Figura 52. Frente 4. Área de pesquisa adjacente ao Hospital dos Servidores,
Adaptado de ANDRADE LIMA. O Cais do Valongo e o Cais da Imperatriz – Relatório Preliminar Jan/2013

Figura 51. Pedra fundamental da Cia Docas D. Pedro II
Fonte: Ibid., p.65

Nova frente de trabalho foi aberta (frente 4) com o intuito de delimitar a extensão das estruturas
associadas ao Cais do Valongo. Para tal foram realizadas 14 sondagens na área adjacente ao Hospital
dos Servidores, e todos as sondagens desvelaram o calçamento do Valongo. Nos setores S1 o piso do
Cais do Valongo foi evidenciado a 1,46m de profundidade, S3 a 1,25m, S5 a 1,20m comprovando
aclive em direção a Rua Sacadura Cabral. Foi evidenciada uma canaleta de escoamento de águas
pluviais, continuidade da mesma estrutura encontrada na frente 2. Posteriormente a escavação na
frente 4 foi ampliada evidenciando-se os trechos preservados do Cais da Imperatriz e Valongo.

Figure 53. Front 4 – survey area in the vicinity of Hospital dos Servidores
Source: adapted from ANDRADE LIMA. O Cais do Valongo e o Cais da Imperatriz – Relatório
Preliminar Jan/2013
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Durante grande parte da escavação foi mantida uma faixa de 5m de largura desde a Avenida Barão
de Tefé até a entrada do Hospital dos Servidores, destinada ao acesso de viaturas. Uma vez liberada a
faixa para escavação esta foi subdividida em dois trechos denominados frente 2/4 e frente 3/5.

Figura 53. Frente 4 Calçamentos evidenciados e canaleta de drenagem.
Fonte:Ibid., p. 69

Em continuidade, a autora menciona a seguinte descoberta, ilustrada pela próxima igura:
A sudeste, o calçamento terminou no ponto onde aparece o do Cais da
Imperatriz, em um nível mais elevado, tendo sido suas pedras cuidadosamente
alinhadas de modo a formar uma borda que o arremata. Essa borda faz uma
curva que delimita a área atualmente ocupada pela Praça, em cujo interior não
foram encontrados vestígios do Valongo. Paralelamente a ela corre uma canaleta
secundária, a qual desemboca naquela que atravessa as frentes 2 e 4, atestando
o primoroso sistema de drenagem de águas pluviais implantado no Cais do
Valongo. (Ibid., p. 70)

Figura 55. Faixa de Servidão frentes 2/4 e 3/5.
Fonte: Adaptado de ANDRADE LIMA, idem

O trecho 2/4 foi escavado com o intuito de evidenciar a canaleta de escoamento de águas pluviais e
a delimitação do Cais do Valongo “pelo arremate de pedras ordenadas” (Ibid., p.84).
Foi evidenciada durante essa escavação outra calha de escoamento de águas pluviais desembocando
na primeira anteriormente localizada, como também foi descoberta uma peça de madeira medindo
2,10 x 0,20m entre 0,10 e 0,20 acima do calçamento do Valongo.
Figura 54. Arremate e drenagem descritos acima.
Fonte: Idem, p. 70
62

63

Figura 58. Frente 5. Adaptado de ANDRADE LIMA. O Cais do Valongo e o Cais da Imperatriz
– Relatório preliminar Jan/2013

Figura 56. Rede de drenagem do Cais do Valongo.
Fonte: Ibid., p.84

Figura 57. Peça de madeira.
Fonte: Ibid., p.85

Na frente de pesquisa número 5 não foram encontrados vestígios quer do Cais da Imperatriz ou
Valongo. No entanto foi evidenciado o chafariz da antiga Praça Municipal.

Figure 59. Front 5
Source: adapted from ANDRADE LIMA.
O Cais do Valongo e o Cais da Imperatriz – Relatório preliminar Jan/2013
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De acordo com o levantamento histórico realizado pela equipe da arqueóloga Tania Andrade Lima
o chafariz já se encontrava construído em 1843, tendo sido propostos projetos para uma execução e
um chafariz monumental que aparentemente nunca chegou a ser construído. Outro monumento de
“qualidade artística inferior” acabou sendo erigido na década de 1870 sobre o antigo chafariz de 1843:
Uma coluna circular de granito, com caneluras, formadas por 91 monolitos
sobre pedestal circular também de granito, elevada sobre três degraus. Nessa
coluna foram colocadas quatro bicas, que jorravam água em um tanque
retangular. Encimada por um Capítel coríntico, sobre ele foi colocada uma esfera
armilar com três setas... (Ibid., p78)

a coleção arqueológica do sítio do cais do Valongo
A coleção arqueológica coletada no Sítio do Cais do Valongo é considerada como excepcional –
totaliza 1.200.000 peças – particularmente pela quantidade e concentração de materiais associados
à diáspora africana. Estes artefatos arqueológicos merecem, por si só, atenção especial, por nos
darem acesso aos costumes, à vida cotidiana, ao simbolismo religioso e à resistência dos africanos
escravizados ao sistema que lhes era imposto.
Durante a pesquisa foram identiicadas duas principais áreas de descarte, onde foram encontradas
grandes concentrações de materiais. A primeira, localizada na borda lateral do cais na Avenida Barão
de Tefé, datada entre 1811 e 1843 e a 2-3m de profundidade; e a segunda localizada na parte frontal
do cais, datada do século XIX e a 2-6m de profundidade.
Destacam-se os artefatos apotropaicos, ou seja, aqueles utilizados como proteção contra todo tipo
de mal. Tais amuletos e adornos funcionavam como uma espécie de “segunda pele” (ANDRADE
LIMA at al, 2014)15. São concebidos como manifestações altamente culturais que eram utilizados
tanto como airmação de uma identidade em risco pela situação de dominação que os africanos foram
submetidos, como uma negociação de reposicionamento social.
Trata-se de contas, igas, cruciixos, chifres, garras, conchas (búzios), cristais, anéis de ibra vegetal,
objetos metálicos como brincos e pulseiras, além de peças, que provenientes da classe dominante,
foram reutilizadas e ressigniicadas. Esses artefatos demonstram as crenças e estratégias dos escravos
do Valongo ao lidar com uma situação de opressão, desespero e esperanças (Ibid.).

●

As contas

Cerca de 2.000 contas de materiais variados foram coletadas no sitio do Valongo. Uma parcela
considerável destas peças foi fabricada com vidro europeu, são abundantes também as contas de
semente, cerâmica, madeira, âmbar, corais, conchas e minerais.

Figura 59. O chafariz da Praça Municipal.
Fonte:Ibidem, p.79

Encontradas em centenas no Valongo, as contas são um dos mais comuns e
bem documentados itens trazidos para o Brasil como resultado da Diáspora
Africana. Usados tanto no Oeste Africano como na costa Leste e África Central.
Retratadas por Debret e Rugendas em suas aquarelas, estes itens também foram
mencionados por viajantes europeus, (Ibid., p.110-111)

Os vestígios do chafariz não permaneceram expostos em função do seu estado de conservação.
Os órgãos envolvidos na pesquisa e gestão resolveram, para o bem daquele testemunho, e após seu
registro detalhado, que o mesmo fosse recoberto com o geotêxtil não tecido bidim, seguido de areia
clara e novamente enterrado. O revestimento de piso da Praça que o recobre é facilmente removível o
que permite um fácil acesso ao vestígio caso venha a ser necessário.
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15
ANDRADE LIMA, T.; DE SOUZA, M. A. T.; SENE, G. M. Weaving the Second Skin: Protection
Against Evil Among the Valongo Slaves in Nineteenth-century Rio de Janeiro. Journal of African Diaspora
Archaeology and Heritage, v. 3, n.2, 103-136, 2014. Para o conceito de “segunda pele”, conferir as páginas 103,
108, 109, 110, 131, 132. Vide Anexo 2.
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Figura 60. Conta Abaloada – Cais 1 Trincheira 12 2/3.
Foto: João Maurício Bragança, 2014.

Figura 63. Contas Facetadas em Azul – Cais 1 Trincheira 12 2/3.
Foto: João Maurício Bragança, 2014.

Figura 61. Conta cilíndrica – Cais 1 Trincheira 12 2/3.
Foto: João Maurício Bragança, 2014.

Figura 64. Contas Tubulares - Cais 1 Trincheira 12 2/3.
Foto: João Maurício Bragança, 2014.

Figura 62. Contas corais – Cais 1 Trincheira 12 2/3.
Foto: João Maurício Bragança, 2014.

Figura 65. Contas Tubulares em azul Cais 1 Trincheira 12 2/3.
Foto: João Maurício Bragança, 2014.
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●

Os corais

Foram coletados no Sítio Arqueológico do Cais do Valongo adornos em formatos de contas esféricas
e tubulares feitas de corais, incluindo fragmentos de dois gêneros distintos de Octocorallia da família
Coralliidae: Corallium e Paracorallium. De acordo com Tania Andrade Lima:
Aos corais são atribuídas propriedades de cura e de prevenção de uma vasta
gama de doenças e superstições, como rogar praga, e ações de maus espíritos e
infortúnio em geral, razão pela qual eles têm sido utilizados ao longo do tempo
por diferentes culturas como poderosos amuletos. (ibid., 125)

Figura 66. Conta de Semente Cais 1 Trincheira 12 2/3.
Foto: João Maurício Bragança

Figura 68. Fragmentos e contas de coral vermelho dos gêneros
Corallium e Paracorallium, conhecidos como corais preciosos.
Foto: João Maurício Bragança, 2014.

●

Os búzios

Na pesquisa realizada, foram coletados búzios em grande quantidade. Segundo a coordenadora,
mais de 200 búzios são pertencentes à família Cypraeidae. Boa parte desses búzios são das espécies
Figura 67. Conta de Vidro Cais 1 Trincheira 11 2/3.
Foto: João Maurício Bragança

Monetaria moneta e Monetaria annulus (Linnaeus, 1758, apud ANDRADE LIMA et al., 2014, 114),
provenientes das águas tropicais da região do Indo-Paciico, que incluem as costas leste e sul da África.

