Figura 104. Yasmin Freitas – Ladeira do Valongo, 2010.
Foto: João Maurício Bragança
Figura 102. Seu Odilon, sua ilha Thainá e Jéssica, ilha do Renildo – Ladeira do Valongo, 2009.
Foto: João Maurício Bragança

Figura 103. Casa da Guarda, Jardim Suspenso do Valongo, 2008.
Foto: João Maurício Bragança
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Figura 105 – Sr. Renildo, último morador da
Casa da Guarda do Jardim Suspenso do Valongo , 2008.
Foto: João Maurício Bragança
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quilombo da pedra do sal 64
Uma das evidências dessa história que veio a se airmar recentemente em termos políticos e culturais
é o reconhecimento do Quilombo da Pedra do Sal65, que se encontra próximo ao que restou da antiga
pedreira da Prainha. A Pedra do Sal, que até princípios do século XIX separava a Praia do Valongo
do resto da cidade, é monumento tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural – INEPAC
desde 1984, e seu reconhecimento foi resultado da atuação da intelectualidade carioca em conjunto
com militantes negros, no momento em que o Vice-governador e Secretário de Cultura do estado do
Rio de Janeiro era o antropólogo Darcy Ribeiro (1922-1997). Sobre a história desse tombamento, o
historiador Joel Ruino dos Santos, que foi o relator desse processo junto ao INEPAC, relembra:

Figura 106 – Sr. Nato, do Afoxé Filhos de Ghandi, Jardim Suspenso do Valongo, 2008.
Foto: João Maurício Bragança

Eu sabia da história ali do centro, a importância da Pedra do Sal e o governo
do Brizola estava procurando uma marca cultural, por entender que cultura
não é belas letras, não é belas artes. Cultura é patrimônio comunitário. Essa
era a ideia política dele, do governo. Então, nesse momento, eu ou o Ítalo [Ítalo
Campoiorito, assessor do Vice-Governador e Secretário de Cultura Darcy
Ribeiro, no governo Leonel Brizola (1982-1986)], não lembro quem, foi e
disse “Darcy, vem cá, se você der um passeioi pelo Rio vai encontrar dezenas,
centenas de monumentos históricos negros, patrimônio comunitário, de negro,
trabalhador”. Com o Darcy era assim, você não precisava falar muito. Você
falava duas palavras e ele já estava na frente. “Ah então, me fala disso aí! ”. “Olha,
tem a Pedra do Sal que era isso, isso, representou isso, isso...”. E foi tombada! E
ele imediatamente tomou as providências do tombamento estadual.66
A região da Pedra do Sal traz uma longa história de acolhida da população negra de outros estados
e do interior do estado do Rio de Janeiro que de meados do século XIX até o pós-abolição, migra para
a capital, o que é destacado por Joel Ruino:
Por exemplo, a Pedra do Sal, ali era um local de trabalhadores que faziam
o sagrado e ao mesmo tempo icavam ali servindo como intermediários para
os que chegavam da Bahia. Uma espécie de recepção para os que chegavam
da Bahia, dos escravos que chegavam estropiados não eram vendidos e eram
largados ali na cidade. Essa é a gente da Pedra do Sal.
Assim, e ao longo do tempo, nas proximidades dessa área foi se estabelecendo uma comunidade
negra, oriunda em parte de migrados da Bahia e de outras regiões - libertos vivendo ainda na época

Figura 107 – Livraria de livros usados, na Praça dos Estivadores.
Foto: João Maurício Bragança
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64
Anexo 5
65
Quilombo é palavra de origem banto, trazida ao Brasil por falantes de idiomas centro-africanos que
aqui chegaram escravizados, relacionada à ideia de refúgio, ou acampamento de guerra. Kabengele Munanga,
antropólogo e professor titular da Universidade de São Paulo, sobre o termo quilombo airmou: “Sua presença
e seu signiicado no Brasil têm a ver com alguns ramos desses povos bantu cujos membros foram trazidos e
escravizados nesta terra. Trata-se dos grupos lunda, ovimbundu, mbundu, kongo, imbangala, etc., cujos territórios se dividem entre Angola e Zaire. ” (Origem e histórico do quilombo na África. Revista USP, São Paulo,
dez1995/fev1996, p.57.). Quilombo designava historicamente no Brasil lugar onde se escondiam e buscavam
sobreviver de forma coletiva os escravos fugidos. Hoje em dia, os que se reivindicam remanescentes dessas
comunidades e seus descendentes - que se deinem como quilombolas contemporâneos - têm organização e
local de moradia com características variadas. E, apesar de se remeterem à história da escravidão, muitas têm
suas origens vinculadas ao período pós-abolição. Quilombo tal como deinido hoje no Brasil tem como elemento chave a luta pela terra por parte de comunidades negras de baixa renda que ocupam tradicionalmente
território vinculado a sua história como grupo social e, portanto, a sua identidade. Essa luta pela terra se fortaleceu após a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que estabeleceu o seguinte: “Art. 68. Aos
remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade
deinitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. ”
66
Entrevista concedida a Daniela Yabeta. Ver Anexo
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da escravidão – e dos que, descendentes de escravizados, para lá se dirigiram ao longo da primeira
metade do século XX67. Tornou-se lugar de residência e de resistência, com locais de culto de religiões
de matriz africana, reuniões de artistas negros e cenário da formação de agremiações festivas e de
ajuda mútua. As transformações urbanas realizadas na área portuária no inal do século XIX e início
do século XX afetaram profundamente o cotidiano dessa população, que reagiu, muitas vezes de
forma contundente, mas que a elas ao menos em boa parte, sobreviveu.

Com o im da escravidão, no inal do século XIX, icaria ainda visível o
território negro no entorno da Pedra do Sal: ali nasceram os primeiros ranchos,
se estabeleceram as casas que abrigavam, material e espiritualmente, os novos
recém-chegados, ex-escravos em busca de uma vida melhor na cidade do Rio de
Janeiro após a abolição, assim como importantes organizações de trabalhadores
negros no porto.
Ameaçados hoje de expulsão da área, o grupo de “remanescentes do quilombo
da pedra do sal” reivindica ser o legítimo herdeiro deste patrimônio cultural,
material e imaterial. Apesar de a Pedra do Sal já ser tombada como patrimônio
material do Estado do Rio de Janeiro, esperam transformar seu espaço físico e
simbólico em espaço de celebração e encontro dos afrodescendentes da região:
um lugar de memória do samba, do candomblé e do trabalho negro no porto.
Todo dia 2 de dezembro, o grupo do quilombo da Pedra do Sal celebra, no Largo
João da Baiana, essa história e memória através da lavagem da pedra (rito
simbólico de puriicação), do samba e de depoimentos de antigos portuários.
Celebram sua continuidade histórica na região.
A área referência da Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo
da Pedra do Sal é ampla e reúne importantes marcos simbólicos e territoriais
identiicados com a memória e a história negras na região portuária da cidade
do Rio de Janeiro, entre o Largo de São Francisco da Prainha e o Morro da
Saúde: o território do mercado de escravos africanos, o Valongo; o cemitério
dos pretos novos; o movimento do porto e de seus antigos armazéns, e a Pedra
do Sal.68

Figura 108. Dia do Samba na Pedra do Sal. 02 de dezembro de 2014.
Foto João Maurício Bragança

Dessa longa história de resistência se forjou a comunidade que reside nas imediações da Pedra do Sal
e que hoje reivindica o estatuto de quilombola. O Quilombo da Pedra do Sal já obteve o reconhecimento
da Fundação Cultural Palmares, órgão do Ministério da Cultura responsável pela política cultural
voltada para as raízes africanas no Brasil, estando atualmente em processo de demarcação pelos órgãos
encarregados da questão territorial. O Relatório de Identiicação e Delimitação do Território (RTID),
que deu base ao reconhecimento da legitimidade das reivindicações da Associação da Comunidade
Remanescente de Quilombo da Pedra do Sal - ARQPEDRA foi contundente em relacionar o pleito
dessas pessoas ao histórico da região. Em artigo acadêmico de autoria das historiadoras responsáveis
pelo relatório, e em referência ao mesmo, estas reforçam o signiicado histórico da área:
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67
Segundo a tese de doutorado de Carlos Eduardo C. da Costa, defendida em 2013 no Programa de Pósgraduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, teria sido a partir da década de vinte
do século XX que a maior parte dos libertos e seus descendentes deixaram a região cafeeira do Vale do Paraíba
e migraram para o Rio de Janeiro. Esse dado tem como referência pesquisa de campo com descendentes desses
libertos, levada a cabo nos anos noventa por Ana Maria Lugão Rios e Hebe Mattos, as quais a esse respeito
publicaram o livro Memórias do Cativeiro Família, Trabalho e Cidadania no Pós-Abolição. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2005.

