v. 8, 1986, p.396-487. 
5 A sigla S.A.A.R.A corresponde à Sociedade de Amigos das Adjacências da Rua da 
Alfândega, criada em 1962 por um grupo de comerciantes estabelecidos entre o quadrilátero 
formado pela avenida Presidente Vargas (seu lado ímpar), pela praça da República (Campo 
de Santana), pela rua Buenos Aires e pela avenida Passos. No texto consideraremos como o 
Saara o espaço geográfico que respeita os limites atuais da administração da S.A.A.R.A e a 
forma pela qual, popularmente, esse trecho da área central do Rio de Janeiro ficou 
conhecido, a partir de 1962. 
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territorialidade ao longo de quase meio século. E como expressam, através 
das experiências vividas na Praça Onze, o que para um grupo era a sua 
“pequena África” e para o outro o seu “bairro judeu”. 

Em minha pesquisa de Doutorado dou continuidade a uma reflexão 
que venho desenvolvendo sobre a maneira como diferentes grupos étnicos, 
durante o século XX, imprimem marcas de suas culturas de origem na 
cidade do Rio de Janeiro (especificamente em alguns bairros da cidade) e 
como estas, reelaboradas, podem ser entendidas tanto como formas de luta 
de preservação de suas tradições, como também luta por “espaço” na 
cidade. Verificamos que, apesar destes dois diferentes grupos étnicos 
viverem no mesmo local, no mesmo período histórico, eles têm formas de 
percepção, de representação, de elaboração e organização diferenciadas. O 
que quer dizer modos distintos de viver e praticar o lugar, o que em última 
instância significa modos distintos de viver e praticar a cidade do Rio de 
Janeiro. Mas isto, de forma nenhuma, implica em dizer que não havia 
experiências compartilhadas. Negros e judeus foram se apropriando daquele 
lugar, atribuindo significados a ele e constituindo um modo vida e práticas 
cotidianas diferenciadas, mas compartilhadas. Para além das formas de 
organização e da dimensão física do espaço, portanto, me interessam os 
processos que nele se desenvolveram e como ali se configurou uma rede de 
relações sociais e comerciais intensa. E que, apesar não existir mais 
fisicamente, membros dessas comunidades ainda consideram e valorizam a 
Praça Onze como um espaço de memórias de experiências vividas.6 

A região que compreende o que é chamado de Praça Onze hoje não 
tem mais o traçado original e as formas de uso – residencial e comercial – 
anteriores. Suas casas, suas vilas, seus terreiros e rodas de samba, sua 
sinagoga, seus cafés e cinemas, suas alfaiatarias, oficinas e tipografias, seus 

                                                 
6 A Praça Onze (que foi parcialmente demolida) e um conjunto enorme de quadras 
residenciais e comerciais foram destruídas no bairro Cidade Nova para a construção da 
avenida Presidente Vargas, pelo prefeito Henrique Dodsworth na década de 1940. Esta obra 
transformou não apenas urbanisticamente o local, mas subverteu socialmente a paisagem 
urbana ao “desapropriar” milhares de habitantes. Sobre a construção da avenida Presidente 
Vargas ver: LIMA, Evelyn Furkin Werneck. Avenida Presidente Vargas: uma drástica 
cirurgia. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, Departamento 
Geral de Documentação e Informação Cultural, Biblioteca Carioca, 1990. Lima é uma das 
poucas autoras que cita a presença dos judeus na região. Chama, inclusive, a Praça Onze de 
“bairro judeu”. 
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armazéns e açougue casher, suas marcenarias e casas de móveis, são hoje 
“memórias”. Mas os membros das comunidades negra e judaica ainda hoje 
realimentam e reelaboram essa memória social do lugar que pode ser 
entendida como uma forma de luta, e luta pela significação e preservação 
deste espaço. Uma luta que tem visibilidade quando a comunidade negra 
tem, hoje, na atual Praça Onze, um marco muito forte de sua cultura: o 
carnaval carioca. Nas proximidades do que ficou conhecido como a 
“pequena África” do Rio de Janeiro, foi construído o sambódromo – a 
Passarela do Samba. E é onde fica também o Monumento ao Zumbi – que é 
reverenciado, anualmente, no dia 20 de novembro, feriado na cidade do Rio 
de Janeiro, quando se comemora o Dia da Consciência Negra, Dia de 
Zumbi dos Palmares.7 Assim como, nos “escombros” da Praça Onze, foi 
construída uma escola municipal-modelo chamada Tia Ciata, uma 
homenagem à mais famosa das baianas, moradora da Praça Onze na virada 
do século XIX para o século XX.8 