Figura 69. Material malacológico: Búzios coletados.
Foto: João Maurício Bragança
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●

Os anéis de ibra vegetal

Foram coletados dezenas de anéis confeccionados em ibra vegetal, como a palmeira Attalea funifera,
conhecida como piaçava. Salvo engano, não há, até o momento, relatos de achados arqueológicos
similares tanto no Brasil, quanto na América Central ou Estados Unidos, sugerindo que se trata de
uma manifestação tipicamente local, relacionada apenas ao Rio de Janeiro.

Figura 70. Material Malacológico: Búzios coletados.
Foto: João Maurício Bragança

●

Os cristais

Foram coletados diversos cristais no Sítio Cais do Valongo, como lascas, prismas, gotas de lustres e
tampas de perfumes.16

Figura 72. Pré-formas de anéis de ibra vegetal - Cais do Valongo.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

●

As igas

As igas coletadas foram confeccionadas em diferentes materiais como, osso, madeira e cobre. Todas
as igas são de mão esquerda, característica das religiões afrodescendentes, onde são utilizadas como
proteção contra o mau-olhado. (Ibid., p.103-136)

Figura 71. Cristal utilizado como pingente – Cais 1 L98 / 0,4m-1,45m.
Foto: João Maurício Bragança
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16
ANDRADE LIMA, T.; DE SOUZA, M. A. T.; SENE, G. M. Weaving the Second Skin: Protection
Against Evil Among the Valongo Slaves in Nineteenth-century Rio de Janeiro. Journal of African Diaspora
Archaeology and Heritage, v. 3, n. 2, 103-136, 2014.

Figura 73. Pingente de madeira em forma de iga.
Foto João Maurício Bragança, 2014
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●

Os cachimbos

No sítio Cais do Valongo foi resgatada uma expressiva quantidade de cachimbos com uma
variada tipologia.

Figura 76. Cachimbo de cerâmica.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

Figura 74. Cachimbo de cerâmica.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

Figura 77. Cachimbo de madeira e metal não ferroso.
Foto: João Maurício Bragança, 2014

Figura 75. Cachimbo de cerâmica.
Foto: João Maurício Bragança, 2014
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Figura 78. Cachimbo de cerâmica.
Foto: João Maurício Bragança, 2014
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●

●

Os dentes, chifres e garras

Foram coletados chifres bovinos com marcas de cortes, além de dezenas de dentes caninos de
porcos domésticos. De acordo com Andrade Lima et al., (2014, 129) os dentes
…Encrustados em artefatos de metal, eram eniados em ios de contas ou
usados isoladamente pelos escravos do Rio de Janeiro, como podemos ver na
iconograia do século XIX, prática mantida até hoje dentre os praticantes das
religiões de matriz africana.

Metais não ferrosos

De acordo com Lima et al., (2014, 120-121), vários amuletos de cobre foram encontrados no
sítio do Cais do Valongo, incluindo moedas perfuradas, pulseiras, brincos e pingentes, oferecendo
possíveis evidências da continuação da tradução africana multissecular de usar cobre para proteger
o corpo.18
Muitos grupos africanos eram metalúrgicos extremamente qualiicados, produzindo braceletes,
tornozeleiras, brincos, anéis e anéis de pescoço.

Também foi coletado nas escavações, de acordo com a coordenadora, um dáctilo do pereiópodo
(dedo móvel) da perna da decapoda Brachyura da família Xanthidae (caranguejo), (idem, 129). No
Brasil, Debret17 descreveu que os chifres eram utilizados por escravos responsáveis por carga animal
viva. No Rio de Janeiro, existem evidências iconográicas da utilização de dentes envoltos em metal e
pendurando em cordões com contas ou sozinhos.

Figura 81. Braceletes de metal.
Foto: João Maurício Bragança

Figura 79. Dentes Caninos
Foto: João Maurício Bragança

Figura 82. Brinco em metal com iga. IPHAN, Rio de Janeiro.
Foto: João Maurício Bragança
Figura 80. Pata de caranguejo
Foto: João Maurício Bragança

76

17
Pintor, desenhista e professor francês que integrou a Missão Artística Francesa que veio para o
Brasil em 1817. Jean-Baptiste Debret documentou, com desenhos e textos, aspectos da natureza e da sociedade brasileira no século XIX, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, dando grande destaque em sua obra
artística à presença negra e africana nas ruas da cidade.

18
ANDRADE LIMA, T.; DE SOUZA, M. A. T.; SENE, G. M. Weaving the Second Skin: Protection
Against Evil Among the Valongo Slaves in Nineteenth-century Rio de Janeiro. Journal of African Diaspora
Archaeology and Heritage, v. 3, n. 2, 103-136, 2014.
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contando com uma equipe de cerca de trinta pessoas. Todo o processo de identiicação e análise
prévia, conservação e guarda foi previamente autorizado e vem sendo acompanhado pelo IPHAN. A
coleção arqueológica encontra-se depositada provisoriamente num próprio da Prefeitura da Cidade
do Rio de Janeiro, o Galpão B localizado na área portuária da cidade.
A escolha do espaço destinado para as análises e guarda obedece ao princípio da permanência da
coleção arqueológica próxima ao seu local de origem e dos que estão diretamente envolvidos com ele,
respeitando o interesse do bem público, valores postulados pelos documentos “Recomendações de
Nova Delhi” (Conferência Geral da UNESCO – 1956) e “Carta de Lausanne” (Carta para a proteção e
a gestão do patrimônio arqueológico ICOMOS/ICAHM 1990) e plenamente adotados pelo IPHAN e
pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A responsabilidade de salvaguarda do acervo, perante o IPHAN, é
do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade -IRPH/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
Os trabalhos de processamento da coleção do Sítio Arqueológico do Cais do Valongo realizados
Figura 83. Pingente em forma de coroa. IPHAN, Rio de Janeiro.
Foto: João Maurício Bragança

pelo IAB em 2015, tal como o trabalho realizado pela Prof. Tania Andrade Lima, também foram
iscalizados pela Prefeitura do Rio, através do IRPH, e pelo IPHAN, através de sua Assessoria de
Arqueologia da Superintendência no Estado do Rio de Janeiro.

Como conclusão de análises da coleção arqueológica proveniente das pesquisas no sítio, Andrade
Lima e equipe airmam que o Cais do Valongo recebeu um contingente de africanos extremamente
variado, e como as evidências materiais deste sítio sugerem, as práticas espirituais e mágicas foram
inluenciadas pelas regiões africanas (centro oeste e ocidental) a que cada um dos atores pertencia.
Foram tratadas como “cosmovisões africanas”, que inluenciaram a construção de novas identidades
que auxiliaram na adaptação à nova e dura realidade dessas populações.

As peças da coleção foram higienizadas, identiicadas, classiicadas, numeradas, inventariadas e
acondicionadas em sacos plásticos devidamente identiicados e guardado em caixas de marinite
retangulares com tampa, nos tamanhos pequeno, médio e grande. O critério de organização do
material no espaço destinado à guarda foi o de acondicioná-lo nas caixas, que receberam etiquetas
de identiicação segundo os diferentes locais de origem do material no sítio arqueológico e por
numeração de acordo com a quantidade e tipo de material a ser guardado. Todos os padrões usuais de
conservação foram observados e especial atenção foi destinada a preservação dos objetos delicados,
descobertos em grande quantidade.

As referências utilizadas para as comparações entre sítios desta temática, principalmente no
Brasil, Estados Unidos, Caribe e Cuba, advêm de textos e ilustrações históricas, bem como pesquisas
arqueológicas (em sua maioria norte-americanas), e etnográicas recentes, além de informações
orais de pesquisadores africanos e de grupos pertencentes à religião afrodescendentes. Para maior
aprofundamento consultar o Anexo 2, onde estão os artigos de Andrade Lima consultados para a

As aproximadamente 1.200.000 peças advindas das escavações no Sítio Arqueológico do Cais do
Valongo são testemunhos fragmentados dos diferentes extratos sociais da população do Rio de Janeiro
que vivia e convivia na região do Valongo durante um período de pelo menos dois séculos, do século

confecção do presente dossiê.

a análise e a gestão da coleção arqueológica do sítio do cais do Valongo

XVIII ao início do século XX, com destaque para os milhares de objetos de uso cotidiano e religioso,
de lazer, inclusive restos das construções. Como já mencionado, os vestígios estão relacionados na sua
maioria à população africana escravizada, mas também há testemunho material da presença da elite
da sociedade e dos brasileiros nativos.
A coleção ainda se encontra em processo de análise, uma vez que tal quantidade de material, somado
à complexidade do contexto apresentado no sítio, abre um vasto e potencialmente interessante leque

Como já referido anteriormente, tivemos como resultado das escavações no Sitio Arqueológico do

de possibilidades de abordagens e análises.