Figura 109. Representação teatral na Pedra do Sal, Dia da Consciência Negra,
20 de novembro 2014.
Foto de João Maurício Bragança
68
ABREU, Martha e MATTOS, Hebe. “Remanescentes das comunidades de quilombos: memória do
cativeiro, patrimônio cultural e direito à reparação” Iberoamericana: América Latina - Espanha – Portugal/
revista do Ibero-Amerikanisches Institut (Berlim), Ano XI (2011) n. 42, Dossiê Novas etnicidades no Brasil:
Quilombolas e índios emergentes, coord. por Matthias Röhrig Assunção, pp. 147-160.
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outros aspectos da Vida social na região do Valongo
Uma das instituições mais antigas na região do Valongo em atividade até hoje, que apresenta outro
aspecto revelador da diversidade de expressões culturais da área, é a Sociedade Dramática Particular
Filhos de Talma, primeira escola de arte dramática brasileira, criada por trabalhadores da região. Fundada
em 1879, funcionou regularmente como escola de Teatro, sede de reuniões sociais e festivas e palco de
apresentações artísticas até a metade da década de 1980. Hoje, é ponto de encontro e sede do Prata Preta,
bloco carnavalesco que desila no bairro da Saúde69 e tem seu nome em reverência ao líder negro da
Revolta da Vacina. Seu aniversário de fundação foi notícia de jornal de 1951, na qual se pode ler:
Fundada no longínquo ano de 1879, por um grupo de operários, para a difusão
da arte de representar, nunca se afastou de seu programa inicialmente traçado
que, ainal, é a razão de sus própria existência.70
No início da década de 1950, surgiu na região próxima ao Cais do Valongo outra associação fortemente
marcada por matrizes culturais africanas, que se nomeou como Filhos de Gandhi. Sua origem está
ligada à criação de uma agremiação similar, fundada poucos anos antes por trabalhadores da região
portuária na Bahia, em sua maioria africanos e afrodescendente que eram integrantes de religiões afrobrasileiras como o candomblé. No entanto, o Filhos de Gandhi do Rio de Janeiro não surgiu como um
desdobramento do seu homônimo em Salvador. A associação foi criada por uma movimentação própria
dos trabalhadores no cais do porto do Rio de Janeiro, ainda que inluenciados pelo exemplo baiano.
Sua forma de expressão icou conhecida como afoxé, que é uma palavra de origem ioruba que passou
a designar um tipo de manifestação de rua carnavalesca, com cânticos em língua ijexá - uma variante
local daquela língua africana71. Seu nome remete ao personagem histórico indiano Mahatma Gandhi
por representar a paz e a não-violência, princípios de base para os integrantes do Filhos de Gandhi, que
se vestem de branco em suas celebrações por essa mesma razão. A sede da agremiação ica na antiga Rua
do Valongo, atual Rua Camerino, em frente à Praça dos Estivadores.
Ao mesmo tempo, a região do Valongo foi sempre cenário de lutas sociais, não só na já mencionada
Revolta da Vacina de 1904, como pela presença do movimento sindical dos trabalhadores portuários que
tinha um ativo sindicato na área - onde também viviam suas mais destacadas lideranças. A importância
histórica desse sindicato, cujos associados eram majoritariamente afrodescendentes, atravessa o século XX
e chega até o período da ditadura militar (1964-1985) quando sofre duríssima repressão. Sobre essa história,
Antônio Machado, sindicalista e importante liderança comunitária na região do Valongo, esclarece:
Porque no golpe de 64, a primeira coisa que o governo militar fez foi caçar as
lideranças dos sindicatos, principalmente, o sindicato dos estivadores que era
uma referência nacional e internacional para o sindicalismo do Brasil naquela
época. E o sindicato dos estivadores, junto com outros sindicatos do Cais do Porto
funcionavam como funciona hoje o sindicalismo no ABC paulista. Era liderança
nacional para tudo o que acontecia, por causa do intercâmbio com outros países
mais adiantados em nível sindical. Essas lideranças foram cassadas e a qualidade de
vida do bairro foi sendo deixada de lado para que outras lideranças não surgissem,
para que as pessoas quisessem sair daqui mesmo, obrigar a saída das pessoas. 72
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69
Bem próximo ao Valongo, dentro da zona de amortecimento.
70
Jornal A Noite, 23 de abril de 1951, p.6.
71
Ijexá muito provavelmente era a variação dialetal da língua Ioruba falada na cidade de Ijesha e seus
arredores, na região sudoeste da Nigéria contemporânea, de onde foram trazidos africanos escravizados para
o Brasil, em especial no século XIX.
72
Entrevista concedida a Daniela Yabeta.

Embora essa região tenha sido sempre lembrada como o berço da matriz africana da cidade do Rio
de Janeiro e, portanto, marcada por lugares de memória deinidores da história brasileira, em termos
urbanísticos desvalorizou-se progressivamente na segunda metade do século XX, acompanhando a
desativação gradativa dos armazéns portuários. Esse quadro começou a mudar em 2009, quando a
Prefeitura do Rio de Janeiro inicia um grande projeto de reestruturação urbana, visando qualiicar a
Zona Portuária da cidade denominado Operação Urbana Porto Maravilha. Esse projeto teve como
base princípios urbanísticos e ambientais de uso e ocupação, a valorização do patrimônio material e
imaterial e como meta a integração e inclusão social. Ao tomar como premissa o aumento substancial
da quantidade de pessoas morando na região, o projeto buscou romper com a perspectiva da região
central da cidade como local exclusivo de trabalho. Hoje, vivem nos bairros situados no centro e seu
entorno73 um importante contingente populacional, com histórico de ocupação de várias gerações,
sendo que 42% delas são proprietárias de suas residências.
Cálculos com base nos empreendimentos imobiliários e comerciais em curso na região projetam
um aumento signiicativo no número de habitantes, com previsão de 100 mil pessoas até 2020. A
estrutura pensada para a área é gigantesca: mais redes de serviços públicos essenciais, novas áreas
de convivência, sistema viário redimensionado e modelos urbanos revistos. O resultado disso é que
a revitalização da área entorno do Cais do Valongo não só está repensando a sua ocupação como
revendo a estrutura de mobilidade urbana local, com relexos em toda a cidade.

3. JuSTIfICATIvA DA INSCRIçãO
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 o
reconhecimento social dessa história. A memória é matéria prima para a constituição da identidade
social e respeitá-la, portanto, é garantir a integridade do ser humano que nela alicerça o sentido de
sua própria existência e de sua comunidade.
O Cais do Valongo é um símbolo material da memória da escravidão africana e das heranças
culturais delas decorrentes. Reconhecê-lo como patrimônio da humanidade é 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 o papel dos
afrodescendentes no desenvolvimento das sociedades humanas, e estimular o respeito às heranças
culturais africanas. Essa Década pretende simbolizar a vontade da comunidade internacional de
não deixar cair no esquecimento 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, ainda, criar oportunidades para se reletir sobre os discursos e fatores
73
Além do Centro propriamente, os bairros: Saúde, Santo Cristo, Gamboa, Caju, São Cristóvão e
Cidade Nova.
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Figura 110

que teriam levado ao processo de deportação e desumanização de milhões de seres humanos74. 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 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.

3.1.a brEvE SíntESE
O Brasil foi o destino de mais de 40% dos africanos arrancados à força de suas terras de origem
e vendidos como escravos nas Américas, dos quais 60% desembarcaram no Rio de Janeiro, sendo
que uma parte considerável deles, do último quartel do século XVIII ao inal da terceira década do
século XIX, desembarcou na região do Valongo.75 O cais de pedra, principal elemento material do
Sítio Arqueológico Cais do Valongo, construído a partir de 1811 e redescoberto em 2011, é um registro
íntegro e autêntico deste longo e trágico episódio da história da humanidade. O Sítio Arqueológico
Cais do Valongo apresenta-se, portanto, como a mais importante e contundente evidência material do
desembarque dos africanos escravizados nas Américas e forte símbolo vivo dessa história.
Nesse sentido, um dos conceitos-chave para se entender a importância do Sítio Arqueológico Cais
do Valongo é o de mundo atlântico. Segundo esse conceito, o mundo atlântico representava a conexão
da África (incluindo suas margens no Oceano Índico) com as Américas e a Europa, em idas e vindas
de pessoas, mercadorias, ideias, tecnologias e conhecimentos. Durante mais de 300 anos, do século
XVI ao século XIX, o tráico de africanos para as Américas foi, de fato, o que movimentou esse mundo
atlântico (Figura 110).

Figure 111
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74
Conforme documento do Encontro do Comitê Cientíico Internacional (ISC) do Projeto Rota do Escravo: Resistência, Liberdade, Herança, ocorrido na Cidade do México, entre 19 e 21 de novembro de 2014.
Ver http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-ofice/single-view/news/slave_route_project_lessons_
from_the_past_values_for_the_future/#.VYwPu0Z0eNk
75
SILVA, Alberto da Costa. Fala de abertura (...). E, ainda segundo o Atlas of the Transatlantic Slave
Trade, organizado por ELTIS & RICHARDSON e publicado pela Yale University em 2010, o Rio de Janeiro
foi o maior porto de destino de africanos escravizados em toda história desse tráico (p.265).
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Na base de dados sobre a história do tráico atlântico 76, frequentemente atualizada, se alcançou o
número aproximado de 12.521.533 africanos escravizados embarcados no continente em direção às

da história dos africanos submetidos ao cativeiro ultrapassam os limites da cultura material e escrita
e se projetam como conteúdo em diversos aspectos da memória social e na expressão de tradições e

Américas, entre 1501 e 1867, sendo que entre estes, 10.702.656 teriam desembarcado nos portos do
Novo Mundo, sobrevivendo às durezas da travessia. Para termos ideia do volume de tráico para o Rio
de Janeiro, principal porto desse comércio na região sudeste do Brasil, somente entre 1801-1825, ali

práticas culturais das sociedades do continente americano.

desembarcaram um total de 1.667.162 africanos em cativeiro.

nossos dias, por mais que se tenha procurado distorcer a história, silenciar as referências escritas, destruir
documentos ou levantar novas construções sobre suas bases materiais. No Brasil, essa memória está

Segundo o historiador Claudio Honorato, “a partir do século XVIII, o Rio de Janeiro tornou-se o
maior importador de mão-de-obra africana das Américas e grande centro distribuidor para todo o
Brasil”. 77 Por este local de desembarque, entraram centenas de milhares de africanos no país e foram

impregnada na Língua Portuguesa falada e escrita, no relato de descendentes dos africanos escravizados,
nas práticas religiosas de diversas matrizes, nas celebrações de festividades e eventos marcantes das
diferentes expressões de resistência, nas práticas corporais de sentido lúdico ou guerreiro, no cancioneiro

também encaminhados para outras áreas do Sudeste, do Centro-Oeste e Sul do Brasil.

e na lira poética de compositores e escritores que deram novos sentidos às lembranças e narrativas e está

Vale destacar que o porto do Rio de Janeiro funcionava como uma conexão não apenas com regiões
do interior do Brasil como também para outros portos da América do Sul, como Montevidéu e Buenos Aires, integrando a malha de rotas marítimas cruzadas com grande frequência por embarcações
de diferentes origens, transportando milhares pessoas escravizadas trazidas do continente africano. O
Sítio Arqueológico Cais do Valongo é o bem material é o que sintetiza as complexas relações do tráico
escravagista, que envolveram a África, as Américas e a Europa, o que por si só demonstra o seu valor
universal excepcional como lugar de memória e patrimônio da humanidade.
As histórias das centenas de milhares de seres humanos associadas ao bem transcenderam o tempo em
que o local esteve desenvolvendo a atividade para a qual foi construído, elas atravessaram os séculos e
chegaram aos dias de hoje vivas nas heranças culturais e nas identidades daqueles que reconhecem o Cais
como local de chegada a um novo mundo e de criação de formas de sobrevivência material e imaterial.

sitio Histórico de caráter sensíVel
A história da escravidão de africanos tem entre os seus elementos deinidores a violência e o tratamento desumanizador das suas vítimas. À escravização de africanos e de seus descendentes, agrega-se
ainda o racismo como ideologia, presente nas descrições e considerações que constam nas fontes de
época, e que serviram para inferiorizar as populações negras e, assim, justiicar essas práticas. 78
No entorno do Cais do Valongo se encontravam os armazéns nos quais os cativos recém-chegados
eram expostos e vendidos, o Lazareto, onde seriam tratados os enfermos da horrível viagem também
o Cemitério dos Pretos Novos. Por isso, condensa em sua materialidade um conjunto de sítios de memória que remetem a aspectos de dor e sobrevivência na história dos nossos antepassados.