Por outro lado, os judeus também expressam as experiências sociais 
vividas por eles na região e conferem significado e relevância à essa 
memória do local. Um grupo de judeus se reunia anualmente nos chamados 
“almoços da Praça Onze”, em um clube judaico na zona sul da cidade, e 
rememorando os “tempos da Praça Onze”. Os judeus não frequentam mais 
a Praça Onze e não há traços dessa cultura no local, mas realimentam e 
preservam sua memória. Neste sentido, poderíamos dizer que através da 
memória, negros e judeus atribuem e mantêm um significado do lugar. 
Significado este que é tanto pessoal quanto coletivo. Portanto, poderíamos 
afirmar que, se fisicamente a Praça Onze não existe mais, é certo afirmar 
que ela ainda existe, e fortemente, na memória dos negros e judeus que ali 
viveram e de seus descendentes. Pois é este trabalho de e com a memória 

                                                 
7 Conferir: SOARES, Mansa de Carvalho. “Nos atalhos da memória: monumento ao 
Zumbi”. In, KNAUSS, Paulo et alli. Cidade vaidosa: imagens urbanas do Rio de Janeiro. Rio 
de Janeiro, Sette Letras, 1999, p.117-135. 
8 Figura marcante e tradicional da cultura negra carioca, Tia Ciata ficou famosa pela sua 
casa, na rua Visconde de Itána, na Praça Onze, onde mantinha rodas de samba frequentadas 
por Donga, Pixinguinha, Sinhó, João da Baiana e tantos outros importantes sambistas do 
início do século XX. A mais famosa das baianas tem sua história de vida contada belamente 
por Roberto Moura num livro “clássico” sobre o tema, uma de nossas leituras de referência 
para compreensão da que era chamada de Pequena África, a Praça Onze, no início do século 
XX. 
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que me proponho a realizar. O depoimento de Lucia Aizim, imigrante russa, 
de origem judaica, ex-moradora da Praça Onze, aonde chegou em 1921, é 
bastante expressivo sobre a realidade vivida por ela na Praça Onze: 

(...) Olha, eu achei muito bom [dar um depoimento] porque são 
coisas às vezes que eu nem me lembro de falar com as pessoas. (...) e 
a gente puxando pela memória, então, palavra puxa palavra, não é? E 
então a gente chega a toda uma história da vida que ainda não é a 
verdadeira. Ainda não é a verdadeira porque a verdadeira ainda é 
outra. Mas enfim, eu acho muito bom.9 

Lucia Aizim. 

A relação entre memória e história tem sido objeto de reflexão, e 
concordo com a afirmação de que o “conhecimento histórico produzido 
sobre o passado – categoria sempre definida e reconstruída como objeto – 
tem, na própria produção de memórias, uma de suas fontes e também um de 
seus objetos privilegiados”.10 Neste sentido, problematizar as trajetórias de 
negros e judeus na Praça Onze, durante os anos de 1920 a 1950, significa 
valorizar a memória como importante fonte de pesquisa. Os sujeitos sociais 
que vivenciaram o espaço da Praça Onze, assim como outros sujeitos 
históricos, têm a necessidade de elaborar um passado, uma memória, que dê 
sentido às suas experiências pessoais. Nesse sentido levamos em 
consideração as particularidades das memórias individuais e a pluralidade 
dos depoimentos (depoimentos orais), que devem ser compreendidos como 
pluralidades de “versões” sobre o passado – e o presente – da Praça Onze.11 