Valongo, uma coleção arqueológica de fôlego, composta por cerca de 1.200.000 peças. Naturalmente
a coleção, por força da legislação, foi tratada dentro do postulado pelo campo da arqueologia e da
conservação arqueológica, entretanto, face ao seu volume extraordinário, foi necessário ser destinado
um local provisório para análise com dimensões condizente com grande quantitativo material e,
consequentemente, com a grande equipe de proissionais contratada pela Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro, oferecendo o conforto necessário para o bom andamento dos trabalhos.
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A coleção teve seu primeiro momento de análise sob a responsabilidade da Profa. Tania Andrade
Lima e equipe (MN/UFRJ). A partir de 2015 o Instituto de Arqueologia Brasileira – IAB assumiu
a tarefa, sendo o arqueólogo Prof. Ondemar Dias Jr. o atual responsável por etapa das análises,
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Figura 84: Etapa do processamento arqueológico realizado no laboratório provisório montado
exclusivamente para este im no Galpão G da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
Foto: IRPH/GAR 2015

o sítio arqueológico como centro irradiador de cidadania
O Sítio Arqueológico do Cais do Valongo foi oicialmente registrado no Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, órgão gestor do patrimônio arqueológico no Brasil, em 25
de abril de 2012, passando a ser protegido pela Lei Federal n. 3924, de 26 de julho de 1961, que dispõe
sobre monumentos arqueológicos e pré-históricos brasileiros, e é considerado como bem da União
pela Constituição brasileira de 1988. O registro foi oicialmente encaminhado pela arqueóloga Tania
Andrade Lima, professora do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que
dirigiu as pesquisas arqueológicas neste sítio.19
Estes artefatos móveis coletados no Sítio Arqueológico do Cais do Valongo, não estão exclusivamente
vinculados ao movimento portuário, mas, sobretudo, às práticas urbanas daquela região da cidade,
e trouxeram informações relevantes sobre os costumes, à vida cotidiana e a resistência cultural dos
africanos escravizados. Testemunham, sobretudo, o encontro entre diversas culturas africanas que
no seu continente de origem não tinham necessariamente contato direto entre si, e destas com o
conjunto com sociedade brasileira. Essa diversidade de grupos africanos foi fartamente representada
pelos artistas viajantes, como é o caso da imagem da Figura 47, de autoria de Johann Moritz Rugendas,
realizada no Rio de Janeiro entre 1822 e 1825. Nela vemos representações de tipos físicos, identiicados
pela região de procedência na África, como “Cabinda”, “Quiloa”, “Rebola” e “Mina”, tão distantes entre

Figura 85. Cabinda, Quiloa, Rebolo, Mina.
Johann Moriz Rugendas, ca 1822-1825.

O Sítio Arqueológico do Cais do Valongo, na atualidade, além do seu enorme valor arqueológico
intrínseco, é também compreendido como um memorial a céu aberto do tráico atlântico de cativos
africanos, e desta forma tem sido reconhecido e apropriado pela população do Rio de Janeiro. Esta
apropriação é uma vitória para a Arqueologia, que assim cumpre seu papel político-social, de produzir
conhecimento e socializá-lo.

si que podemos pressupor que diicilmente se encontravam e interagiam em grupo no continente de
origem. Os que eram identiicados como cabinda e rebolo teriam origem no norte de Angola atual, os
quiloa na África Oriental, entre o sul da Tanzânia e o norte de Moçambique atualmente, e os mina na
África Ocidental – na região conhecida como Costa da Mina.
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Sobre a pesquisa arqueológica, ver, artigos no Anexo 2.
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Inúmeras atividades comerciais, culturais e religiosas, dentre elas rodas de capoeira e a lavagem
simbólica do Cais20 o tomam como cenário. O ritual da lavagem do Cais do Valongo surgiu por
iniciativa da arqueóloga que coordenou as escavações, Tania Andrade Lima, que, reconhecendo a
força simbólica do local, convidou sacerdotisas de religiões de matriz africana para conhecerem e
avaliarem os achados no sítio arqueológico. Na ocasião, as mães de santo – como são conhecidas
no Brasil – se emocionaram ao ver os objetos retirados na escavação e concordaram que a história
daquele local tinha um peso espiritual muito grande e que seria importante realizar um ritual para
aliviar a carga de dor e medo que marcava o local. E então prepararam e realizaram um ritual de
limpeza e puriicação e de homenagem aos espíritos dos ancestrais que cruzaram como cativos essa
porta de entrada às Américas.
A primeira lavagem reuniu no local não só aqueles que trabalhavam na escavação como também
moradores, visitantes e representantes do governo e de grupos ligados às manifestações de cultura de
matriz africana na região do Valongo. Sobre essa primeira realização do ritual, relatou Mãe Edelzuita,
uma das principais celebrantes:
Tinha muita gente! Muita gente! Na primeira, na segunda, os Filhos de
Gandhi estão sempre comigo. Em toda lavagem nessa cidade os Filhos de
Gandhi e o Afoxé me acompanham. E na lavagem do Cais do Valongo
também eles izeram abertura junto comigo. E, assim, com fé em Deus
essas lavagens vão continuar.21

Figura 86. 2ª Lavagem do Cais, julho de 2013.
Foto de João Maurício Bragança

O ritual de lavagem do cais, bastante prestigiado pela comunidade local, foi incorporado ao
calendário de eventos relacionados ao Cais do Valongo, sendo realizado anualmente no segundo
sábado de julho. Outro ritual de lavagem é feito na Pedra do Sal, dentro da zona de amortecimento,
todo mês de novembro, para marcar o reconhecimento do local como patrimônio cultural imaterial
pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro em 20 de novembro de
1984, sobre o qual trataremos adiante.
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20
O ritual da lavagem é uma prática de puriicação que tem sua origem na cerimônia de puriicação e
abertura do tempo do sagrado nas religiões de matriz jêje e nagô, conhecida como águas de Oxalá. Esse ritual
se popularizou a partir da célebre lavagem das escadas da Igreja de Nosso Senhor do Bonim, em Salvador
(Bahia), realizada desde o século XIX. A primeira lavagem do Cais aconteceu em julho de 2012, e passou a ser
feita anualmente, no primeiro sábado de julho.
21
Entrevista de Mãe Edelzuita à Daniela Yabeta. Filhos de Gandhi é o nome de uma associação ligada
aos festejos do Carnaval que celebra a paz e a herança cultural e religiosa africana. Sua origem está ligada
aos trabalhadores da região portuária na Bahia, em sua maioria africanos e afrodescendentes, integrantes de
religiões afro-brasileiras como o candomblé. A partir dos processos migratórios internos e intensas relações
culturais entre a população negra desta cidade e do Rio de Janeiro, sobretudo no inal do século XIX e início
do século XX, essas e outras práticas e celebrações chegam à cidade e encontram espaço na região do Valongo.
Afoxé é uma palavra de origem iorubá que passou a designar um tipo de manifestação de rua, também carnavalesca, de grupos ligados às religiões afro-brasileiras.

Figura 87. 4ª Lavagem do Cais, julho de 2015.
Foto: João Maurício Bragança

O ressurgimento do Cais do Valongo a céu aberto trouxe para as proximidades do sítio arqueológico
outros grupos culturais e manifestações ligados à celebração das heranças africanas. Esses grupos se
juntaram aos que haviam resistido por muitos anos na região e que durante certo tempo tiveram
que atuar de forma clandestina, em períodos de repressão a expressões da cultura negra popular.
Praticantes de capoeira, iéis de religiões de matriz africana, músicos ligados ao samba e outros
ritmos e danças afro-brasileiros, viveram períodos em que celebrar sua fé e sua cultura chegou a ser
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motivo de perseguição e até prisão. E, mesmo depois desses tempos obscuros terem sido superados,
ainda permaneceu muito vivo o preconceito. Ao desenterrar as pedras pisadas pelos africanos que
chegaram como escravos no Valongo e ao expor aos olhos de todos os pequenos objetos que remetem
às culturas tradicionais africanas, se conferiu ao sítio um reconhecimento oicial e material, como
parte da história da cidade, do país e da humanidade.
A redescoberta do Cais do Valongo motivou um intenso debate incentivado pelo IRPH, que
mobilizou gestores públicos, líderes comunitários e acadêmicos, sobre o qual se fundamentou a
criação, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, do Circuito Histórico e Arqueológico de Celebração da
Herança africana, primeiro no gênero no Brasil. 22
Entre os direitos fundamentais da pessoa humana está o direito à memória. Ter direito à memória
signiica não apenas poder recordar e airmar livremente sua própria história como obter seu
reconhecimento social. A memória é matéria prima para a constituição da identidade social e respeitála é, portanto, garantir a integridade do ser humano que nela alicerça o sentido de sua própria existência
e de sua comunidade. O Sítio Arqueológico do Cais do Valongo é um símbolo material, um lugar de
memória da escravidão africana e das heranças culturais que dessa história surgiram. Reconhecê-lo
como patrimônio da humanidade é também conferir esse direito à população afrodescendente do
Brasil e, por extensão, de todas as Américas, dentro do entendimento das políticas de reparação por
séculos de escravidão e segregação racial.
A Organização das Nações Unidas instituiu o período de janeiro de 2015 a dezembro 2024 como a
Década das Pessoas de Descendência Africana. Espera-se que com essa celebração de longa duração
se possa, por meio de diversas ações, contribuir para um melhor entendimento sobre as contribuições
dos afrodescendentes no desenvolvimento das sociedades humanas, e estimular o respeito às heranças
culturais africanas. A Década pretende simbolizar a vontade da comunidade internacional de trazer
ao conhecimento de todos a trágica história da escravização de africanos, que indelevelmente marcou
as relações entre pessoas de diferentes partes do mundo. Essa iniciativa fundamental de caráter
internacional tem como objetivo também criar oportunidades para se reletir sobre os discursos e
fatores que teriam levado ao processo de deportação e desumanização de milhares de seres humanos23.
A proposta de inclusão do Cais do Valongo na lista do Patrimônio Mundial se coloca, justamente,
como uma contribuição relevante do Brasil aos propósitos da Década.
O Sítio Arqueológico do Cais do Valongo é não só um lugar de memória do tráico atlântico de
africanos escravizados como se constitui em um espaço de manifestação da cultura afrodescendente
que ali vem lorescendo ao longo dos últimos dois séculos. As evidências materiais que reforçam
o caráter simbólico do Cais são sinais vivos da trágica história do cativeiro de homens, mulheres e
crianças trazidos da África e de seus descendentes. Na sua tessitura histórica, o Cais reúne aspectos que
ressaltam ao mesmo tempo uma prática de desumanização e, como contrapartida, a resistência das
vítimas como airmação de sua humanidade, pela força vital da criação e da capacidade resistência da
população negra que no seu entorno viveu e continua vivendo e que o assume como espaço simbólico
de airmação cultural. Reconhecê-lo como patrimônio da humanidade signiica, portanto, atuar em
total consonância aos objetivos traçados pela ONU para a Década da População Afrodescendente.
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22
Decreto 34.803/2011 da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Cria o Circuito Histórico e Arqueológico de Celebração da Herança Africana e o Grupo de Trabalho Curatorial do Projeto Urbanístico, Arquitetônico e Museológico do circuito. Ver anexo 3
23
Conforme documento do Encontro do Comitê Cientíico Internacional (ISC) da Rota do Escravo:
Resistência, Liberdade, Herança, ocorrido na Cidade do México, entre 19 e 21 de novembro de 2014.