sítio de memória e patrimônio material e imaterial
A extensa e intensa presença da escravidão africana no mundo ocidental, em termos espaciais,
temporais e culturais, está expressa em objetos e monumentos construídos e no denso conjunto de
documentos que se tornaram fontes para o conhecimento dessa longa história. Porém, as evidências
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A história da escravidão africana nas Américas permanece como um passado que se faz presente até

76
Com dados, mapas e histórico de pesquisa disponíveis em www.slavevoyages.org
77
HONORATO, Claudio de Paula. Valongo: o mercado de escravos do Rio de Janeiro, 1758 a 1831.
Dissertação de Mestrado, Niterói: UFF, 2008.p.62.
78
Não apenas no período de atividade no Cais do Valongo, como por todo século XIX e também no
século XX.

sempre presente na luta de grupos populares desfavorecidos – majoritariamente negros.
Como já mencionamos, ao redor do Cais do Valongo, onde icavam as casas de comércio em que
se vendiam os chamados pretos novos no século XIX, se encontravam não só os africanos recémtrazidos, como outros que já viviam por mais tempo na cidade, além de descendentes diretos que se
ocupavam de funções ligadas a essa atividade mercantil. A região do Valongo era um dos locais em
que surgiam maiores chances de trabalho ao ganho, no carregamento, descarregamento e distribuição
de mercadorias. Assim sendo, ali circulavam escravos ou libertos, em um ir e vir constante, em que
africanos de muitas origens se encontravam e se misturavam, percebendo-se diversos e semelhantes.
E, na mirada em direção ao oceano, descobriam sua história em comum. O Cais havia sido a porta de
chegada, poderia também ser a de retorno, era uma janela para o mar e para a África.79
As sucessivas obras de embelezamento, ordenamento e higienização urbana produziram mudanças
e embates, por traduzirem-se muitas vezes em expulsão de moradores e a repressão sobre suas práticas
culturais. Diferentes formas de resistência também surgiram e se expressaram nesse local e o Valongo
se tornou, historicamente, também cenário de muitos conlitos. Novos migrantes chegaram, mestiços
e brancos empobrecidos se agregaram aos habitantes locais, se misturaram, sem que se perdessem as
marcas das heranças africanas. Nas pedras pisadas do Cais, os afrodescendentes de hoje reverenciam
os ancestrais no ritual da lavagem simbólica do cais, enquanto na Pedra do Sal ali próxima, os jovens
entoam sambas à abolição e à presença negra. E ali ainda hoje se reitera, na luta por direitos, uma
história de resistência.
Por tudo isso, o Sítio Arqueológico Cais do Valongo constitui um desses espaços em que a história
se materializa e se condensa em memória viva.

3.1.b critérioS adotadoS
Critério III: Apresentar um testemunho único ou pelo menos excepcional de uma tradição cultural ou
de uma civilização desaparecida.
O tráico atlântico e a escravização de africanos nas Américas entre os séculos XVI e XIX é
um longo e trágico processo de enorme relevância para a história da humanidade, que resultou na
79
Mary KARASH, em obra já considerada um estudo clássico sobre a história da escravidão africana
no Rio de Janeiro, escreveu, na abertura de seu primeiro capítulo: “Nas esquinas das ruas ou do trabalho,
os africanos entregavam-se às lembranças do passado vivido às beiras dos rios Zaire ou Zambeze. Tocavam
instrumentos musicais da África e reverenciavam os ‘velhos deuses’. Mesmo depois de anos vivendo como
escravos no Rio, sonhavam em retornar à África, como o carpinteiro que construiu sua casa de frente para o
oceano e a África. ” (p.35)
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multiplicidade cultural e étnica, hoje indissociável das identidades nacionais do continente americano.
Cabe ressaltar que aproximadamente um quarto de todos os africanos escravizados nas Américas

a construção do Cais da Imperatriz, que está representado no sitio arqueológico por trechos da sua
pavimentação em paralelepípedo e pela muralha da primitiva linha do mar. O trecho que atualmente

chegaram pelo Rio de Janeiro, portanto, a cidade pode ser considerada o local de desembarque do
maior número de africanos escravizados e o maior porto escravagista da História. 80

está exposto para a visitação representa a quase totalidade do cais de pedra original de desembarque
dos escravos e apresenta-se intacto em relação aos atributos necessários a compreensão do seu Valor
Universal Excepcional, caracterizando-se como testemunho material e simbólico da trágica história

A partir de 1774, o desembarque de escravos na cidade do Rio de Janeiro foi integralmente
concentrado na região da Praia do Valongo, onde se instalou o mercado de escravos, que além das
casas de comércio incluía um cemitério e um lazareto. Mais tarde, em 1811, com o incremento do
tráico e o luxo de outras mercadorias, são efetuadas obras de infraestrutura, com a construção de
um cais de pedra num trecho da praia de desembarque. Desativado como porto de escravos em 1831,
foi aterrado sucessivamente em 1843 e 1910 como resultado das transformações urbanas na região
onde se localizava. Revelado graças a escavações arqueológicas empreendidas no local em 2011, o cais
de pedra do Valongo assumiu imediatamente o valor simbólico de testemunho material da história
trágica do tráico atlântico, tornando-se referência maior das raízes africanas nas Américas. A
exposição ao público de parcela do sítio arqueológico foi fator decisivo para reavivar antigos valores,
latentes na memória da população afrodescendente.
O Sítio Arqueológico Cais do Valongo coloca-se, portanto, como o mais destacado vestígio material
do tráico de africanos escravizados no continente americano. Constitui o principal espaço em que a
materialidade se condensa em memória viva, exemplo da chegada e ixação dos africanos neste lado
do Atlântico.

da escravização de africanos nas Américas, da qual a cidade do Rio de Janeiro teve papel destacado,
como maior porto de desembarque. Assim a pavimentação do cais de desembarque dos escravos
é um notável exemplo das técnicas construtivas no Brasil do início do século XIX, bem como os
remanescentes do cais da Imperatriz, que representam simbolicamente o primeiro apagamento da
memória do porto e mercado de escravos da cidade, também em bom estado de integridade.
O acervo móvel coletado durante a pesquisa arqueológica do sítio, encontra-se catalogado e em
fase de tratamento para futura exposição pública. Trata-se de um acervo rico em testemunhos
que comprovam a presença de africanos e seus descendentes na região onde se encontra o sítio
arqueológico, muitos dos quais ligados aos ritos e religiosidade dos escravos.
A exposição dos vestígios do cais através da janela arqueológica implicou na necessidade de uma
série de medidas de consolidação e conservação das estruturas e que estão descritas no item 5.d. A
adoção continuada dessas medidas tem garantido a conservação do sítio e afastam quaisquer ameaças
a sua integridade.

O Cais do Valongo, isso posto, apresenta-se como um exemplo maior do que se convencionou
chamar de sítio histórico sensível - aqueles que despertam a memória de eventos traumáticos e
dolorosos e que lidam com a história tanto de episódios como de processos mais extensos de violação
de direitos humanos.81 Trata-se do local em cujo entorno se encontravam os armazéns nos quais os
cativos recém-chegados eram expostos e vendidos, o Lazareto onde eram postos em quarentena e
tratados os enfermos da horrível viagem, e o Cemitério dos Pretos Novos, destino dos que, ao chegar,

A janela arqueológica exposta possui a dimensão adequada para a perfeita compreensão de como
foi construído o cais de pedra para o desembarque dos africanos escravizados. Os fragmentos do
posterior Cais da Imperatriz testemunham a representação completa dos processos de transformação
que procuraram apagar daquele local o seu signiicado relacionado com a tragédia da escravidão
nas Américas. Os processos de transformação e reurbanização por que passa a região entre o sítio
arqueológico e o mar vão permitir uma maior apropriação do bem pela população da cidade e por
visitantes. Projetos de mobilidade com baixo impacto, notadamente o veículo leve sobre trilhos e a
rede de ciclovias. Permitirão um luxo mais intenso de visitação. As ameaças derivadas de uma mais
intensa urbanização icam mitigadas por medidas de ixação da população tradicional descritas no

sucumbiram aos rigores da travessia. Portanto, o Sítio Arqueológico Cais do Valongo condensa em sua

item 5.e.

Critério VI: Estar diretamente ou materialmente associado a acontecimentos e tradições vivas, ideias
ou crenças, obras artísticas e literárias de signiicação universal excepcional.

materialidade um conjunto de referências de memória que remetem a aspectos de dor e sobrevivência
na história dos antepassados dos afrodescendentes, que hoje somam mais da metade da população
brasileira e marcaram deinitivamente as sociedades das Américas. Pela sua magnitude, coloca-se
como o mais contundente lugar de memória da diáspora africana fora da África.

Pelo exposto, ica demonstrado que o Sítio Arqueológico Cais do Valongo possui todos os elementos
materiais e imateriais necessários para expressar o seu Valor Universal Excepcional.

3.1.d dEclaração dE autEnticidadE
3.1.c dEclaração dE intEgridadE
O Sítio Arqueológico Cais do Valongo é a parte do porto de desembarque de escravos na cidade do
Rio de Janeiro que foi pavimentado a partir de 1811. Ele é constituído por uma rampa pavimentada
em pedras irregulares guardando até hoje a conformação que tinha quando foi recoberto em 1843 para
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80
SILVA, Alberto da Costa. Fala de abertura (...). E, ainda segundo o Atlas of the Transatlantic Slave
Trade, organizado por ELTIS & RICHARDSON e publicado pela Yale University em 2010, o Rio de Janeiro
foi o maior porto de destino de toda a história de africanos escravizados em toda história do tráico (p.265).
81
AUSTIN, Nathan K. “Managing heritage attractions: marketing challenges at sensitive historical
sites”. International Journal of Tourism Research. Volume 4, issue 6, Nov/Dic 2002, p.447-457.