O modo como cada um desses indivíduos constitui esse viver urbano 
é heterogêneo, e essas diferenças são manifestadas em seus depoimentos, 
pela forma como refletem sobre a sua experiência e as relações sociais que 
se forjam nesse contexto. Essas narrativas nos permitem reconhecer e 
dimensionar possibilidades históricas diferenciadas, que devem ser 
problematizadas, visto que membros da comunidade negra e da comunidade 

                                                 
9 Depoimento prestado à Paula Ribeiro no ano de 2004 e que está depositado no acervo do 
Museu Judaico do Rio de Janeiro. 
10 Texto introdutório dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelo Laboratório de História 
Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2003. 
11 PORTELLI, A. “Tentando aprender um pouquinho. Algumas reflexões sobre a ética na 
história oral”. In: Projeto História: revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em 
História e do Departamento de História da PUC-SP. São Paulo: Educ, n. 15, abril 1997, p.17. 



193 
 

judaica constituíram trajetórias singulares nesse espaço. Conforme salientou 
A. Portelli, mesmo que a memória seja um processo individual e uma 
reflexão particular sobre os aconteci- mentos, os indivíduos são “moldados” 
pelo ambiente social em que vivem, e, portanto, trazem dimensões coletivas 
dessa experiência social vivenciada. O que esse trabalho com a memória 
nos ensina, portanto, “não é a importância abstrata do indivíduo, (...), mas a 
importância idêntica de todos os indivíduos” e que, desse modo, a memória, 
ainda que individual, aponta para uma experiência social da coletividade da 
Praça Onze.12 

(...) Era verão. Verão aqui no Brasil. Nós chegamos aqui em março 
de 1922. Fomos para a casa da minha avó, na Praça XI Rua Visconde 
de Itaúna, n. 111. Isso eu me lembro. É o famoso 111. Porque tinha o 
111 e tinha a avenida 111, que era uma avenida cheia de casas e lá 
tinham muitos imigrantes. No 111 tinha uma vila e nessa vila 
moravam umas cinco ou seis famílias judias. É ali perto da rua 
Santana, onde tem a Igreja de Santana. A casa era simples. Mas a 
verdadeira Praça XI era um universo.13 

(...) Na Praça Onze (tinham muitos judeus) mas a maioria era de 
brasileiros. Eu me lembro que chegava de noite – nem era de noite, 
era à tardinha – e as crianças brincavam de roda. Esse foi o meu 
primeiro contato com a língua, porque elas cantavam músicas de 
roda. Essas rodinhas eu nunca esqueci! Formavam uma roda enorme 
na avenida – no que a gente chama de avenida, que era a rua de vilas, 
no número – e nós todos brincávamos. Eu me lembro que quase todas 
as noites a gente brincava. Eu me lembro que eram noites bonitas, 
estreladas, e a gente brincava de roda. Era sempre assim. 

Esse trecho do depoimento de Lucia nos permite correlacioná-lo com 
diversas formas pelas quais os imigrantes se inserem na Praça Onze e na 
cidade do Rio de Janeiro. E o início da aproximação com manifestações 
típicas brasileiras como as brincadeiras de roda, os jogos nas ruas ao 
entardecer. As ruas e calçadas brasileiras, bem diferentes da Rússia, têm 

                                                 
12 Id. ibid. 
13 Sobre as avenidas – tipos de habitação que dão origem às atuais vilas, consultar: 
ALBERNAZ, Maria Paula G.L. de. As vilas: uma contribuição à história da arquitetura 
popular no Rio de Janeiro através do estudo no espaço urbano. Dissertação de mestrado. Rio 
de Janeiro: Ippur/UFRJ, 1985. Um estudo mais aprofundado nos censos populacionais da 
cidade nos ajudará a entender a ocupação demográfica no local, no período estudado. 
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uma multiplicidade de usos. E as comunidades do bairro delas se 
apropriam. E este é um espaço que possibilita relações sociais diferenciadas 
e colocam em contato diferentes grupos. Lucia rememora, ao longo de sua 
narrativa, as formas de viver própria ao lugar e o começo do aprendizado da 
língua portuguesa: 