2.b hiStórico E Evolução
O tráico atlântico de africanos escravizados constituiu o maior processo de migração forçada da
história da humanidade. Essa população cativa se tornou parte fundamental da viabilização econômica
e da formação social do continente americano e sua movimentação nas embarcações escravagistas fez
do Atlântico o principal espaço mundial de intercâmbios e trocas durante mais de trezentos anos.
A história do Cais do Valongo e do seu entorno está indissoluvelmente ligada à história universal,
por ter sido a porta de entrada do maior volume de africanos escravizados nas Américas. O Rio
de Janeiro era, então, a mais afro-atlântica das cidades costeiras do território brasileiro, e estava
conectado por rotas de longa distância não apenas ao restante do Império Português, mas também a
um circuito marítimo onde se cruzavam embarcações europeias e de diferentes partes das Américas e
da Ásia. E além das conexões externas, reunia outros elementos que o tornavam um espaço singular
no mundo atlântico. Manolo Florentino, historiador brasileiro dedicado aos estudos sobre o tráico
escravista, e colaborador da Trans-Atlantic Slave Trade Database24, airma que:
o Rio de Janeiro, entre 1790 e 1830, apresenta características que o deinem
como local ímpar para o estudo do comércio de africanos: i.e., ali se encontra
uma escravaria social e demograicamente disseminada, plantations em plena
expansão e inúmeros pequenos e médios estabelecimentos que regionalizadamente
se dedicam à agricultura escravista de alimentos, além do tráico atlântico como
variável fundamental para a reprodução física da mão-de-obra cativa.25
A cidade do Rio de Janeiro, fundada em 1565, tornou-se capital do Vice-Reinado do Brasil em 1763,
sede da Coroa portuguesa entre 1808 e 1821, e após 1822, capital do Império brasileiro. Por tudo isso,
situava-se no núcleo central dessas relações transoceânicas, sendo o Valongo o seu cais mais ativo nas
primeiras décadas do século XIX.
No século XVIII, a maior parte dos desembarques de cativos e sua comercialização se realizavam
na então rua Direita, no centro comercial e administrativo da cidade. A visão cotidiana daquelas
pessoas escravizadas e tudo que envolvia sua compra e venda, ademais dos receios de contaminação
por doenças que poderiam trazer de suas viagens, e o triste espetáculo de sua condição depauperada
motivou a reclamação sistemática por parte da elite da cidade que por ali circulava. Tal situação levou
os vereadores da Câmara a proporem em 1759 a transferência do local desse comércio de gente. A
mudança, porém, contou com a irme oposição dos comerciantes de escravos levando a um impasse
que só foi resolvido com a intervenção do Vice-Rei, Marquês do Lavradio, que efetivou a transferência
em 1774. Esta medida é explicada pelo próprio ao seu sucessor como Vice-Rei, nos seguintes termos:
Foi a resolução ordenar que todos os escravos que viessem nestas embarcações,
logo que dessem sua entrada na Alfândega, pela porta do mar, tornassem
a partir e embarcassem para o sitio chamado Valongo, que é no subúrbio da
cidade separados de toda comunicação e que ali se aproveitassem das muitas
casas e armazéns que ali há para os terem e que àqueles sítios fossem as pessoas
que os quisessem comprar e que os compradores nunca pudessem entrar com
mais de 4 ou 5 na cidade [e] que os precisassem de ser vestidos e que enquanto
os não conduziam para as minas ou para suas fazendas depois de comprados
24
Base de dados sobre o comércio atlântico de africanos escravizados, organizada pela Universidade
de Emory (EUA) , que reúne informações de pesquisadores de diversas partes do mundo.
Ver www.slavevoyages.org
25
FLORENTINO, Manolo. Em Costas Negras: uma história do tráico atlântico entre a África e o Rio
de Janeiro (séculos XVIII e XIX). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, p.28.
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Fig. 89: Localização da Alfândega, Rua Direita e do Mercado no Valongo a partir do Plano da Cidade do
Rio de Janeiro elevado em 1791, Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.

os tivessem no campo de São Domingos onde tinham todas as comodidades e
livravam a cidade dos incômodos e prejuízos que há tantos anos se recebia por
causa da sobredita desordem. Vigiei muito cuidadosamente sobre a execução
desta ordem; ainda que com trabalho consegui que ela se executasse; visivelmente
se conheceu os benefícios que receberam na saúde os povos; até os mesmos
escravos se restituíam mais facilmente das moléstias que traziam; aquele grande
fétido que havia já não se sente; e hoje todos conhecem o beneicio que daqui
lhes tem resultado: porem sem embargo disto ainda os que tem interesse em os
conservar em casa não deixam de fazer toda possível diligência para conseguirem
o tornar tudo ao mesmo estado. V. Ex. fará neste ponto aquilo que lhe parecer
mais acertado.26

Figura 88. Controle na Alfândega do Rio de africanos escravizados recém chegados.
Johann Moritz Rugendas, ca 1822-1825

O caminho do Valongo passou a ser chamado de Rua do Valongo (ou Valonga como consta de
alguns mapas e gravuras) e a praia do Valongo, que começava na pedreira conhecida como Pedra
do Sal, tinha duas denominações. A primeira pequena enseada onde desembocava o caminho do
Valongo se chamava Valonguinho. Em seguida a esta, a enseada entre o Morro do Livramento e
o Morro da Saúde era o Valongo propriamente dito. Foi nessa área onde se instalou o complexo
comercial escravagista do Valongo, com seus armazéns, depósitos de escravos e demais dependências
necessárias à atividade.
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AN, Caixa 746, Vice Reinado. Instruções do Marquês de Lavradio ao seu sucessor como Vice Rei.

Figura 90: Site of the Customs, Direita Street and Valongo Slave Market
from the Rio de Janeiro city map of 1791,
Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro.
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Após a chegada do Príncipe Regente português e de sua Corte ao Rio de Janeiro, em 1808, o tráico de
africanos escravizados se intensiicou, com a nova dinâmica urbana e as demandas da cidade que se tornara
a sede de um dos mais vastos impérios globais da época. Por essa razão, inúmeros soberanos africanos
enviaram ao Rio de Janeiro seus representantes a im de prestar respeitos à Corte e estabelecer alianças
com as autoridades portuguesas em terras brasileiras e travar acordos comerciais com os traicantes
de africanos escravizados aqui estabelecidos. Em 1810, os soberanos dos reinos de Aladá e do Daomé,
ambos situados na atual República do Benin, mandaram representantes ao Brasil para ter com a Corte. O
mesmo fez o rei do Ngoio (no atual Norte de Angola), que enviou um alto funcionário para entrevistar-se
com o Príncipe Regente D. João, que deu ordens para que fosse bem recebido o enviado do soberano de
tão importante reino da baía de Cabinda. O comércio escravista operado no dia a dia por mercadores em
estabelecimentos na região do Valongo, era negócio de interesse das mais altas autoridades.

Essa sala de venda, comumente silenciosa, está sempre infectada pelo miasma
de óleo de rícino que exala dos poros enrugados desses esqueletos ambulantes,
cujo olhar curioso, tímido, ou triste, lembra o interior de uma coleção de feras.
Esse mercado, algumas vezes, entretanto, convertido em salão de baile, pela
permissão do patrão, agora retumba os urros cadenciados de uma ila de negros
girando sobre si próprios e batendo palmas para marcar o compasso; tipo de
dança muito semelhante àquela dos índios do Brasil.
Os ciganos (boêmios vendedores de negros), verdadeiros traicantes de carne
humana, não perdem em nada para seus confrades negociantes de cavalos; por
isso, deve-se tomar a precaução de se acompanhar por um cirurgião, para escolher
um negro nessas lojas, e submetê-lo às provas que devem seguir à visita de inspeção.
Reproduzi aqui uma cena de venda. Reconhece-se pelo arranjo da loja, a
simplicidade do mobiliário de um cigano de pequena fortuna, vendedor de negros
recém-chegados. Dois bancos de madeira, uma poltrona velha, uma moringa (pote
para água) e o chicote (espécie de gravata de couro de cavalo) suspenso ao seu lado,
formam o mobiliário de seu entreposto. Nesse momento, os negros aí depositados
pertencem a dois proprietários diferentes. A diferença da cor dos panos que lhes
cobrem serve para distingui-los; um é amarelo e o outro vermelho escuro. 27
A notoriedade da região do Valongo como o maior mercado de escravos das Américas motivou
vários outros artistas viajantes, como é o caso de Johann Moritz Rugendas, que realizou uma das mais
minuciosas representações desta prática comercial.