O Sítio Arqueológico Cais do Valongo é o testemunho material remanescente mais importante
do porto e do mercado de escravos na cidade do Rio de Janeiro nos séculos XVIII e XIX. É o único
exemplar material conhecido nas Américas, ainda intacto, de um cais de desembarque de africanos
escravizados.
Protegido pelos 168 anos em que esteve coberto inicialmente pelo Cais da Imperatriz e depois pela
Praça Municipal, o Sítio Arqueológico Cais do Valongo conservou os elementos materiais necessários
para expressar com autenticidade o seu valor universal excepcional. O Sítio Arqueológico do Cais do
Valongo é formado pela rampa de desembarque do porto e mercado de escravos, construída a partir
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de 1811, e conservada na sua quase totalidade e por vestígios do Cais da Imperatriz que se sobrepôs
ao do Valongo em 1843.
A forma e o desenho da rampa de desembarque dos escravos conservam-se intactos com os vestígios
do sistema de escoamento das águas e o desenho da pavimentação da mesma em pedras irregulares,
denominado no Brasil como “pé de moleque”, característico das técnicas construtivas locais nos séculos
XVIII e XIX. Os vestígios arqueológicos do Cais da Imperatriz permitem compreender o desenho
e a forma deste formado pela pavimentação da nova rampa, mais moderna em paralelepípedos, e a
grande muralha e píer em grandes blocos de cantaria aparelhada.
Ambos os cais empregam, nas suas respectivas pavimentações, o granito abundante na região do
Rio de Janeiro e que caracteriza as construções históricas da cidade. Não foram feitas reconstruções
em nenhum sentido sendo o sítio arqueológico uma expressão material intacta do cais que recebeu
os escravos a partir de 1817.
Em relação ao uso, o cais como local de desembarque de africanos escravizados foi desativado
em 1831, passando a funcionar como um dos pontos de desembarque de mercadorias do porto da
cidade do Rio de Janeiro. Com a redescoberta do cais, através da pesquisa arqueológica, o sítio vem
assumindo a função de monumento referencial da grande diáspora africana, simbolizando o local de
desembarque dos africanos escravizados no Rio de Janeiro entre 1774 e 1831.
A localização e o ambiente onde se inseria o antigo cais de desembarque de escravos e o Cais
da Imperatriz mudou com a construção de um novo porto no início do século XX que alterou
parcialmente o ambiente original em que se inseria o cais, afastando-o da linha d’água. Neste sentido
a relação direta entre o cais e o mar não existe mais, no entanto, toda a paisagem construída da zona
de amortecimento mantém as características dos sobrados e casas térreas que coniguravam a zona
portuária da cidade do Rio de Janeiro. É essa relação que contextualiza o sítio arqueológico como
parte do complexo porto e mercado de escravos do Rio de Janeiro.
O Sítio Arqueológico Cais do Valongo está carregado de valores históricos e espirituais. Para
além da importância de ser o único remanescente material do cais de desembarque dos africanos
escravizados do maior porto escravagista das Américas, há, ainda, outro aspecto relevante que confere
autenticidade ao sítio, consubstanciado na reapropriação simbólica que a população, em especial os
afrodescendentes, fazem do Cais. O Cais do Valongo foi recuperado como um lugar de memória da
dor causada pela escravidão e de celebração da herança africana na construção da nação brasileira.
Essa recuperação signiicou o reconhecimento pela sociedade brasileira de atributos imateriais que
vem se traduzindo em processos culturais de ressigniicação do cais.
O momento de maior visibilidade desta reapropriação é a cerimônia da lavagem simbólica do cais
organizada pelas sacerdotisas dos cultos afro-brasileiros. Ocorrendo desde 2011 no primeiro sábado
do mês de julho em honra aos ancestrais africanos, faz parte do calendário oicial de eventos da cidade
do Rio de Janeiro e envolve tanto moradores da região quanto diversos segmentos dos movimentos
afrodescendentes e simpatizantes em geral. Também merece destaque as diversas ações realizadas no
mês de novembro, quando se comemora no Brasil o Mês da Consciência Negra.

Figura 111. Lavagem simbólica do Cais, 04 de julho de 2015.
Foto: Milton Guran

3.1.E rEquiSitoS dE ProtEção E gEStão
A área do Sítio Arqueológico Cais do Valongo e sua zona de amortecimento encontra-se
tutelada por instrumentos de proteção federal, estadual e municipal. A manutenção atual e futura
do Valor Universal Excepcional do Sítio Arqueológico Cais do Valongo conta com os seguintes
instrumentos legais:
•• Lei federal nº 3924 de 26 de julho de 1961, conhecida como Lei da Arqueologia. Os
remanescentes do Cais do Valongo e do Cais da Imperatriz encontram-se inscritos como
sítio arqueológico através do registro no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos
de 25 de abril de 2012. Conforme a Constituição Brasileira, o responsável pela sua
proteção é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. A lei da
Arqueologia também incide sobre os outros sítios arqueológicos existentes na zona de
amortecimento.
•• Portaria Federal 135 de 13 de março de 2013, de proteção do patrimônio arquitetônico e
urbanístico do Morro da Conceição, que incide na área controlando o gabarito dos imóveis
no entorno dos bens tombados federais da região.
•• Decreto Municipal Nº 22872 de 7 de maio de 2003, que obriga a realização de pesquisa
arqueológica nas obras de intervenção urbana. A existência desse instrumento legal garantiu a
realização das pesquisas arqueológicas na região do Valongo, cujo resultado mais signiicativo
foi o desvelamento do sítio arqueológico Cais do Valongo.
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•• Lei Municipal 971 de 4 de maio 1987 e Decreto 7351 de 1º de janeiro de 1988 que deinem
a Área de Proteção do Ambiente Cultural dos bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo –
APAC/SAGAS. O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, IRPH, é o responsável pela
aplicação e gestão das APACs da cidade do Rio de Janeiro.
Para garantir a gestão do sítio e da sua área de amortecimento e a permanência dos atributos que
sustentam o seu valor universal excepcional são necessárias ações continuadas de conservação:
•• Por determinação da Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, a gestão do sítio está
a cargo da CDURP – Companhia de Desenvolvimento do Porto do Rio de Janeiro, que conta
com recursos inanceiros necessários. Foi elaborado um plano de consolidação e conservação,
que se encontra em fase de implantação. As principais ameaças identiicadas são relacionadas

Para um melhor entendimento do signiicado e do potencial simbólico de um local arqueológico
como o Sítio Arqueológico Cais do Valongo e seu entorno é fundamental pensar nas formas pelas quais
lugares com características semelhantes, conceitualmente falando, se constituíram como patrimônio
e se consagraram como espaços de turismo de memória.
Para a análise comparativa foram considerados dois grandes grupos de sítios inscritos na Lista do
Patrimônio Mundial: a) aqueles relacionados à temática da escravidão, tais como locais de saída,
locais de entrada, rotas comerciais ou locais de estabelecimento de comunidades libertas; b) aqueles
reconhecidos como sítios de memória sensível por guardarem em sua materialidade a dor e o medo dos

com o intemperismo, o controle do nível do lençol freático e o vandalismo. Em relação aos
dois primeiros problemas foi implantado um sistema de bombas que garante o escoamento
das águas pluviais e das águas da maré. Em relação aos eventuais atos de vandalismo está

seres humanos que por eles passaram, bem como sua capacidade de sobrevivência, fazendo lembrar

prevista no plano de gestão do bem a vigilância permanente do sítio.

Em ambos os casos, a análise comparativa é forçosamente baseada nos aspectos históricos e
simbólicos desses bens para a história da humanidade. Isso porque os vestígios materiais com essas
características são raros ou inexistentes no continente americano. No caso dos locais que serviram
ao tráico de africanos escravizados, muitas vezes construções efêmeras, nada restou por terem se
acabado com o tempo ou por terem sido deliberadamente destruído no processo de apagamento
da memória. No caso dos sítios relacionados à violência contra a pessoa humana, por se tratar de
estruturas construídas em circunstâncias históricas diversas e destinadas a diferentes funcionalidades,
não é possível se estabelecer analogias construtivas ou morfológicas com o porto escravista do Rio de
Janeiro.

•• A boa gestão do sítio implica no envolvimento da população da área e da cidade como
um todo. Ações de valorização tem se desenvolvido de forma reativa com iniciativas mais
amplas da sociedade civil. Da parceria entre o poder público e a sociedade resultaram ações
como a criação do Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana e
a realização de uma série de eventos que fazem já parte do calendário de festas da cidade,
como a já citada lavagem simbólica do Cais do Valongo, que airmam o papel do sítio como
memorial da Diáspora Africana.
•• Não é possível conceber a permanência dos atributos do valor universal excepcional do sítio
sem a manutenção da população que caracteriza a região desde o século XIX. Neste sentido
um convenio entre a CDURP e o SEBRAE/RJ, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Estado do Rio de Janeiro, em curso desde 2011, prevê ações de fortalecimento e
capacitação dos pequenos negócios locais. Tais ações investem na perspectiva de manutenção

à humanidade sobre as consequências da negação da dignidade humana implícito no processo de
escravização.

sítios relacionados à escraVidão na áfrica

e requaliicação dos empreendimentos já existentes, que possuem uma identidade e que por

Serão analisados os sítios da Cidade Velha, centro histórico de Ribeira Grande (Cabo Verde); Ilha
Kunta Kinté e sítios associados; Fortes e castelos (Gana); Cidade de Pedra em Zanzibar (Tanzânia);

si só contam a história do território.

AapravasiGhat (Ilhas Maurício); Paisagem Cultural Le Morne (Ilhas Maurício); Ilha de Moçambique

•• Devido as características do sítio arqueológico não há ameaças ou vulnerabilidades em relação
a sua autenticidade. Políticas de desenvolvimento turístico responsável estão previstas no
escopo do convenio entre a CDURP e o SEBRAE/RJ, visando privilegiar circuitos turísticos
de experiência, articulando ao turismo de memória evocativa do sítio arqueológico com a
vivência do comercio tradicional e a cultura da região.
As ações de conservação e valorização do sítio serão acompanhadas por um conselho gestor a ser
instituído pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, tendo como presidente um representante
do CEPPIR, Coordenadoria Especial de Promoção das Políticas de Igualdade Racial. O IPHAN e
a Prefeitura do Rio de Janeiro, através do IRPH e da CDURP assumem o compromisso de longo
prazo na proteção e gestão do sítio, através dos instrumentos legais existentes e já elencados e de
implantação das diretrizes do plano de gestão.
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3.2 análiSE comParativa

(Moçambique); e Ilha de Gorée (Senegal).
A Cidade Velha da Ribeira Grande, as fortalezas de Gana e a Ilha de Moçambique simbolizam a
presença europeia nestes países africanos e revelam, na magnitude e estilo de suas construções, o
poder e as marcas culturais estrangeiros. No caso da Cidade Velha de Ribeira Grande, o que lhe confere
valor universal excepcional é o fato de ter sido o primeiro entreposto europeu em área tropical, no
quadro da expansão marítima e comercial da Época Moderna (Figura 112). Por ser a primeira cidade
europeia construída nos trópicos, Ribeira Grande constitui um marco signiicativo nesse processo,
tornando-se cenário do desenvolvimento da primeira sociedade crioula, característica do encontro
entre diferentes povos. Sua posição geográica fez dela um local estratégico na navegação no Atlântico
Sul e sede de um destacado porto no comércio transatlântico de africanos escravizados. Essa última
característica a aproxima do Cais do Valongo, ainda que as razões que lhe atribuem valor universal
excepcional sejam de diferente natureza.
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Figura 113: Forte de São Jorge da Mina, em Gana.
Foto: J. Nyangila. Fonte: http://whc.unesco.org/en/list/34/gallery/