(...) Ali tinha a minha escola. Escola Benjamim Constant, que ficava 
na Praça Onze e foi demolida para a construção da Avenida 
Presidente Vargas. Bem em frente à praça. Na frente tinha o jardim, 
os jardins da Praça. Ali foi a aprendizagem. Eu então ainda não 
falava português, mas tinha lá uma professora que falava alemão. Aí 
eu entendia o que ela dizia e ela entendia o que eu dizia, e explicava 
para a minha professora de português. Porque nós, em casa, só 
falávamos iídiche. Mas era uma convivência, na escola. Muito boa. 
Nunca, nem uma só vez, eu senti qualquer coisa que me desgostasse. 
E criança é sensível, não é? Nunca! Eu sempre fui bem tratada, bem 
recebida. Eu acho que isso foi muito bom na minha vida. 

A percepção de Lucia sobre a rede de convivências no espaço da 
escola na Praça Onze também é relevante. E aponta para uma rede de 
relações mais ampla. Este fato assumia uma dimensão social importante no 
lugar e esse contato na escola entre imigrantes judeus e brasileiros é um 
tema em minha pesquisa. Outros elementos na narrativa de Lucia podem ser 
analisados, como quando relembra a vida judaica na Praça Onze: 

(...) A minha avó mantinha uma pensão iídiche em casa. Quem 
frequentava eram aqueles senhores que tinham deixado a família lá 
na Rússia, que ainda não tinham trazido a família para o Brasil, e que 
sentiam saudades da comida judaica. Então eles vinham lá almoçar. 
Era só almoço, não tinha jantar. Eles vinham, almoçavam e iam 
embora. Eu me lembro que ela cozinhava feijão branco, galinha, 
carne, essas coisas. (...) A minha avó era rigorosa nessa coisa de 
religião. A minha mãe nem tanto, mas a minha avó era muito 
religiosa. A pensão era casher, casher. Ih! Era 100% casher! O 
shoichet [magarefe] ia lá toda semana matar galinhas. E feijão preto, 
em casa, não se comia. 

(...) Na pensão não tinha empregada. Minha mãe e minha avó 
trabalhavam muito. Elas trabalhavam duramente. De empregados, 
como lavadeira, por exemplo, tinha uma Filomena, uma senhora de 
idade. É um tipo assim que eu nunca esqueço. A minha avó acendia 
as velas nas sextas-feiras para o Shabat, e a Filomena dizia que se 
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lembrava que na família dela a avó também acendia as velas. Que 
coincidência, não é? 

Os depoimentos nos permitem analisar a forma como se configurava 
este “espaço social judaico” da casa, da rua, do grupo. E como diz Raphael 
Samuel no belíssimo artigo História Local História Oral: “a evidência oral 
também ajuda a trazer os resíduos da cultura material”. Em vários 
depoimentos coletados com imigrantes judeus que foram viver na Praça 
Onze, quando chegaram ao Brasil nas décadas de 1920 e 1930, muitos se 
referem às pensões judaicas que havia na região como um espaço 
importante para as relações e práticas sociais naquele momento e naquele 
espaço. Poder comer a comida de origem, que seguia os princípios da 
religião (ser casher), poder falar o iídiche (dialeto falado por uma grande 
parte dos imigrantes que vieram da Rússia, da Polônia e da Bessarábia 
(Romênia) e que hoje quase não é mais falado), eram fatores importantes 
naquele momento de adaptação. A lembrança de que não comiam feijão 
preto – muito típico da alimentação carioca – assim como a lembrança da 
lavadeira que ajudava na pensão, são dados interessantes que nos permitem 
analisar, através de um depoimento, de uma narrativa, aspectos não apenas 
de uma vivência individual mas também do grupo do qual fazia parte. 