Figura 90. Mercado da Rua do Valongo.
Jean-Baptiste Debret, 1816-1831

A propósito desta gravura, importante registro visual de um mercado de escravos nas Américas,
Debret deixou um expressivo e detalhado testemunho:
É na rua do Valongo, no Rio de Janeiro, que se encontra especialmente a loja
do mercador de negros, verdadeiro entreposto onde são depositados os escravos
chegados da costa africana. Às vezes, pertencem a vários proprietários e são
diferenciados pela cor do pedaço de pano ou sarja que os envolve; a forma de
chumaço de cabelo poupado em sua cabeça inteiramente raspada.
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Figura 91. Mercado de Escravos na cidade do Rio de Janeiro
Johann Moritz Rugendas. ca 1822 – 1825

27
BANDEIRA, Julio & CORRÊA DO LAGO, Pedro Debret e o Brasil Obra Completa - 1816 - 1831,
Rio de Janeiro: Capivara, 2009. p.184.
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O cais de pedra da Praia do Valongo, cuja construção se completou em torno de 1817, teve suas
obras iniciadas em 1811, tal como se pode ler no documento de época:
PAULO FERNANDES VIANNA do Conselho de Sua Majestade Real, Fidalgo
Cavalheiro da Sua Real Casa, Comendador da Ordem de Cristo, Desembargador
do Paço e Intendente Geral de Polícia da Corte e Estado do Brasil etc. Atesto
que sendo ordem de Sua Alteza Real para mandar fazer uma rampa e cais
correspondente a ele na praia do Valongo; e precisando-se para esta obra de
avultada porção de pedra, o tenente-coronel Julião José de Oliveira proprietário
das pedreiras da Conceição a ofereceu gratuitamente toda a pedra que fosse
necessária para aquela obra, ainda para outra qualquer que a polícia precisa fazer
naquele sítio, tirada das suas pedreiras, cuja oferta foi aceita e se fez a mencionada
rampa e cais com a pedra tirada das referidas pedreiras, no que a Intendência
deixou de despender avultada quantia (...) Rio de Janeiro, 30 de maio de 1811. 28

trapiches apinharam esta região nordeste da cidade. Ao mesmo tempo, o comércio
incentivou a expansão na direção norte da cidade. Já o cais do Valongo vivia anos
de intensa agitação por causa do movimento constante de embarcações que nele
atracavam. Sumacas, patachos e bergantins desembarcavam escravos, enquanto
outras tantas embarcações menores cuidavam de transportá-los para outras
regiões litorâneas, da Corte ou fora dela.34

O mesmo Paulo Fernandes Vianna, ao prestar contas das suas atividades como Desembargador do
Paço e Intendente Geral de Polícia da Corte em 1821, assim descreveu a construção do Cais do Valongo:
Fiz o cais do Valongo no im da rua deste nome com rampas e escadas para
embarque, que foi de suma utilidade por não haver em certas estações local mais
cômodo para embarques, e desembarques, e iluminei com lampiões o mesmo cais. 29
Jornais da época noticiavam com frequência a chegada de africanos novos e questões relativas à
compra e venda dessas pessoas na região do Valongo, como se pode constatar nesses trechos, extraídos
do Diário do Rio de Janeiro:
Na Gallera de Santo Antonio Destemido, chegada e Angola com escravos, e
tendo feito a sua entrada em Vallongo, e existindo ainda alguns de resto por
não terem chegado seus donos, e participasse que hajao de mandar tomar
conta quem tiver direito aos mesmos30
Joaquim Jose Pereira do Amaral, morador em Vallongo, defronte ao nº19,
anuncia a quem tiver escravos ladinos para vender, que não tenham moléstias,
que se podem dirigir ao seu armazém, que os compra fazendo conta nos preços.31
Quem quiser comprar uma negra nova, com muito bom leite e sem cria,
dirija-se a rua do Vallongo nº14. 32
Toda a pessoa que tiver para vender pretos ou pretos, ladinos e com oicio
ou sem eles, e os queira levar na rua do Vallongo casa nº79, que lá achará com
quem tratar.33
Sobre a atividade comercial e marítima no Cais do Valongo desde as primeiras décadas do século
XIX, mesmo antes de terminadas suas obras de pavimentação, o historiador Julio Pereira, pesquisador
da história da região, airma:
Por volta de 1817, já havia em torno de 34 grandes estabelecimentos comerciais
no Valongo, e essa região passou a ser um dos locais mais frequentados do Rio de
Janeiro. Casas comerciais, de importação e exportação, depósitos de armadores e
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28
AN, Aforamentos, BR RJANRIO BI O D16 O O389. Folha 9.
29
INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO. Abreviada Demonstração dos trabalhos
da Polícia em todo o tempo que a serviu o Desembargador do Paço Paulo Fernandes Viana. Revista trimestral
do Instituto Histórico e Geográico Brasileiro. Tomo LV, Parte 1, (1º e 2º trimestres). Rio de Janeiro: Companhia
Typographica do Brazil, 1892, p.374.
30
Diário do Rio de Janeiro, 2 de julho de 1821.
31
Idem, 16 de julho de 1821.
32
Idem, 28 de julho de 1821.
33
Idem, 04 de setembro de 1823.

Figura 92. Slave Shop at Rio. A Minas Merchant Bargaining.
A.P. D. G. Sketches of Portuguese life, manners, costume and character. London, 1826.

Pelos anúncios de jornal constatamos que a região do Valongo concentrava, de fato, quase todo o
comércio de escravos da cidade, alimentado não só pelos africanos recém-chegados como ofertas de
toda natureza. Anúncio de 12 de fevereiro de 1823, publicado no Diário do Rio de Janeiro, informava,
a quem quisesse comprar, que “duas crioulinhas de 11 para 12 anos, com bons princípios de costura
e mui habeis para todo serviço de huma casa (sic)” estavam à venda e que os interessados deviam
procurar “no im da praia do Valongo antes de chegar à Saúde, à rua do Prepozito, que nas segundas
lojas do sobrado n. 10, se lhe dirá quem as pretende vender”.
A leitura dos periódicos de época revela também que o Valongo tornou-se cenário de ações de
resistência e insubordinação, revelando o não-conformismo dos escravizados com situações que
viviam, e que pode ser percebido nas fugas constantes, como se observa nos seguintes anúncios:
34
PEREIRA, Júlio Cesar Medeiros. À lor da terra: o cemitério de pretos novos no Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro: Garamond/IPHAN, 2007, p.76.
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No dia 2 de outubro do prezente ano, fugio um escravo por nome Jose de
Nação Congo, idade pouco mais ou menos de 26 anos, tem estatura ordinária,
grosso, mal feito de pés, sem dentes e com algumas verrugas na cara, e seu
traje é um chapéu velho de palha, jaqueta azul, camisa de algodão, e calças
compridas do mesmo; quem souber ou o apanhar o poderá levar a seu dono, na
rua do Vallongo nº 17, lado direito, e receberá alviçaras.35
No dia 21 do corrente mez, fugio um escravo novo, vindo proximamente de
Angola, do Armazem do Vallongo nº 106, marcado no peito esquerdo com a
marca S no meio de um Triangulo; quem dele tiver noticia, dirijase ao mesmo
armazém donde achara seu dono, que lhe dará as alviçaras.36
Desapareceo no dia 12 do corrente mês de Dezembro, hum moleque de nação
Moçambique, de idade pouco mais ou menos de 12 anos, vestido com camisa e
ceroula de riscado, he de cara e barriga grande, pés alguma cousa tortos, e meio
novo, sua Sra he moradora no caminho Velho que vai do Valongo a Gamboa,
defronte ao muro da chácara de João Marcos Vieira, quem dele der noticia
dirijase ao Largo da Carioca nª11, na mesma receberá alviçaras.37
Flavio dos Santos Gomes, historiador brasileiro dedicado à pesquisa sobre iniciativas e resistências
de cativos e libertos no Brasil, ao estudar os mecanismos e espaços utilizados nas fugas de escravos
na cidade na primeira metade do século XIX, chamou a atenção para a importância da região do
Valongo. A partir de pesquisa em documentação de época, ele a caracterizou como uma área
de grande concentração da população africana, em virtude da histórica presença do Cais como
principal lugar de desembarque de africanos escravizados. Por essa razão, essa região faria parte do
que veio a se conigurar nesse período como sendo a cidade negra, ou seja: um espaço urbano no qual
os cativos que escapavam poderiam se esconder e se sentir protegidos, misturados aos libertos e aos
demais escravizados que por ali circulavam. Nesses lugares, redes de sociabilidade foram criadas
pela população negra e contribuíram para criar um território marcado pelas heranças africanas.38
De tal maneira a região do Valongo e seu entorno haviam se tornado esse território negro que, por
vezes, as autoridades públicas recebiam reclamações de moradores incomodados com a ‘liberdade’
com que cativos e libertos circulavam na localidade, como se pode ler no documento publicado em
jornal da época:
Roga-se aos Srs Fiscaes. Delegados, ou a quem competir, hajão de providenciar,
e evitar que homens nús, pretos e pardos, com descaramento natural, costumão
andar no lugar da Gamboa, a pretexto de banho ora com canoas, e botes, ora
nas mesmas praias, com escândalo publico, e das famílias que ali morão, pois
que ainda para banhos so se permite lugares despovoados, ou então vestidos o
mesmo exigimos das Patrulhas encarregadas de policia, pois se estamos certos,
as ordens policiaes vedão e castigão tal. Procedimento contrários dos bons
costumes e decência publica.39
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35
Idem, 05 de novembro de 1821.
36
Idem, 17 de dezembro de 1821.
37
Idem, 24 de dezembro de 1821.
38
FARIAS, Juliana, GOMES, Flávio, MOREIRA, Carlos Eduardo e SOARES, Carlos Eugênio
Líbano. Cidades negras: africanos, crioulos e espaços urbanos no Brasil escravista do século XIX. São Paulo:
Alameda, 2006, p.33-34.
39
Diário do Rio de Janeiro, 18 de novembro de 1831. A região da Gamboa é vizinha à praia do Valongo
e se encontra incluída na zona de amortecimento.

Figura 93. Escravos e compradores examinando peças.
Joaquim Candido Guillobel, c. 1814.