Figura 112: Cidade Velha de Ribeira Grande.
Foto de Sébastien Moriset. http://whc.unesco.org/en/list/1310/gallery/

As fortalezas no litoral de Gana, construídas entre os séculos XV e XVIII, formam um conjunto que
reúne três castelos e quinze fortes, que simbolizam e expressam a presença europeia na costa ocidental
africana. O castelo de São Jorge da Mina, conhecido como Elmina, parte desse complexo militarcomercial, é tido como a mais antiga construção europeia fora da Europa e o primeiro ponto de contato
permanente dos navegantes portugueses com sociedades africanas ao sul do Saara (Figura 74). Africanos
escravizados exportados a partir dessa localidade receberam no tráico transatlântico por vezes o nome
de nação “mina”, indicando essa região de procedência. Não obstante, a identidade mina, forjada nas

Na Ilha de Kunta Kinté e sítios a ela associados, localizados na República da Gâmbia, encontramse vestígios do comércio com o interior nos primeiros contatos entre europeus e africanos na costa
atlântica ao sul do Saara (Figura 114). Localizados na boca do Rio Gâmbia, esses sítios formam um
conjunto de bens que assinala a ligação com o interior do continente africano, por meio do comércio de
mercadorias e pessoas nas trocas entre grupos da costa com os que habitavam regiões distantes do litoral.
O valor universal excepcional que lhes é atribuído tem como aspecto central constituírem testemunhos
de diferentes modalidades e fases das relações entre europeus e africanos entre os séculos XV e XIX.

relações atlânticas, e, sobretudo, na vivência e contato entre grupos de africanos cativos na cidade do
Rio de Janeiro, resultou de outros determinantes.82 Essa fortaleza também representa importante local
de embarque de cativos no comércio escravagista atlântico, além de entreposto comercial de diversos
produtos. Dentre esses produtos, destaca-se o ouro, dado que deste ponto da costa se podia alcançar,
por caminhos só conhecidos pelos habitantes locais, regiões mineradoras onde se encontravam jazidas
desse metal, muito presente nas trocas comerciais estabelecidas com os europeus, em especial durante o
século XV. Podemos dizer que a candidatura do Sitio Arqueológico Cais do Valongo ao mesmo tempo
se aproxima e se distancia das características atribuídas às fortalezas de Gana, e em especial do Forte de
São Jorge da Mina. A proximidade se refere em especial à ligação com o tráico atlântico de africanos
escravizados e a constituição histórica de identidades africanas na diáspora. No entanto, o que fundamenta
o valor universal excepcional a estes sítios do litoral de Gana é, sobretudo, é a importância do patrimônio
ediicado, enquanto que a candidatura do sitio Arqueológico Cais do Valongo ganha peso exatamente
pelo inverso, ou seja, pela enorme importância simbólica dos vestígios do patrimônio ediicado.
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82
Sobre a identidade mina entre africanos escravizados no Rio de Janeiro, ver especialmente SOARES,
Mariza de Carvalho. “Mina, Angola e Guiné: nomes d’África setecentista no Rio de Janeiro”. Tempo, Revista
de História da UFF. Vol. 3, n° 6, dezembro de 1998.

Figura 114. Ruínas do Fort Gambia na Ilha Kunta Kinteh, Gâmbia |
© Martijn Russchen/WikiCommons
<commons.wikimedia.org/wiki/File:Gambia_2010_-_St._James_island_0003.jpg>.
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A Cidade de Pedra de Zanzibar e o Aapravasi Ghat das Ilhas Maurício (Figura 115), na costa oriental
da África, são exemplos de sítios de memória da escravização de africanos que têm a particularidade

comerciais e marítimas de longa distância e foi local de partida de cativos no continente africano
e, entre estes, muitos trazidos ao Brasil, dos quais uma parte signiicativa desembarcou no Cais do

de estarem relacionados ao processo de abolição. O primeiro por ter servido de base à campanha
levada a cabo pelo célebre explorador escocês David Livingstone e o segundo por sediar a primeira
experiência de uso de trabalho livre em larga escala, embora, pelos padrões contemporâneos, esse

Valongo. Nesse sentido, a rampa em Mossuril se aproxima do bem que ora está sendo proposto ao

“trabalho livre” possa ser considerado uma modalidade análoga à escravidão. Difere especialmente
desses sítios a paisagem cultural Le Morne, nas mesmas Ilhas Maurício, por constituir lugar de
memória da resistência contra o cativeiro sob a forma de quilombos organizados em diversas partes
da extensa área montanhosa que lhes servia de esconderijo.

reconhecimento como patrimônio da humanidade, por testemunhar a margem africana do comércio
escravista transoceânico.
Entre os sítios relativos ao tráico atlântico de escravizados já reconhecidos como patrimônio da
humanidade na África, destaca-se a Ilha de Gorée, no Senegal (Figura 77), a qual, dentre todos os sítios
comentados, é o que mais se aproxima, em seu signiicado histórico, do Cais do Valongo e seu entorno.
Com suas praças, ruas, fortalezas e prédios, Gorée testemunha a grande tragédia da escravização de
africanos e seu comércio pelo Atlântico entre os séculos XV e XIX. Diversos espaços, monumentos e
construções nessa ilha relacionam-se ao aprisionamento nos entrepostos escravistas e à travessia nos
tumbeiros83 que de lá partiram rumo às Américas. No entanto, embora com semelhanças históricas
e simbólicas, Gorée e Valongo diferem signiicativamente no que diz respeito ao quantitativo de
vítimas, já que a região da Senegâmbia, onde eram capturados boa parte dos cativos embarcados
na Ilha de Gorée, participou com aproximadamente 756.000 escravizados nas rotas transatlânticas84
ao longo do tempo do comércio escravista, enquanto estima-se que deram entrada no porto do Rio
de Janeiro – que tinha na região do Cais do Valongo sua porta de entrada - mais de um milhão de
africanos, somente no século XIX. 85

Figura 115. Orla da Cidade de Pedra, Zanzibar |
© Rod Waddington/WikiCommons
<commons.wikimedia.org/wiki/File:Stone_Town_Waterfront,_Zanzibar_(10163203685).jpg>.

Ainda na costa oriental africana, encontra-se a cidade fortiicada da Ilha de Moçambique que, com
suas sólidas e históricas construções do século XVI, forma um patrimônio arquitetônico que simboliza
o estabelecimento de relações comerciais entre a Europa Ocidental e a região do Oceano Índico,
por meio das navegações e conquistas portuguesas. Destaca-se, nesse caso, a unidade arquitetônica
do sítio, construído com técnicas, materiais e sistemas decorativos praticamente uniformes. Nessa
ilha também se realizou por séculos o comércio escravagista, tanto em direção ao Atlântico como às
áreas do Índico. A rampa de escravos de Mossuril, parte desse conjunto, é testemunho das relações
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Figura 116. Ilha de Gorée, Senegal | © Delphine Bruyère/WikiCommons
<commons.wikimedia.org/wiki/File:2007-02-13_Ile_de_Goree_D_Bruyere.JPG>.
83
Tumbeiros é uma forma pela qual icaram conhecidos os navios que transportavam africanos escravizados pelo Atlântico. A palavra remete à ideia de tumba, porque os cativos eram carregados em porões escuros
e fechados e havia alto índice de mortalidade nas viagens. Nesse mesmo sentido, o historiador estadunidense
Joseph Miller nomeou seu livro, resultante de longo estudo sobre a história do traico escravista de “Way of
Death”. Ver: MILLER, Joseph. Way of Death: Merchant Capitalism and the Angolan Slave Trade 1730-1830.
Madison: The University of Wisconsin Press, 1988.
84
Conforme o Atlas of the Transatlantic Slave Trade, p.18 e 19.
85
Idem, p.83.
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Entre os sítios relevantes para a história das relações transatlânticas no continente africano, ainda
que não igure na lista de bens considerados como patrimônio mundial, encontra-se a Feitoria de
Cacheu, em Guiné Bissau (Figura 117). Fundada em 1588, uma das primeiras a ser construída
por portugueses no continente, localiza-se junto à foz do rio de mesmo nome, e abrigou um dos
maiores mercados de africanos escravizados no litoral atlântico da África. A região alcançou tamanha
importância para as atividades portuguesas no continente que motivou a criação, no século XVII,
da Companhia de Cacheu, Rios e Comércio da Guiné, uma associação de grandes comerciantes que
passou a ter o monopólio de negócios portugueses com os mercadores africanos locais.

Figura 118. Portal do Não-Retorno, Uidá, República do Benim.
Foto: Milton Guran, 2010.

Figura 117: Vista da Praça de Cacheu, Guiné. Gravura, J. C. Silva, s.d, (séc. XIX).
Acervo: Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa.
http://fortalezas.org/?ct=fortaleza&id_fortaleza=564&muda_idioma=PT

Outro bem de grande valor simbólico para o tráico atlântico que também se encontra fora da lista
de bens considerados patrimônio mundial pela Unesco, mas merece ser comentado pela sua relação
simétrica com o Sitio Arqueológico Cais do Valongo é o Portal do Não-Retorno, situada na cidade
de Uidá, na atual República do Benim (Figura 79), principal porto escravagista da região. Como o
nome indica, trata-se de um monumento aos que partiram daquela região da África como cativos
sem possiblidade de retorno. Por essa razão o oceano era também conhecido como a Calunga Grande,
que em línguas banto da África Central tanto signiicava mar como cemitério – sentido que lhe foi
atribuído por africanos na diáspora.