Isto nos remete à vida no novo país, e à luta cotidiana desses 
imigrantes que vai sendo “amenizada”, com a constituição de certas 
estruturas e formas instituídas que dão suporte – afetivo, social e cultural – 
ao processo de inserção na cidade do Rio de Janeiro. Estas talvez possam 
ser compreendidas como “estruturas de sentimento”, para usar um termo 
proposto por R. Williams.14 

Nas diversas dimensões da vida social e econômica, Lucia Aizim, 
através de sua narrativa, nos dá uma dica para compreender que os 
diferentes grupos sociais que ocupavam a Praça Onze vão tendo 
experiências sociais diferenciadas, mas sempre em diálogo com os outros 
habitantes do lugar. Isto não impede de estarem sempre defendendo o seu 
“pedaço” na cidade e nele imprimindo as suas marcas:15 

                                                 
14 In: WILLIAMS, R. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: Zahar, 1979, p.130-137. 
15 Cf. VELLOSO, M.P. “As tias baianas tomam conta do pedaço – espaço e identidade 
cultural no Rio de Janeiro”. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 3, n. 6, 1990. 
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(...) Havia loja de móveis, armarinho e cinema. Eu até cito em um 
poema meu, [que ali tinha] uma espécie de um enorme café. Café 
Jeremias. O Café Jeremias era cheio de espelhos. Era um luxo 
naquela época. Nós não frequentávamos, mas às vezes íamos lá para 
comprar alguma coisa. Vendia doces, vendiam balas, vendiam coisas 
de confeitaria. E tinha um cinema na Praça XI. Eu não me lembro do 
nome, mas me lembro que tinha. E, é claro, tinha sinagoga(...). 

O depoimento do sambista Ismael Silva (1905-1978), publicado por 
Oswaldo Martins em seu sítio sobre samba disponível na internet, nos 
remete a uma outra forma de viver o espaço da Praça Onze e a cidade do 
Rio de Janeiro: 

(...) Eu nasci em 1905, em Jurujuba, Niterói. Aos três anos vim para 
o Estácio, com minha mãe. O Estácio fazia parte da Pequena África 
Carioca, que se estendia da Saúde, Gamboa à Praça Onze, da Praça 
Onze ao Estácio, Catumbi. Era um reduto de costumes africanos 
trazidos da Bahia, quando nós imigramos para cá. Convivi com essa 
cultura. Cultivei e fui cultivado por ela. Sou sambista. Um dos 
bambas do Estácio. 

(...) Sou negro e como negro devo achar meu caminho na vida. A 
libertação muito recente não modificou em nada nossa situação. 
Somos postos de lado nas escolas, nos serviços. A identidade que nos 
envolve é penosa e devemos lutar para preservá-la. 

Ao rememorar a “pequena África”, Ismael Silva alia a importância do 
espaço à manutenção da cultura negra e incorpora elementos subjetivos 
(emoções, cotidianos, sensibilidades)16 à sua memória narrada. A utilização 
da história oral como método de pesquisa me permite neste sentido 
conhecer aspectos da então “pequena África” sob um ponto de vista do 
vivido e do individual, “incorporando assim elementos e perspectivas às 
vezes ausentes de outras práticas históricas (...)”. O depoimento oral, como 
instrumento metodológico, permite o contato direto com o sujeito que 
vivencia e atua diretamente na realidade por nós estudada, bem como 

                                                 
16 Cf. D’ALESSIO, Marcia M. “Intervenções da memória na historiografia: identidades, 
subjetividades, fragmentos, poderes.” In: Projeto História: revista do Programa de Estudos 
Pós-Graduados em História e do Departamento de História da PUC-SP. São Paulo: Educ, 
n.17, novembro de 1998. 