Sendo o desembarque e a comercialização de africanos em grandes proporções a principal atividade
econômica da Praia do Valongo, sua prática também tinha consequências diretas no cotidiano da
população, como demonstra a Portaria do então Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do
Reino, Jose Bonifácio de Andrada e Silva, dirigida ao Intendente de Polícia interino, e publicada no
Diário do Rio de Janeiro em 23 de março de 1822 e transcrita a seguir:
Tendo chegado ao conhecimento de S.A.R. O Príncipe Regente, as justas
queixas dos moradores da rua do Vallongo, contra o abuso com que a maior
parte dos Negociantes que traicão em escravos, tendo em vista unicamente os
seus interesses particulares, não só fazem desembarcar de bordo dos Navios
os escravos de ambos os sexos quase nús, como os conservão, faltando aos
deveres da decência e cevilização, neste mesmo estado até os venderem, com
escabrosa ofensa e risco de vida daqueles moradores, por que além de fazerem
com reconhecida infracção das ordens recebidas, conduzir para o interior da
povoação, escravos infectados e já moribundos, que deverão ser depositados
no Lazareto, cometem muitos outros excessos e até falta de caridade christã
na condução dos cadáveres para o cimitério. Manda o Mesmo Augusto Senhor
pela Secretaria de Estado dos negocios do Reino recomendar mui positivamente
ao Intendente Geral da Policia interino, a maior vegilancia sobre os taes abusos
não só prejudiciaes à saúde publica, como também escandalosos e ofensivos à
decencia e decoro das famílias, a im de que dando a Policia sobre esse objeto
as mais activas e eicazes providencias, se evite para o futuro a continuação de
tão prejudiciaes como estranháveis procedimentos. Palácio do Rio de Janeiro,
em 23 de março de 1822. José Bonifácio de Andrada e Silva, Ministro e
Secretário de Estado dos Negócios do Reino.
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Figura 94. Detalhe do Plano da Cidade do Rio de Janeiro elevado em 1791.

cemitério dos pretos noVos 40
Quando da transferência do desembarque dos africanos para o Cais do Valongo também foi realocado
o terreno destinado a acolher os corpos daqueles que não resistiam aos rigores da travessia e morriam
ao chegar. Até 1722, os africanos eram enterrados num pequeno cemitério na região central da cidade,
mas, desde então, esse cemitério foi transferido para o Largo da Igreja de Santa Rita. Porém, quando
o desembarque de africanos escravizados passou a ser no Cais do Valongo, as autoridades decidiram
transferir para lá o cemitério dos recém-chegados que faleciam. Assim, próximo à praia do Valongo,
no caminho para a enseada da Gamboa, estabeleceu-se o novo Cemitério dos Pretos Novos, também
chamado Cemitério do Valongo em alguns documentos da época. Este Cemitério dos Pretos Novos,
até hoje conhecido por essa denominação, foi representado pela primeira vez na planta da cidade
levantada em 1791, como vemos na base cartográica a seguir, e passou a fazer parte do complexo
comercial de africanos escravizados da região do Valongo.

Figure 95. Detail of Rio de Janeiro City Plan drawn up in 1791.
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40

Veja anexo 4.
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O naturalista alemão G.W. Freireyss assim descreveu suas impressões sobre este cemitério, em 1814:
Próximo à rua do Valongo está o cemitério dos que escapam para sempre da
escravidão[...]na entrada daquele espaço cercado por um muro de 50 braças
em quadra, estava sentado um velho, em vestes de padre, lendo um livro de
rezas pelas almas dos infelizes que tinham sido arrancados de sua pátria por
homens desalmados, e a uns dez passos dele, alguns pretos estavam ocupados a
cobrir de terras seus patrícios mortos, e, sem se darem o trabalho de fazer uma
cova, jogavam apenas um pouco de terra sobre o cadáver, passando em seguida
a sepultar outros [...] 41
As normas, criadas em ins do século XVIII, referentes ao Cemitério de Pretos Novos são medidas
associadas ao estabelecimento do Valongo como local principal de desembarque, considerando o
interesse das autoridades em ordenar aquele comércio de africanos escravizados:
Ainda que não tenha sido este o intuito primeiro do Marquês, a mudança do
mercado para o Valongo saiu-se como um golpe contra aqueles que viviam de
comprar escravos doentes e moribundos, tratá-los e revendê-los – os chamados
pelos senhores de engenho de “atravessadores”. Neste novo sistema, os doentes
eram radicalmente separados do contato dos sãos e levados para ilhas próximas
a im de permanecerem em observação. Concomitantemente, o mercado passou
a ser regulado e abastecido regularmente com as “peças da Índia” como o único
local possível para a obtenção de escravos. Dito de outro modo, a concentração
de toda a mercadoria humana em um só ponto da cidade facilitou o acesso
de consumidores, diferentemente da situação anterior, na qual várias casas
espalhadas pela rua Direita e adjacências da Praia do Peixe exibiam seu
comércio cada uma em seu tempo.42
Ativo até 1831, é considerado como tendo sido o maior cemitério de escravos das Américas, no qual
estima-se que tenham sido enterradas entre 20 a 30 mil pessoas.43 Desativado, o cemitério foi encoberto
pela malha urbana. Somente em 1996, em função das obras que estavam sendo realizadas na casa nº
36 da Rua Pedro Ernesto, o Cemitério dos Pretos Novos foi inalmente descoberto, revelando sua
localização. O Cemitério dos Pretos Novos, ou da Gamboa, foi registrado como sítio arqueológico pelo
IPHAN, e desde então tem sido objeto de pesquisa e, sobretudo, servido de motor para a preservação

Isso aqui é uma pessoa, Seu Zé!, isso aqui é de gente” – disse ao operário - O
que isso tá fazendo aqui? É de gente! Aí eu iquei olhando os dentes, tal...Aí Seu
Zé: “De gente o que?” “É sim, Seu Zé!”. Aí tinha um degrau, umas escadas ali,
externo...aí eu peguei e botei ali bem próxima, né? Uma escadinha que dava
para uma laje pequena. Aí eu comecei a mexer mais e puxei outra arcada e
fui botando ali. (...). Depois mais um pouquinho achei outra arcada. Era uma
arcada de uma criança, tinha aquele botãozinho aqui, pra nascer um dentinho.
Dois e uma criança. Dois adultos e uma criança. (...) Mas é muita gente! Aí eu
fui lá na rua, peguei umas caixas de papelão de uma quitanda que tinha perto,
e comecei a botar dentro da caixa de papelão. A foto tá ali naquele livreto. Traz
um livreto daquele, pra mostrar pra ela? Tá umas quatros caixas só de ossos. É
muita gente aqui! Tinha osso quebrado, fragmentado, né? Mas é muita gente
aqui! (...) 45

As ossadas do sítio arqueológico Pretos Novos fornecem o testemunho e a prova concreta do terrível
crime contra a humanidade que foi o comércio transatlântico negreiro e a escravização de africanos
no Novo Mundo, o que lhes confere um caráter único. Elas oferecem uma poderosa materialidade aos
crimes inerentes ao tráico dos africanos escravizados.
Se os que morriam logo depois de desembarcar terminavam no Cemitério dos Pretos Novos, os que
chegavam doentes cumpriam quarentena primeiramente na distante ilha do Bom Jesus, situada ao
fundo da Baía de Guanabara, em local conhecido como Lazareto. O Alvará de 22 de janeiro de 1810
estabeleceu que:
No acto da visita se determinarão os dias que cada um destes navios deve ter
de quarentena, conforme as moléstias que trouxer [e] mortandade que tenha
havido, e mais circunstancias que ocorrerem; porém nunca terão de quarentena
menos de oito dias, em que os negros estejam desembarcados, e em terra na
referida Ilha [Bom Jesus] para aí serem tratados, fazendo-os lavar, vestir de
roupas novas, e sustentar de alimentos frescos; depois do que se lhes dará o
bilhete de Saúde e poderão entrar na Cidade para se exporem à venda no sitio
estabelecido do Valongo. 46

da memória dos afrodescendentes da região. Atualmente no endereço está instalado o Instituto dos
Pretos Novos44.
A descoberta do Cemitério dos Pretos Novos no terreno da residência do casal Mercedes e Petruccio
Guimarães foi relatada pela própria, hoje presidente do Instituto dos Pretos Novos. Ao realizar
trabalhos de reforma em sua casa, constatou que haviam sido encontrados ossos que, a princípio,
se pensou serem de animais. Ao examinar esses ossos, percebeu que eram restos mortais de seres
humanos, e pediu ajuda a Antônio Carlos Machado Vieira, uma liderança comunitária da região, que
lhe contou a história do cemitério. Conforme ela mesma relembra:
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FREYREISS, Georg Wilhelm, and FERRI, Mário Guimarães. Viagem ao interior do Brasil. Belo
Horizonte: Editora Itatiaia, 1982, p.132.
42
PEREIRA, Júlio Cesar Medeiros. À lor da terra: o cemitério de pretos novos no Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro: Garamond/IPHAN, 2007, p.75
43
A estimativa leva em conta as lutuações na entrada de cativos africanos no Rio de Janeiro e o número
de sepultamentos registrados no Livro de Óbitos da Igreja de Santa Rita, à qual o Cemitério pertencia. O levantamento desse total se encontra no trabalho de Júlio Cesar Medeiros Pereira, já citado.
44
O Instituto dos Pretos Novos (IPN), além de se caracterizar como um portal arqueológico é um espaço de resgate das culturas africanas e afro-brasileiras. No seu espaço se realizam eventos, exposições, se ministram cursos e oicinas voltados para a história da presença negra na região do Cais.
Ver http://www.pretosnovos.com.br/

45
Entrevista a Daniela Yabeta.
46
Alvará de 22 de janeiro de 1810. Ver Coleção de Leis do Brazil de 1810, Rio de Janeiro, Imprensa
Nacional, 1890.
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Figura 95. Detalhe do Plano da Cidade do Rio de Janeiro de 1770 assinalando o Valongo e a Ilha do Bom Jesus.