O Cais do Valongo, por sua vez, era local de chegada para a escravidão de fato e, ainda que muitos
não sobrevivessem de fato à travessia, muitos mais conseguiam e tinham que, de fato, refazer seu estar
no mundo. Era a partir do desembarque que começava para os africanos a vida como escravizados
nas Américas, vida essa que tomava a forma de uma dolorosa experiência no entorno do Cais do
Valongo, onde se localizavam as casas de comércio da mercadoria humana trazida da África, naquela
que era a mais afro-atlântica das cidades das Américas no século XIX: o Rio de Janeiro.
O cativeiro, ali, não se caracterizava pelo cárcere de encerramento: a ausência de liberdade era a
forma pela qual aquelas pessoas eram colocadas frente à sociedade, ainda que isto pudesse ocorrer
sem grades e celas. Os armazéns não eram prisões, ainda que a isso se assemelhassem. E os escravos
não eram acusados de delitos nem se lhes atribuía conduta que justiicasse sua situação. O Cais,
como porta de entrada para o grande mercado de escravos, caracteriza-se muito mais como lugar
de passagem, de um novo tipo de travessia para a vida no cativeiro. Pode ser visto também como
um portal, no seu sentido mais amplo, que dava acesso ao mundo da escravidão nas Américas. Para
todos os efeitos práticos, era ali que se materializava a passagem deinitiva à condição de escravo do
homem livre na sua terra africana que, tendo sido feito cativo, fora trazido à força para o continente
americano.
Ao reivindicar a posição de símbolo maior desta tragédia, e por representar o principal porto de
importação de cativos deste que é o país que mais recebeu africanos escravizados no mundo, o Sítio
Arqueológico Cais do Valongo pretende ao mesmo tempo colocar-se como marco de celebração da
sobrevivência cultural e material da herança africana nas Américas.
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sítios relacionados à escraVidão nas américas
Nas Américas, não há sítio reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO que tenha
signiicado semelhante ao do Cais do Valongo. Há diversos sítios e conjuntos de monumentos com
características que se aproximam ou que possuem algum grau de identidade com o Sítio Arqueológico
Cais do Valongo, mas nenhum deles testemunha de forma tão completa o desembarque e o comércio
de africanos no continente americano.
A cidade de Bridgetown, em Barbados, (Figura 119) é a que mais poderia se aproximar, pois inclui
um porto que, historicamente, funcionou como local de entrada de africanos escravizados, embora
em uma escala ininitamente menor do que o porto do Rio de Janeiro. Mas não há, no caso, vestígio

urbanístico e a preservação de estruturas datadas do tempo em que a cidade era um dos mais ativos
portos escravistas das Américas. As fortalezas que fazem parte desse conjunto foram construídas para
a defesa dessa porta de entrada ao Caribe e constituem uma rede de defesa militar das mais antigas
e bem preservadas das Américas. Em Havana Velha destacam-se ainda as praças e construções, com
vários estilos arquitetônicos de época, que formam um belo conjunto representativo das cidades
coloniais no continente.
De fato, Havana foi um ativo porto escravagista, mas não é esse aspecto que justiicou sua inserção na
lista de patrimônio da humanidade, já que nem é citado como fundamento para o seu valor universal
excepcional, embora as heranças africanas estão vivas na capital cubana.

material desse porto, tanto que o valor universal desse sítio está relacionado à expressão do poder
britânico e de seus interesses sobre a região caribenha, expresso na própria designação do bem
considerado patrimônio mundial – Bridgetown Histórica e sua Guarnição. 86

Figura 120: Havana Velha, Cuba.
Fonte: http://whc.unesco.org/en/list/204/

Figura 119: Bridgetown Histórica e sua Guarnição. Foto: Governo de Barbados.
Fonte: http://whc.unesco.org/en/list/1376/

Ainda na região do Caribe, tão importante na história das relações entre Europa, América e África,
encontra-se Havana Velha e seu sistema de fortiicações (Figura 120), localizada na capital de Cuba,
também reconhecida como patrimônio mundial. Nesse sítio, destacam-se a originalidade do desenho
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86 Historic Bridgetown and its Garrison, conforme World Heritage properties inscribed for the criteria
directly linked to slavery and the slave routes. http://unesco.org

Ainda na região Caribe, o Palácio de Sans Soucie e sua Cidadela, no Haiti, datando da época da
independência do país, apresentam-se como símbolos universais da liberdade, por serem um dos
primeiros monumentos erguidos por africanos libertos nas Américas. O exemplo dos cativos e libertos
desta antiga colônia francesa que derrotaram as forças navais de Napoleão Bonaparte e criaram a
primeira república negra no Ocidente tem nessas construções a expressão material de uma história
de luta contra a escravidão.
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e o caráter multicultural da herança intangível,89 o argumento de destaque para sua inclusão na lista
do patrimônio mundial foi o seu caráter de encontro entre povos e expressão arquitetônica de suas
construções, formadoras de um conjunto denso de ediicações – sobrados, igrejas, monumentos
públicos – de caráter típico. Sua história em muito aproxima do Cais do Valongo, mas a reivindicação
de seu valor como patrimônio mundial não releva os elementos que compartilham como fatores
determinantes.

Figura 121: Cidadela de Sans Souci, Ramiers, Haiti.
Foto: http://whc.unesco.org/en/list/180

sítios relacionados à escraVidão no brasil

Nesse sentido, o centro histórico de Salvador pode ser comparado ao centro histórico de Ouro Preto
(Patrimônio da Humanidade desde 1980) que apresenta outro exemplo de conjunto arquitetônico

centro Histórico de salVador

colonial em uma cidade que foi igualmente marcada pela presença africana.

A cidade de Salvador, primeira capital do Brasil Colônia, foi o segundo mais importante porto de
entrada de africanos escravizados trazidos para o Brasil, depois do Rio de Janeiro. Até hoje, nas ruas
dessa cidade e das cidades que a circundam é evidente a presença da herança africana expressa por
tradições que remontam ou recriam africanidades e que constituem um dos principais elementos de
sua identidade. A herança africana em estado de memória viva é, sem dúvida, um dos pontos de maior
convergência entre a cidade de Salvador e o Cais do Valongo. No entanto, o bem listado no patrimônio
mundial é o seu Centro Histórico (Figura 122), considerado de Valor Universal Excepcional por seu
um lugar em que se misturaram culturas europeias, africanas e ameríndias e onde se erigiu uma
cidade colonial por excelência, um exemplo marcante de estrutura urbana renascentista adaptada à
situação colonial.87 Embora, complementarmente, seja mencionada também como tendo abrigado o
primeiro mercado de escravos africanos das Américas,88 e considerada a presença da cultura negra
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Figura 122: Centro Histórico de Salvador
Fonte: http://whc.unesco.org/en/list/309

87
Ver a justiicativa do valor universal excepcional do Centro Histórico de Salvador em
http://whc.unesco.org/en/list/309
88
Conforme http://whc.unesco.org/en/list/309 Acesso em 16 de novembro de 2014.

Da mesma forma, encontra-se reconhecido como patrimônio da humanidade desde 1997 o centro
histórico de São Luís do Maranhão, no litoral nordeste do Brasil. Destaca-se na justiicativa de sua
relevância como sítio histórico o fato dessa cidade ter surgido em ins do século XVII, fundada por
franceses e ocupada por holandeses, antes de ser dominada pelos portugueses. O elemento que mais se
destaca na sua descrição é o conjunto de construções que a caracteriza como uma típica cidade colonial
ibérica.90 No entanto, assim como o Rio de Janeiro e Salvador, ainda que menos intensamente, São Luís
do Maranhão foi importante porto de entrada de africanos escravizados que seriam encaminhados às
regiões norte e nordeste do Brasil. Único remanescente material desta atividade em São Luís é o sobrado
de meados do século XVIII denominado Cafua das Mercês. Originalmente funcionou como mercado de
escravos e hoje abriga o Museu do Negro. Trata-se de uma cidade com forte presença africana em termos
históricos e culturais, com signiicativa presença negra em sua população até os dias de hoje. Porém, não
há menção a esses aspectos entre os elementos que lhe atribuíram valor universal excepcional.
89
Idem
90
Ver a justiicativa do valor universal excepcional do Centro Histórico de São Luís em
http://whc.unesco.org/en/list/821
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com forte prevalência dos africanos envolvidos no grande movimento de interações e trocas que o
desumano comércio de gente pode criar nos seus quase quatro séculos de funcionamento em mares
e portos do mundo.

sítios de memória sensíVel
Por todas suas características, o Sítio Arqueológico Cais do Valongo não se impõe pelo valor histórico
como patrimônio material, apesar dos seus degraus de pedra, preservados ao longo do tempo. Reside
no valor simbólico que sintetiza toda a tragédia do tráico de africanos cativos para as Américas a sua
principal dimensão como patrimônio da humanidade. Por essa razão, nessa análise comparativa, cabe
analisar também os sítios inscritos na Lista do Patrimônio da Humanidade como lugares de memória
sensível, como é o caso de Auschwitz-Birkenau: campo de concentração e extermínio nazista alemão
(1940-1945) e da prisão de Robben Island, na África do Sul.
Auschwitz-Birkenau (Figura 124) se destaca por ter sido o “maior complexo de campo de
concentração criado pelo regime nazista alemão”. Já o Sítio Arqueológico Cais do Valongo constitui
o núcleo central do maior complexo escravista das Américas, resumo da prática que representou
quase quatro séculos de opressão e exploração do trabalho de milhões de pessoas. A isso se soma o
fato de que a história da resistência de africanos e de seus descendentes que se construiu ao longo dos
dois últimos séculos na região do Cais do Valongo, tal qual em Auschwitz-Birkenau, presta, ainda,
testemunho sobre a “força do espírito humano em sua capacidade de resistir em condições adversas”.92
Figura 123: Cafua das Mercês, São Luís,
http:// gazetacrateus.com.brv2010sem-categoriaum-passeio-pela-historia-iv.

O Brasil, de modo geral, é rico em lugares de memória da herança africana, como demonstra
levantamento recente sobre lugares de memória do tráico atlântico de escravos e da história dos
africanos escravizados no Brasil91, onde encontram-se listados dezenas de outros sítios que podem ser
comparados ao Cais do Valongo, em sua dimensão material e imaterial. No entanto, assim como nos
sítios semelhantes no restante das Américas, nenhum deles reúne tantos e tão expressivos atributos
como o Sítio Arqueológico Cais do Valongo.
Em conclusão: diversos portos nas Américas receberam africanos escravizados. No entanto, nenhum
desses lugares de chegada recebeu tantos cativos como o porto de Rio de Janeiro, nem pôde preservar
os vestígios materiais e identiicáveis do lugar de chegada dos africanos submetidos ao cativeiro como
os que se encontram materializadas no Sítio Arqueológico Cais do Valongo.
E, em resumo, o Sítio Arqueológico Cais do Valongo se diferencia dos demais monumentos
mencionados por representar o local de desembarque de um volume exponencial de cativos que
entrou pelo porto do Rio de Janeiro – o qual recebeu, convém relembrar, cerca de 60% de todos
os africanos escravizados que foram transportados ao Brasil. Constitui-se em vestígio material de
características únicas e em marco singular nas Américas da maior diáspora forçada ocorrida na
Figura 124. Auschwitz-Birkenau.
Foto: http://whc.unesco.org/en/list/31/gallery/

história da humanidade. Foi local de encontro de povos e grupos de diversos continentes, porém
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91
MATTOS, Hebe, ABREU, Martha e GURAN, Milton (orgs). Inventário dos lugares de memória do
tráico atlântico de escravos e da história dos africanos escravizados no Brasil. Niterói: PPGH/UFF, 2014.