197 
 

permite que as memórias individuais nos digam muito sobre as 
possibilidades presentes na realidade social mais ampla.17 

(...) Então, os negros se empregavam no cais do porto. Toda aquela 
zona era o nosso domínio. Não, o trabalho não nos integrou à 
sociedade. O contato acabou por se fazer naturalmente; embora 
marginalizados, participávamos da vida social – minha mãe mesmo 
lavava roupa para o Flamengo, as Laranjeiras e acho que São 
Cristóvão. 

(...) Bem, fundei, no Estácio, com os bambas de lá, a primeira escola 
de samba, a Deixa Falar. Era costume, no carnaval carioca, a disputa, 
que sempre degenerava em briga. A polícia batia, nós revidávamos – 
não era bom para ninguém, não é? A Deixa Falar nasceu do desejo de 
não apanhar da polícia. Alguns dizem que o samba se modifica, se 
adapta ao mundo social por isso. E podia ser diferente? Samba não é 
folclore, tem de se modificar. É a parte viva da nação. O sambista 
interage, anda nas brechas do permitido e vai se afirmando, se 
aprimorando... 

(...) Foi através das escolas de samba que a preocupação política se 
estendeu a uma faixa maior de cidadãos, que nós pudemos soltar a 
nossa voz e criar algum respeito.” Um amigo meu, o Cartola, fez um 
samba belíssimo sobre isso... “Os tempos idos/nunca 
esquecidos/trazem saudade/ao recordar/uma escola na Praça 
Onze/testemunha ocular... Então vinha: é exemplar: “Depois aos 
poucos o nosso samba/sem sentirmos se aprimorou/pelos salões da 
sociedade ele entrou/ já não pertence mais à praça/já não é samba de 
terreiro...” A escola de samba foi um ato programático que serviria 
de impulso social à integração negra. Estamos aí – o samba é o 
retrato da nação, nossas histórias são contadas pelos versos, sentidas 
pelo levar dos instrumentos... 

E encerra seu depoimento com a seguinte mensagem: 

(...) Anote ainda duas coisinhas mais aí (...) Há casos que acontecem 
com a gente que ficam gravados na memória. Nem tudo é glória ou 
desgraça na vida de um sujeito, malandro ou não. Eu apenas 
mantenho o charme da malandragem. A vida pesa sobre nós. Ela é 
implacável. Nunca a vida das pessoas pobres foi satisfatória. A 

                                                 
17 AMADO, J. e FERREIRA, M.M.(coords.). Usos & abusos da história oral. Rio de Janeiro: 
Ed. da Fundação Getúlio Vargas, 1996, p.xi-xii. 
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escola de samba foi feita para a diversão dessas pessoas, não é? Pois, 
então, como nós podemos pagar os ingressos? O samba, desde que 
passou para a jurisdição da administração, foi perdendo essa 
participação popular de irmos ver o desfile e torcermos para a nossa 
agremiação. Eu mesmo não posso ir à avenida ver o desfile...(...) 

É importante observar como e o quê cada depoente valoriza em sua 
experiência e elabora como memória, e notar que as lembranças e vivências 
do passado não são revividas mas sim, reconstruídas no momento que 
evocadas, pois as memórias são elaboradas e trazidas a nós no tempo 
presente da narrativa, carregadas de significados e representações atuais, 
que queremos, justamente, apreender e explicar. Para nós, a memória – que 
considero uma elaboração multifacetada, multidirecionada, tensa e 
conflituosa acerca dos acontecimentos – significa essa narrativa que articula 
passado e presente, e que se “molda” pela experiência do indivíduo.18 

O importante é que as trajetórias desses indivíduos tornaram-se parte 
do contexto histórico da cidade, assim como a cidade tornou-se parte da 
vida desses habitantes do Rio de Janeiro. Nesse sentido, a história social da 
Praça Onze entrecruza-se com a história da cidade, e faz parte dela. 

 
Paula Ribeiro 

Mestre e Doutoranda em História Social – PUC/SP 
Coordenadora do projeto “Memória Institucional” da Universidade Estácio de Sá 

                                                 
18 WILLIAMS, Raymond, op.cit. p.130-137. 