O Lazareto dos escravos era uma instituição privada e os proprietários poderiam cobrar dos
traicantes quatrocentos réis por cada africano internado, conforme estabelecido em medida
governamental:
(...) calculando-se a despeza da construção, que excederá a Cem mil Cruzados,
a da conservação, reparo utensílios e administração daquelle Lazareto, e a
responsabilidade dos proprietários por todos os Escravos nelle recolhidos,
ordenou S.A.R. pelo Aviso de 6 de maio do corrente anno que se pagasse aos
mesmos proprietarios 400 reis por cada Escravo que ali fosse recolhido.47
Como o Lazareto na Ilha da Boa Viagem ainda icava distante, a Coroa incentivou os comerciantes
a construírem um novo lazareto na região do Valongo. Neste sentido, o Alvará de 28 de julho de 1810,
estabelece:
XI. Constando das averiguações a que procedeu o Provedor Mór da Saúde,
que a Ilha de Jesus era mui distante desta Cidade, e com passagem de mar, e
por estas razões menos própria para a quarentena que devem fazer os escravos
novos; e attendendo, que não é esta rigorosamente necessaría pura os que
chegam sãos, e sem suspeita de epidemia: determino, em declaração dos §§ V.
e VI. do Regimento que o lugar da quarentena seja adiante do sitio da Saúde,
designado pelo Provedor Mór; e que desembarcados nelle os escravos que
chegarem sãos, sendo lavados, envoltos em roupas novas, se entreguem logo a
seus donos para os poderem vender nos seus armazéns, icando em quarentena
os doentes ou empestados pelo tempo que for julgado necessário. 48
Esse último lazareto, que se encontrava nos limites da zona de amortecimento proposta para o bem
a ser tombado, foi demolido com as transformações da cidade e seus vestígios arqueológicos ainda
não foram localizados. Porém, hoje ainda seguem pesquisas nessa direção.

Figure 96. Detail of Rio de Janeiro City Plan, 1770, showing Valongo and Bom Jesus Island.
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47
Arquivo Nacional, Série Saúde, IS42, Provedoria de Saúde. 1811. T
48
Arquivo Nacional do Rio de Janeiro – Série Saúde IS42 – Alvará de 28 de julho de 1810. Coleção
Leis do Brasil 1810. Rio de Janeiro Imprensa Nacional 1891, p. 133-137.
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Figura 96. Detalhe do Plan de la Ville de S. Sebastião de Rio de Janeiro, 1820, mostrando o Lazareto da Saúde.
Figure 97. Detail of Saint Sebastian of Rio de Janeiro City Plan, 1820, showing the Saúde Lazaretto.
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Na região do Valongo surgiram também no século XIX as casas de angu, os zungus 49 - que eram locais
de comer e de se reunir – e os cantos de trabalho, onde africanos e seus descendentes se organizavam
para oferecer serviços e nos quais, na conversa e na convivência, identidades se constituíam. Eram
também em alguns zungus que se tramavam fugas ou se faziam rituais que lembravam as religiões
africanas, e, por tal razão, muitas vezes a polícia fazia suas investidas nesses locais buscando aqueles a
quem qualiicava como desordeiros ou marginais. E nos cantos de trabalho se formavam solidariedades
e identidades, sobretudo num tempo, a partir de meados daquele século, em que o trabalhador negro
começava a ser preterido pelo trabalhador branco imigrante. Habitações coletivas foram construídas
para dar guarida aos que circulavam nas proximidades e, com o tempo, se izeram várias “casas de
morar”. Com a proibição do tráico escravista a partir de 1831, o comércio interprovincial de cativos
seguiu alimentando a entrada de africanos, já não mais novos na terra e, nessa área da cidade, muitos
passaram a se encontrar e a viver. Ao entorno desse cais acorreram também africanos libertos vindos,
sobretudo, da Bahia, em especial a partir de meados dos oitocentos.
Uma nova investida das autoridades em direção à região do Valongo se deu a partir de 1842, pela
construção de um novo cais a im de receber a esposa do Imperador Pedro II, evento que ocorreu
em 1843. Foi decidido que este seria construído sobre o antigo Cais do Valongo, atendendo a uma
dupla motivação: receber condignamente a Imperatriz e ocultar materialmente a memória do lugar
de desembarque de africanos escravizados. A esse tempo, a participação do Brasil nessa atividade
fazia com que fosse classiicado internacionalmente como um país atrasado pelas nações mais
desenvolvidas. No entanto, a presença brasileira no comércio de almas seria ativa até 1850. 50
Ainda estava em construção o novo cais sobreposto ao Cais do Valongo, quando a região do Valongo
começaria a viver um período de declínio da atividade escravista substituída pela exportação de café,
uma mercadoria em ascensão no mercado internacional. O cultivo do café era então produzida com
ampla utilização de mão de obra de africanos escravizados, o que motivava a continuidade do tráico
por portos clandestinos na cidade e seu entorno.
Nesse contexto, e ainda que fosse expressiva a presença negra na região do Valongo, começava a se
delinear um projeto de “embranquecimento” da história daquela região, que se expressou tanto na
construção do Cais da Imperatriz sobre o Cais do Valongo, como na mudança do nome da rua do
Valongo, lugar do mercado de escravos, a qual passou a se chamar Rua da Imperatriz. No entanto,
nas esquinas das ruas do Valongo se reuniam os capoeiras, praticantes de uma das expressões mais
vigorosas de resistência da cultura afro-brasileira. Designavam-se como capoeiras os africanos e
afrodescendentes que praticavam a arte da capoeiragem, desenvolvida no Brasil no século XIX. A
capoeira era uma dança de guerra e ao mesmo tempo um jogo, em que os praticantes se enfrentavam
numa roda numa luta, em movimentos marcados ao som de palmas e instrumentos especíicos a essa
atividade (como o berimbau). Nessa luta poderiam desarmar e derrubar o oponente com golpes de
perna acrobáticos. 51
49
Conforme SOARES, Carlos Eugenio Líbano. Zungu, um rumor de muitas vozes. Rio de Janeiro:
APERJ, 1998.
50
Mesmo após 1850 continuamos tendo desembarques ilegais em regiões como Ilha da Marambaia,
Búzios, Cabo Frio... etc a esse respeito, ver ABREU, M., GURAN. M. e MATTOS, H. Inventário dos lugares de memória do tráico atlântico de escravos e da história dos africanos escravizados no Brasil. Niterói:
PPGH, 2013.
51
Sobre os capoeiras no século XIX no Brasil, ver SOARES, Carlos Eugênio L. Negregada instituição:
os capoeiras no Rio de. Janeiro. Coleção Biblioteca Carioca, vol. 31. Rio de Janeiro, Secretaria. Municipal de
Cultura/Arquivo Geral da Cidade, 1994.
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Pesquisas recentes realizadas sobre as origens dessa prática revelam em sua movimentação e
pelo uso dos instrumentos que acompanham o jogo da capoeira, uma forte inluência de matrizes
africanas da região Congo-Angola.52 Reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade desde
26 de novembro de 2014, por decisão tomada na 9ª sessão do Comitê Intergovernamental para a
Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, da UNESCO, a capoeira é um forte indicador de identidade
afro-brasileira, e é frequente a realização de rodas de capoeira no Cais do Valongo.53

docas d. pedro ii e o noVo desenHo urbano da região do Valongo
Há, ao lado do Cais do Valongo, outro espaço que guarda aspectos dessa memória da resistência
e da luta abolicionista. Trata-se do prédio das Docas Pedro II. Ainda vigorava a escravidão de
africanos e afrodescendentes quando um jovem engenheiro negro, ilho do único afrodescendente
que chegou a Conselheiro do Império Brasileiro, projetou e fez construir um moderno armazém para
grãos de café, único prédio desse porte na época a ser construído sem a utilização de mão de obra
cativa. Essa foi uma exigência de André Rebouças, responsável pela construção das Docas Pedro II
e diretor da companhia de mesmo nome.54 Ele, um abolicionista, integrante de algumas sociedades
antiescravagistas, como a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, a Sociedade Abolicionista e a
Sociedade Central de Imigração, conferiu a essa construção um lugar simbólico na luta pelo im da
escravidão.
Outrora situado à beira d´água, para receber diretamente as mercadorias que chegavam pelo mar,
contava com fachada majestosa, como podemos constatar pela fotograia que se segue (Figura 98).

Figura 07. Roda de Capoeira do Cais do Valongo.
Foto: Maria Buzanovsky. 2013.
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Sobre a história da capoeira ver ASSUNÇÃO, Matthias Röhrig. Capoeira: a history of Afro-Brazilian
Martial Art. New York: Routledge, 2002 e o projeto de pesquisa desenvolvido por esse mesmo autor e sua
equipe na Universidade de Sussex, acessível em: http://www.essex.ac.uk/history/research/angolan-roots.aspx
(Acesso em 22 de janeiro de 2015)
53
Desde há muito se realizam rodas de capoeira na região do Valongo e seu entorno. Porém, a Roda de
Capoeira do Cais do Valongo, nomeada como tal, iniciou suas atividades em 14 de julho de 2012. Atualmente
a atividade dessa Roda se ampliou e criou um espaço educativo de realização de palestras que antecedem o
jogo da capoeira, chamado de Roda de Saberes, e que vem sendo apoiado pela Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro. O resultado do primeiro ano dessa atividade gerou o livro TEIXEIRA, Carlo Alexandre (org) e
TEOBALDO, Délcio (ed). Roda dos Saberes do Cais do Valongo. Niterói: Kabula Arte e Projetos, 2015.