92

UNESCO World Heritage List. Poland: Auschwitz-Birkenau.
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Ambos constituem sítios de memória sensível e guardam em sua materialidade a dor e o pavor dos
seres humanos que por eles passaram, bem como sua capacidade de sobrevivência. Fazem lembrar à
humanidade sobre as “consequências da negação da dignidade humana”.93
No entanto, e para além das semelhanças, as diferenças entre esses dois sítios são muitas e
não se limitam aos contextos históricos em que se produziram os monumentos. Referem-se,
fundamentalmente, ao signiicado que adquiriram posteriormente ao episódio trágico que lhes
deu origem, pela ação daqueles mais diretamente envolvidos. No caso do Sítio Arqueológico Cais
do Valongo, um importante contingente de descendente dos africanos escravizados ocupa e confere
àquela parte da cidade os elementos constitutivos de sua identidade. O Cais do Valongo, como símbolo
de lugar de entrada de africanos escravizados, é reapropriado por seus descendentes, que reinventam
suas formas de pertencimento e fazem dali local de morada, de encontro, de criação de novas formas
de expressão social e identitária.
A tragédia da escravização de milhões de africanos e sua travessia forçada para as Américas estão
simbolizadas nos vestígios do embarcadouro do Cais do Valongo, no seu calçamento de pedra, assim
como as construções do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau simbolizam o horror do
extermínio de judeus pelo regime nazista.
A escravidão é deinida, sobretudo, pela privação da liberdade de uma pessoa, perda da soberania
sobre seu próprio corpo e da sua condição de cidadão. A escravidão é, sobretudo, o não reconhecimento
da pessoa como ser humano, uma vez que esta passa a ser tratada como mercadoria. No seu ethos está
a violência e a desumanização. Trata-se, portanto, da forma mais absoluta de prisão.

Localizada na África do Sul, Robben Island recebeu, como cárcere ou como hospital, os rebeldes
e todos aqueles que o poder dominante desejava manter coninados, distantes do restante da
sociedade. Nelson Mandela foi ali prisioneiro por mais de duas décadas, junto com outros presos
políticos da luta contra o regime do apartheid. Guarda semelhança em seu valor simbólico com o
Sítio Arqueológico Cais do Valongo na medida em que também consiste em um sítio de memória que
traduz o “testemunho eloquente de uma história sombria.” 94
Ambos são lugares que se tornaram símbolos da privação da liberdade, nos quais se chegava
portando cadeias de ferro nos braços ou pés e se vivia sob vigilância permanente. Confrontar-se às
pedras do Sítio Arqueológico Cais do Valongo, onde desembarcaram tantos africanos acorrentados,
temerosos, exaustos depois da longa viagem nos porões dos tumbeiros, assim como percorrer as celas
e corredores da prisão sul-africana, remete a uma longa história de opressão sobre populações do
continente em suas diferentes modalidades e tempos.
No entanto, esses lugares também simbolizam a resistência e a força daqueles que, ainda que
prisioneiros e vítimas de toda a sorte de injustiças e maus-tratos, tornaram-se capazes de sobreviver
a uma adversidade e construíram seus caminhos para a liberdade. A vitalidade da herança africana
no entorno do Sítio Arqueológico Cais do Valongo, bem como a história de antigos prisioneiros de
Robben Island em sua luta e vitória contra o apartheid na África do Sul, são exemplos que tornam esses
sítios históricos locais que simbolizam “o triunfo do espírito humano, da liberdade e da democracia
sobre a opressão.”95

Figura 125. Prisão de Robben Island, África do Sul | © April Killingsworth/Flickr
<www.lickr.com/photos/aprillynn77/406460697>.
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Idem.

94
95

UNESCO World Heritage List. South África: Robben Island.
Idem.
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QuADRO RESuMO DOS SíTIOS ANAlISADOS
PAÍS/NOME DO
SÍTIO

GANA – FORTES E
CASTELOS, VOLTA,
GRANDE ACCRA

SENEGAL – ILHA DE
GORÉE

POLÔNIA –
AUSCHWITZBIRKENAU

HAITI – SANS
SOUCI – PARQUE
HISTÓRICO
NACIONAL

1979

1978

1979

1982

VALOR UNIVERSAL
CONFORME UNESCO
Conjunto de entrepostos comerciais fundados a partir do
século XV, ao longo de 500 km na costa da atual República
de Gana, favorecendo as rotas comerciais criadas pelos
portugueses. Serviu de forma signiicativa ao desenvolvimento
do comércio de escravizados, tendo assim uma ligação clara
com a história das Américas.
Localizada na costa do Senegal, próxima a Dakar, a Ilha de
Gorée foi o maior centro de comércio de escravizados entre os
séculos XV e XIX. Especial atenção para o enorme contraste
entre as senzalas (e o famoso Portal do Não-Retorno) e as casas
dos comerciantes. Apresenta-se hoje como um importante
símbolo contra a exploração humana.
Os muros fortiicados, arame farpado, guaritas, casernas, forcas,
câmaras de gás e fornos crematórios mostram as condições nas
quais o genocídio nazista aconteceu dentro dos antigos campos
de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau, o maior
do Terceiro Reich. De acordo com pesquisas históricas, 1.5
milhão de pessoas, dentre elas um grande número de judeus,
passaram fome e foram sistematicamente torturadas e mortas
nesse campo, um dos símbolos maiores da crueldade para com
outros seres humanos no século XX.
Datando da independência do país, no século XIX, o Palácio
de Sans Souci e em particular a Cidadela se portam como
símbolos universais pela liberdade. Trata-se de um dos
primeiros monumentos erguidos por escravizados africanos
libertos nas Américas.

ILHAS MAURÍCIO
– PAISAGEM
CULTURAL LE
MORNE

CABO VERDE –
CIDADE VELHA

BARBADOS –
BRIDGETOWN

2008

2009

Cidade Velha ou Ribeira Grande foi o local onde se instalou
o primeiro posto avançado colonial europeu. Como uma de
suas características principais, a cidade apresenta a Praça do
Pelourinho, com um pilar de mármore ornamentado do século
XVI.

2011

Com o desenvolvimento da indústria açucareira, Barbados
começou a importar africanos escravizados para o trabalho nas
lavouras. Existiu um porto de entrada desses africanos, cujos
vestígios materiais desapareceram completamente.

3.3 dEclaração dE valor univErSal ExcEPcional

breVe síntese
O Brasil foi o destino de pelo menos 40% de todos os africanos que chegaram como cativos nas
Américas entre os séculos XVI e XIX. Destes, cerca de 60% entraram pelo Rio de Janeiro, ou seja,
quase um quarto de todos os africanos escravizados nas Américas. A cidade do Rio de Janeiro pode
ser considerada o maior porto escravagista da história da humanidade, sendo que somente pelo Cais
do Valongo estima-se em um milhão o número de africanos cativos ali aportados.

1985

Primeira capital do Brasil (1549-1763), a cidade presenciou a
mistura das culturas europeia, africana e ameríndia. A partir
de 1558, foi também o primeiro mercado de escravizados no
Novo Mundo, os quais chegavam para trabalhar nas lavouras
de cana-de-açúcar. Uma particularidade do centro antigo
são as ediicações de cores vivas, geralmente decoradas com
ornamentos em estuque.

ÁFRICA DO SUL –
PRISÃO DE ROBBEN
ISLAND

1999

Robben Island foi usada várias vezes entre os séculos XVII
e XX como prisão, hospital para grupos marginalizados e
base militar. Suas ediicações, particularmente aquelas do
inal do século XX, como a prisão de segurança máxima para
prisioneiros políticos, testemunham o triunfo da democracia
sobre a opressão e o racismo.

Europa, o que demonstra o seu valor universal excepcional como lugar de memória e patrimônio da
humanidade.

TANZÂNIA –
CIDADE DE PEDRA
DE ZANZIBAR

O sítio tem uma grande importância simbólica na supressão da
escravidão, uma vez que era um dos mais importantes pontos
de mercado de escravizados no leste da África.

identidades daqueles que reconhecem o Cais como local de chegada a um novo mundo e de criação

2000

2003

Este sítio marca as relações entre a África e a Europa desde
antes do período colonial até a independência do país. Sua
signiicância está na intrínseca ligação com o tráico de
escravizados, indo desde seus primórdios até a sua abolição.

2006

Após a abolição da escravatura, o Império Britânico criou
táticas para substituir os escravizados africanos pelos
escravizados por dívida de outros países fora do continente
africano, como a Índia. As ilhas Maurício foram os primeiros
locais onde essa nova tática foi executada.

BRASIL – CENTRO
HISTÓRICO DE
SALVADOR

GÂMBIA –
ILHA KUNTA
KINTEH E SÍTIOS
RELACIONADOS

ILHAS MAURÍCIO –
AAPRAVASI GHAT
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A paisagem cultural de Le Morne foi utilizada como abrigo
para escravizados fugitivos e ilhados por todo o século XVIII
e início do XIX. Os escravizados fugitivos formaram pequenos
assentamentos nas cavernas e topos da montanha. Existem
tradições orais associadas aos ilhados que fez de Le Morne
um símbolo da luta dos escravizados pela liberdade. As
Ilhas Maurício foram uma importante escala no tráico de
escravizados do mundo ocidental.

O porto do Rio de Janeiro também funcionava como uma conexão com regiões do interior do
Brasil e para outros portos da América do Sul, como Montevidéu e Buenos Aires, integrando a
malha de rotas marítimas cruzadas por embarcações de diferentes origens, transportando milhares
pessoas escravizadas trazidas do continente africano. O Sítio Arqueológico Cais do Valongo é o bem
material que sintetiza as relações do tráico escravagista que envolveram a África, as Américas e a

A importância dessa história transcende o tempo em que o local esteve desenvolvendo a atividade
para a qual foi construído, atravessa os séculos e chega hoje viva nas heranças culturais e nas
de formas de sobrevivência material e imaterial. No entorno do Cais existem ainda o Cemitério de
Pretos Novos, destinado aos africanos recém-chegados da travessia atlântica, e o Quilombo da Pedra
do Sal, surgido a partir de assentamentos da população negra. Ali também foram criadas as primeiras
associações religiosas de matriz africana na cidade e expressões musicais como o samba.
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JustificatiVa dos critérios
Critério III
O Sítio Arqueológico do Cais do Valongo não só representa o principal cais de desembarque de
africanos escravizados em todas as Américas, como é o único que se preservou materialmente, até
onde sabemos, neste lado do Atlântico. Pela magnitude do que representa, coloca-se como o mais
destacado vestígio do tráico negreiro no continente americano.A extensa e intensa presença da
escravidão africana no mundo ocidental, em termos espaciais, temporais e culturais, está expressa em
objetos e monumentos construídos e no denso conjunto de documentos que se tornaram fontes para o
conhecimento dessa longa história. E as evidências da história dos africanos submetidos ao cativeiro
ultrapassam os limites da cultura material e escrita e se projetam como conteúdo na memória social
e práticas culturais das sociedades do continente americano.
A história da escravidão africana nas Américas permanece como um passado que se faz presente
até nossos dias, por mais que se tenha procurado distorcer a história, silenciar as referências escritas
ou levantar novas construções sobre suas bases materiais.No Cais do Valongo, os afrodescendentes
de hoje reverenciam os ancestrais, e nas esquinas entoam sambas à abolição e à presença negra. Ali
hoje se reitera, na luta por direitos, uma história de resistência.
Critério VI
O tráico de africanos escravizados é considerado o maior processo de migração forçada da história
da humanidade e seu conteúdo de dor e tragédia faz do Cais do Valongo um sítio histórico de memória
sensível. Trata-se do local em cujo entorno se encontravam os armazéns nos quais os cativos recémchegados eram expostos e vendidos, o Lazareto onde eram postos em quarentena e tratados os enfermos
da horrível viagem, e o Cemitério dos Pretos Novos, destino dos que, ao chegar, sucumbiram aos rigores
da travessia. Portanto, condensa em sua materialidade um conjunto de referências de memória que
remetem a aspectos de dor e sobrevivência na história dos antepassados dos afrodescendentes, que hoje
somam mais da metade da população brasileira e marcaram deinitivamente as sociedades das Américas.
O Cais do Valongo situa-se numa região na qual a presença africana deixou uma herança viva, que
se perpetua e se renova até hoje. Expressa, portanto, a resistência e a airmação das comunidades
afrodescendentes nas Américas. Objetos encontrados nas escavações do sítio arqueológico revelam
a pluralidade de matrizes africanas trazidas ao Novo Mundo e a capacidade dos escravizados em
expressar suas marcas identitárias ao mesmo tempo que as reinventavam na situação de cativeiro.