Figura 98. Vista da fachada voltada para o mar das Docas D. Pedro II. Foto retirada do livro:
TURAZZI, Maria Inês. Um porto para o Rio: imagens e memórias de um álbum centenário.
Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2012.p.97. (foto sem data/autor)

54
Sobre a história do pai de André Rebouças, o único conselheiro negro do Brasil Império, ver
GRINBERG, Keila. O Fiador dos brasileiros: cidadania, escravidão e direito civil no tempo de Antonio Pereira Rebouças. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2002.
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O prédio existe até hoje, e está localizado exatamente em frente ao sítio arqueológico do Cais do
Valongo (Figura 99). O imóvel cuja pedra fundamental foi encontrada nas escavações arqueológicas
do Cais do Valongo (ver Figura 20), é objeto de um processo de tombamento iniciado pelo IPHAN
em 2012.

Na Rua Barão de São Félix, bem próxima à atual rua Camerino (antiga Rua do Valongo) morava e
tinha casa de candomblé o famoso João Alabá, sacerdote respeitado pelo conhecimento que possuía
sobre sua religião. Sua muito frequentada casa, que teria sido instalada em 1886, era também local de
reunião de algumas mulheres que se tornaram lideranças populares na região portuária e central da
cidade, conhecidas como tias57. Entre elas icou famosa Hilária Batista de Almeida, conhecida por Tia
Ciata58, que teria ocupado o posto de Iyá Kekere (Mãe Pequena59) na casa religiosa de João Alabá, e a
já citada Carmem Teixeira da Conceição.
Na virada para o século XX, expressando a resistência e airmação da cultura negra na região do
Cais do Valongo, surgiram as rodas de samba, que consagraram personagens hoje célebres no Brasil,
como João da Bahiana, morador da Pedra do Sal. Filho de Perciliana Maria Constança, conhecida
pelo nome de Tia Perciliana - uma das ilhas de africanos que promovia celebrações de candomblé
na região do Valongo – João da Bahiana participava dos batuques e cantorias que deram origem
ao samba, que igura entre as mais relevantes criações artísticas afrodescendentes nas Américas.
Foi nesta mesma época que surgiu no Morro da Conceição - elevação que marca um dos limites
da antiga Praia do Valongo - a Sociedade Carnavalesca, Familiar, Dançante, Beneicente e Recreativa
Tira o Dedo do Pudim, agremiação vinculada aos festejos carnavalescos no Rio de Janeiro. Segundo
o pesquisador e escritor Nei Lopes, a zona portuária também foi local de moradia, de trabalho e de
lazer dos trabalhadores do porto, formados, predominantemente, desde o período escravista até hoje,
por negros.60

Figura 99. Vista da fachada principal das docas D. Pedro II.
No primeiro plano, vestígios do Cais do Valongo e do Cais da Imperatriz.
Foto de João Maurício Bragança, 2015.

o Valongo no pós-abolição
A longa conexão da região do Cais do Valongo com a história e as culturas africanas não termina
com a abolição da escravidão no Brasil em 1888. Nas décadas que se seguiram ao im do tráico
atlântico e a abolição da escravidão africana, em casas de famílias negras, muitas vezes cheiadas
por mulheres, tambores noturnos acompanhavam celebrações religiosas em que deuses de origem
africana assumiam novas roupagens. Realizadas às escondidas e duramente reprimidas, guardavam
forte relação com a África e o Atlântico que o cais, então oculto, ainda representava. Além disso, as
casas de culto tornaram-se locais de acolhida para africanos e afrodescendentes que chegavam de
outras partes do país, sobretudo da Bahia, no século XIX, como relata a mãe-de-santo55 Carmem
Teixeira da Conceição, conhecida como Tia Carmem do Xibuca:

Naquela época, entretanto, as heranças africanas na cultura afro-americana estavam distantes de
serem vistas como motivo de orgulho. Era um tempo em que o pensamento cientíico dominante
preconizava a hierarquia das raças humanas e colocava africanos e seus descendentes em posição de
subalternidade. As práticas festivas e religiosas tradicionais da população negra serão vistas como
manifestações de selvageria ou primitivismo. Nesse sentido, as ações modernizantes e higienizadoras
dos governos republicanos vão se pautar por políticas repressivas à cultura afrodescendente e de
ocultamento da cultura negra na cidade.
No governo do Presidente Rodrigues Alves (1902-1906), foi realizada uma série de remodelamentos
da cidade e a região do Cais do Valongo foi alvo de grandes transformações. Ruas foram alargadas
e abertas modernas avenidas, mas a principal mudança foi a construção de um novo porto, que
acarretou em mais um aterro, desta vez encobrindo o Cais da Imperatriz. A nova Praça Municipal
passou a ser revestida de calçamento em basalto branco e preto, denominado pedras portuguesas.
Esse tipo de calçamento, muito comum em Portugal, foi introduzido no Rio de Janeiro nessa época e
passou a fazer parte da paisagem da cidade.
As estátuas neoclássicas que adornavam o Cais da Imperatriz foram transferidas para o recém
construído Jardim Suspenso do Valongo. Projetado pelo paisagista Luiz Rey, foi construído em

Tinha na Pedra do Sal, lá na Saúde, ali que era uma casa de baianos e africanos,
quando chegavam da África ou da Bahia. Da casa deles se via o navio, aí já tinha
o sinal de que vinha chegando gente de lá. (…) Era uma bandeira branca, sinal
de Oxalá, avisando que vinha chegando gente. A casa era no morro, era de um
africano, ela chamava Tia Dada e ele Tio Ossum, eles davam agasalho, davam
tudo até a pessoa se aprumar. (…): 56
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55
Conforme já referido anteriormente (p. XX), como são conhecidas as sacerdotisas das religiões de
matriz africana no Brasil.
56
MOURA, Roberto. Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: FUNARTE,
Instituto Nacional de Música/ Divisão de Música Popular, 1983.

57
A esse respeito ver ALMEIDA, Angelica Ferrarez de. A tradição das tias pretas na zona portuária:
por uma questão de memória, espaço e patrimônio. Dissertação de mestrado, Programa de Pós-graduação em
História da Cultura, PUC-Rio, 2013.
58
Tia Ciata é também considerada por muitos como uma das iguras inluentes para o surgimento do
samba carioca, em função das reuniões festivas e musicais celebradas em sua casa.
59
O’DWYER, Eliane Cantarino. (org.). O fazer antropológico e o reconhecimento dos direitos constitucionais: o caso das terras de quilombo no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: E-papers, 2012, p.52.
Mãe Pequena é a pessoa encarregada dos cuidados com o templo e, sobretudo, com os ilhos da casa na casa
de candomblé. Muitos termos usados no candomblé são em língua ioruba, como iyá kekere.
60
LOPES, Nei. O negro no Rio de Janeiro e sua tradição musical. Rio de Janeiro: Pallas, 1992, p.7
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1906 sobre uma grande muralha de arrimo, na antiga rua do Valongo, atual Camerino, em terreno
outrora ocupado por casas de comércio de escravo. É um jardim romântico que procurava reproduzir
a imagem de espaços semelhantes nas metrópoles europeias como parte do projeto de modernização
da cidade do Rio de Janeiro.

como o da revolta da Vacina (1904), movimento das camadas populares, residentes na região, em
reação à campanha de vacina obrigatória e às reformas urbanas que demoliam suas habitações. Foi
na região portuária, próximo ao Cais, que se enfrentaram nessa ocasião as forças do governo e os
moradores locais, liderados pelo famoso Prata Preta – descendente de africanos e ativista da rebelião.
A praça da Harmonia, onde começa a rua do Cemitério dos Pretos Novos, foi o principal cenário de
barricadas nessa revolta.

Figura 100: Jardim Suspenso do Valongo.
Fonte: IRPH

Assim, como já airmado, a região caracterizava-se por ser densa e majoritariamente povoada pela
população afrodescendente desde o século XIX. Essa característica perdurou após a Abolição e ao
longo do século XX. Nesse espaço já deinido afro-atlântico, constituiu-se um reduto negro, com
práticas culturais e religiosas, que tinham em sua base laços comunitários de longa duração baseados
na memória da escravidão e na ancestralidade africana.
A região do Valongo, parte central da cidade negra no século XIX, foi também o marco inicial da
constituição de uma ampla região conhecida a partir do início do século XX como Pequena África,
expressão cunhada pelo pintor e sambista Heitor dos Prazeres.61 O escritor afrodescendente Lima
Barreto62 fazia referência à ‘aringa africana’ do Valongo63, como uma característica marcante da
região. A cidade foi se transformando sem que esse aspecto se perdesse, embora as sucessivas obras de
embelezamento, ordenamento e higienização tenham produzido mudanças e embates, que levaram
muitas vezes à expulsão de moradores e à repressão de suas práticas culturais. Diversas formas de
resistência surgiram e se expressaram nesse local tendo o Valongo se tornado cenário de conlitos,
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61
Heitor dos Prazeres (1898-1966), músico e artista plástico negro de origem popular, cresceu na região central da cidade. Trabalhou desde criança e frequentou as primeiras rodas de samba na casa da Tia Ciata.
Está entre os fundadores de importantes agremiações de sambistas (as “escolas de samba”) e tornou-se quando
adulto reconhecido por seu trabalho como artista plástico, pintando personagens e cenas da vida nas áreas
populares do Rio de Janeiro.
62
Lima Barreto (1881-1922) foi um dos mais importantes escritores brasileiros. Negro e de origem
popular, icou conhecido pelo seu olhar crítico sobre a sociedade brasileira do seu tempo. Grande cronista de
costumes do Rio de Janeiro, Lima Barreto colaborou para diversas revistas literárias e escreveu romances que
se tornaram referências na literatura nacional.
63
CARDOSO, Elizabeth e outros. História dos bairros: Saúde, Gamboa e Santo Cristo. Rio de Janeiro,
João Fortes/Editora Índex, 1987, p.138. “Aringa é um terreno fortiicado, reduto dos Sobas da África central..

Figura 101. Caricatura do Prata Preta. O Malho, 26/11/1904.

Com a construção do novo porto, outras realidades espaciais e sociais se formaram na ocupação da
região do Valongo, agregando mestiços e brancos empobrecidos a forte presença afrodescendente que
se mantém até hoje ao longo de várias gerações.
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