declaração de integridade
O Sítio Arqueológico do Cais do Valongo encontra-se com a conformação que tinha quando foi
recoberto em 1843 para a construção do Cais da Imperatriz. O trecho que hoje está exposto para
a visitação representa uma parte considerável do cais de pedra e apresenta-se em bom estado de
integridade com algumas falhas que não comprometem a compreensão do conjunto, como também
é esta a situação do acervo móvel coletado. A pavimentação do cais de desembarque dos escravos
é um notável exemplo das técnicas construtivas no Brasil do início do século XIX, bem como os
remanescentes do cais da Imperatriz, que representam simbolicamente o primeiro apagamento da
memória do porto e mercado de escravos da cidade, também em bom estado de integridade.
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A janela arqueológica exposta possui a dimensão adequada para a perfeita compreensão sobre
como foi construído o cais de pedra para o desembarque dos africanos escravizados, e os fragmentos
do posterior Cais da Imperatriz permitem também a representação dos processos de transformação
que procuraram apagar daquele local o seu signiicado relacionado com a grande diáspora africana.

declaração de autenticidade
O Cais do Valongo é o testemunho material remanescente mais importante do porto e do mercado
de escravos na cidade do Rio de Janeiro nos séculos XVIII e XIX. É o único exemplar material
conhecido nas Américas, ainda intacto, de um cais de desembarque de africanos escravizados.O cais
teve a sua autenticidade garantida pelos 168 anos durante os quais esteve coberto inicialmente pelo
Cais da Imperatriz e depois pelo aterro do porto construído no início do século XX. Este apagamento
de quase dois séculos permitiu que se conservassem quase intactos o desenho e a concepção da
pavimentação, seus materiais originais característicos das técnicas construtivas comuns no Brasil dos
séculos XVIII e XIX.
O cais de pedra construído a partir de 1811 na praia do Valongo simboliza todo o local de
desembarque dos escravos no Rio de Janeiro entre 1774 e 1831. Há, também, outro aspecto relevante
que confere autenticidade ao sítio, consubstanciado na reapropriação simbólica que a população
local, em especial os afrodescendentes, fazem do cais. Ele é hoje um lugar de memória da dor
causada pela escravatura e de celebração da sua herança na construção da história das populações
afrodescendentes nas Américas.

requisitos de proteção e gestão
O potencial Valor Universal Excepcional está resguardado pela proteção da Lei federal nº 3924 de
26 de julho de 1961, que é o instrumento legal da preservação e gestão do patrimônio arqueológico
brasileiro, constituído dos sítios arqueológicos e dos materiais a ele relacionados. O responsável pela
aplicação da Lei de Arqueologia é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.
A proteção tem início com o registro do sítio no Cadastro Nacional de SitiosArqueologicos – CNSA.
O Sítio Arqueológico Cais do Valongo está devidamente registrado deste o dia 25 de abril de 2012.
Pela lei o IPHAN garante a integridade do sítio arqueológico e iscalizar a sua conservação.
A gestão do sítio está a cargo da CDURP - Companhia de Desenvolvimento do Porto do Rio de
Janeiro, que conta com recursos inanceiros necessários. O plano de consolidação e conservação,
encontra-se em fase de implantação.
O Plano de Gestão reconhece o Sítio Arqueológico Cais do Valongo e sua zona de amortecimento
como referência identitária da grande diáspora forçada pela escravidão de africanos para o continente
americano. A gestão do sítio implica no envolvimento da população da área e da cidade como um
todo. Ações de valorização tem se desenvolvido de forma reativa com iniciativas mais amplas da
sociedade civil. As ações para garantir os atributos do Valor Universal Excepcional do sítio irão
envolver a manutenção arqueológica, o agenciamento urbanístico e a relação da população local e do
turismo com os valores rememorativos e identitários do bem.
As ações de conservação e valorização do sítio serão acompanhadas por um conselho gestor a ser
instituído pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, tendo como presidente um representante do
CEPPIR, Coordenadoria Especial de Promoção das Políticas de Igualdade Racial.
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4. ESTADO DE CONSERvAçãO DO bEM E fATORES
QuE O AfETAM

4.a EStado dE conSErvação
O Sítio Arqueológico do Cais do Valongo encontra-se em alto grau de integridade e autenticidade e
em razoável estado de conservação. Os principais problemas relativos à consolidação e conservação
das estruturas do sítio arqueológico como um todo afetam principalmente os remanescentes do Cais
da Imperatriz, que se sobrepôs ao Valongo em 1843. Há um recalque no lado direito da muralha
próximo ao Hospital dos Servidores, provavelmente resultado das obras de construção deste edifício.
Várias pedras do Cais da Imperatriz encontram-se deslocadas ou desalinhadas, consequência da
tentativa inicial de reaproveitamento da cantaria ali existente, quando das obras do novo porto no
início do século XX. Além disso, trechos com pavimentação de paralelos de granito, deixados como
registro do cais da Imperatriz pela pesquisa arqueológica, apresentam problemas de erosão nas partes
em que o aterro foi cortado em 90 graus.
A estrutura da murada está estabilizada e não há indícios de que o sistema estrutural voltará a
recalcar ou que entrará em colapso. A exposição permanente do sítio arqueológico é atualmente
possível graças ao controle do nível do lençol freático e do escoamento das águas pluviais para a
rede pública, por meio de um sistema continuado de bombeamento instalado na área gramada do
sítio. Este sistema exige um permanente monitoramento para o acompanhamento das possíveis
acomodações do solo nas estruturas arqueológicas, o que está previsto no plano de consolidação e
conservação.
Os pavimentos em pé-de-moleque e em paralelepípedo se encontram com trechos incompletos
em função de dois fatores: o pé-de-moleque foi alterado em função das escavações de obras de
infraestrutura urbana realizadas nos séculos XIX e XX e alguns paralelepípedos foram retirados e,
provavelmente, reaproveitados nas obras do novo porto.
Os principais problemas de materiais identiicados são:

•• PRESENÇA DE VEGETAÇÃO DANINHA – No sítio é abundante a presença de gramíneas
e samambaias.
•• RESÍDUOS DE ARGAMASSA CIMENTÍCIA – Na cantaria, poucos são os pontos que foram
encontradas argamassas em todo o sítio. Não há fonte histórica que relate a sua utilização no
processo de construção do cais. Portanto, podemos crer que elas foram utilizadas em reparos
simples.
•• DETERIORAÇÃO CAUSADA POR INTEMPERISMO – As rochas de pouca resistência
estão se fragmentando em função do processo de deterioração exercido pelas forças de
própria natureza, a saber, pelo intemperismo físico, químico e biológico.
•• AUSÊNCIA DE CANTARIAS / LACUNAS – A retirada de cantarias deixou lacunas na
paginação da estrutura; dessa forma a estrutura é afetada pelo intemperismo levando a
dissolução, lixiviação e fuga de material pelo processo de erosão.

4.b fatorES quE afEtam o bEm
4.b.1 PrESSõES dEvidaS ao dESEnvolvimEnto
O Sítio Arqueológico Cais do Valongo situa-se na antiga região portuária da cidade do Rio de
Janeiro, que desde 2009 é considerada Área de Especial Interesse Urbanístico. O processo de
reurbanização é gerido através da denominada Operação Porto Maravilha. Foram redeinidos os
parâmetros urbanísticos e de uso do solo na região, promovendo a densiicação das áreas próximas
a linha d’água, com o aumento do gabarito para uma altura máxima de 90 metros. Nas áreas de
ocupação dos séculos XVIII e XIX – morros da Conceição, Livramento, Providência, Saúde e os vale
entre eles – a altura máxima varia entre 5,5 e 11 metros, conservando o peril tradicional desta região.
O Sítio Arqueológico Cais do Valongo encontra-se na zona de ocupação tradicional, porém ele está
junto ao limite da zona de expansão imobiliária. A nova ocupação irá gerar impacto seja do ponto de
vista da ambiência paisagística do Sitio Arqueológico, seja do ponto de vista das mudanças sociais e

•• DESPRENDIMENTO DO CALÇAMENTO E DA CANTARIA – Esse tipo de patologia afeta
diretamente a integridade visual e expõe a parte interna da estrutura ao intemperismo físico,
químico e biológico.

funcionais por que pode passar a região onde o sítio está inserido.

•• MANCHAS DE FERRUGEM – Esse tipo de patologia está diretamente relacionado aos
vestígios de restos de material ferroso, escória de fundição, restos metálicos, utilizados como
“recheio” da alvenaria de pedra executada.

dos Servidores do Estado, que invadiu o entorno imediato do sítio.

Quanto aos aspectos visuais e paisagísticos que afetam o bem identiica-se em relação a conservação
da ambiência visual do Sitio Arqueológico Cais do Valongo, um ponto de conlito no muro do Hospital

•• PRESENÇA DE CRACA – Na base da murada do Sítio Arqueológico Cais do Valongo,
podemos notar a presença de valvas ainda aderidas à rocha.
•• COLÔNIAS DE BACTÉRIAS E FUNGOS – Nas pedras que compõem o conjunto do Sítio
Arqueológico Cais do Valongo encontramos a presença de líquens, manchas de fungos e
colônias de bactérias. As áreas mais afetadas são as que não estão expostas ao sol, ou seja, na
parte inferior das rochas e próximo ao solo.
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