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anExo 9
Mapas do Sítio Arqueológico Cais do Valongo e do Circuito Histórico
e Arqueológico de Celebração da Herança Africana
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Cemitério dos Pretos Novos (Instituto Pretos Novos)
Cais do Valongo e da Imperatriz
Jardins do Valongo
Largo do Depósito
Pedra do Sal

II.
III.
IV.
V.
VI.

Muitos memoriais sobre escravidão utilizam formas arquitetônicas que se referem
a um marco histórico. De acordo com o projeto a Rota do Escravo da UNESCO,
a escravidão durou 400 anos e os seus efeitos são sentidos até hoje, ou seja, não foi
somente um breve acontecimento, mas grande parte da história. Em função disto,
o projeto do corredor do Cais do Valongo busca expandir a noção de memorial.
Logo, nossa abordagem ao projetar este local signiicativo incorpora a cosmologia, as
artes e as práticas espaço-culturais afro-brasileiras, relevantes à história do Comércio
Transatlântico de Escravos no Cais do Valongo.

O Cais do Valongo_ CONCEITO

O Grupo de Trabalho é formado por representantes da sociedade civil e de instituições
diversas. O Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH) trabalhou em colaboração com
o Grupo de Trabalho no desenvolvimento de estratégias visando aprimorar a consciência
cultural e histórica da Herança Africana na cidade. Em 2012, o Grupo de Trabalho desenvolveu
um documento entitulado Recomendações do Valongo, o qual continuou a servir como guia
através do processo. As recomendações levaram ao desenvolvi¬¬mento de uma proposta de
intervenção paisagística pelo IRPH em parceria com a arquiteta Sara Zewde para o corredor
principal do Circuito – o trecho de 650m entre a Avenida Rodrigues Alves e a Rua Senador
Pompeu – assim como a elaboração de concurso para a criação de identidade visual e marca
do Circuito.

Centro Cultural José Bonifácio

I.

Em 29 de novembro de 2011, no bicentenário da construção do Cais do Valongo, o
Decreto n° 34.803 instituiu a criação do Circuito Histórico e Arqueológico de Celebração da
Herança Africana e o Grupo de Trabalho Curatorial do Projeto Urbanístico, Arquitetônico e
Museológico do Circuito. O Decreto incluiu os seguintes espaços no Circuito:
+ Largo do Depósito

+ “Praca Municipal”

1779

1870

1890

1900

Tradições de memoriais

Figurative and vertical, placed high on a pedastal,
mediating between the physical site dominated and
symbolic capital embodied

“Statue Mania” begins

Second French Empire Collapses
US Civil War Ends

Second French Empire Collapses
US Civil War Ends

1880

1858

City Beautiful Movement

1910

1920

1907

1930

End of World War II
Vietnam War
End of the Monument
rise of public art / land art

1940

1950

2011

1960

+ 1811 stone pier constructed + 1831 1 million slaves enter through wharf to date
+ 1763 Rio de Janeiro becomes capital of the Portuguese empire
+ 1950-1960 Construction of the elevated Perimetral 500 buildings removed for its construction
+ 1779 O Cais do Valongo begins receiving Africans
+ 1843 New pavers installed atop old pier for the arrival of Impeatriz Teresa Cristina
+ 2009 Rio de Janeiro as 2016 Olympics host city announced
+ 2011 archeological discovery made
+ 1853 Obelisk constructed commemorating Impeatriz Teresa Cristina
+ landfill from Morro do São Bento, Castelo, and Livramento extend the coastline throughout the 19th century
+ 1888 Brazil abolishes slavery
+ 1897 Guerra de Canudos and the formation of Brazil’s first ‘bairro africano” or “favela”

+ 2-3 week holding / “taming” area

+ boat dock

1970

1980

2014

Federal Office Buildings

Ancestral Chamber

1990

“Circle of the Diaspora”

Spiral Processional Ramp

+ 2013 plaza constructed around perserved ruins of the Cais do Valongo
+ 2014 demolition of Perimetral underway

Duane Street

Ancestral Libation Court

2000

+ archeological site

Circle of the Diaspora

2010
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Usos do espaço em artes afro-brasileiras

Usos do espaço em artes afro-brasileiras

Noções de tempo na ilosoia afro-brasileira

O projeto é dividido em três trechos.

Delineations of Everyday Urban Space
Tradições do urbanismo Brasileiro e Carioca geralmente apresentam uma sobreposição
dos limites entre espaços públicos e privados, espaços internos e externos, e entre tipos
de usos, no que tange a interação entre eles. Memoriais apresentam tradicionalmente um
uso único; no entanto, o projeto usa essas tradições de espaço Brasileiro e Carioca para
expandir o conceito do memorial. Nesse sentido, o design se sobrepõe às demandas urbanas desta região em desenvolvimento com espaços contemplativos e comemorativos.

Arte Afro-brasileira
As artes, especialmente as performáticas, como a dança, a música e o teatro, estão relacionadas às tradições orais Afro-brasileiras e são acessíveis a todos, amplamente difundidas
na sociedade, permanecendo vivas e resguardando aspectos especíicos e signiicativos da
cultura Afro-brasileira. O projeto considera as produções culturais dos Afro-brasileiros
como um registro vernacular.

Memória e Comsmologia dos Afro-brasileiros
Filosoias de tempo e memória dos Afro-brasileiros estão relacionadas às práticas espirituais, como o Candomblé, inluenciado pelo Iorubá. O tempo, nesta concepção, não
é linear; é composto por eventos do passado, presente e futuro. O resgate histórico é
importante para a construção do futuro, aspecto central para esta proposta, que propõe
a utilização da vegetação como elemento referencial da memória e cosmologia africana.

Ossaim

Oxossi

Obaluaê

Participantes

Oxumarê

Ogum

Xangô

Pai-de-santo

Oxalá

Oxum

Agogô

Iansá

Rum

Naná

Iemanjá

Xequerê

Lé

Rumpi

1/2

1

Capoeira

3/4

1/2

1/4
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O trecho da Avenida Rodrigues Alves até o sítio arqueológico, hoje aterrado, anteriormente era
o mar. Assim, o projeto se remete ao passado histórico deste lugar, e se relaciona com as viagens
marítimas e com aqueles que perdemos no caminho.

1. A Jornada
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Permeiam o passeio, árvores e plantas, fundamentais para a ilosoia Afro-brasileira e para suas
práticas culturais, por seu signiicado e por criarem um microclima agradável. Ao longo do
passeio, muretas brancas e bancos destacam a vegetação e invocam as tradições do Candomblé.

No alinhamento da Avenida Barão de Tefé, o passeio destaca a jornada para se chegar ao continente.
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A promenade se expande em alguns pontos incluindo espaços para
contemplação, vistas em ambas as direções (mar e sítio arqueológico),
espaços para práticas culturais e cotidianas.

2. A Chegada
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O espaço público adjacente ao sítio arqueológico é reconigurado de modo a otimizar o impacto
visual e a integração entre o lugar e a cidade. Uma área de transição conigura uma descida gradual
ao nível das ruínas, possibilitando uma maior aproximação com o sítio. A proposta paisagística do
entorno prevê a criação de áreas sombreadas que convidam à permanência e contemplação do sitio.

A descoberta arqueológica constitui local signiicativo de desembarque dos africanos no Rio de
Janeiro. O cais de pedra foi revelado e preservado. A proposta valorizará o local com intervenções
urbanas, paisagísticas e artísticas de consolidação do seu valor histórico e cultural, a partir de
iluminação diferenciada, mobiliário urbano e ajustes de desenho urbano, tais como o tratamento
das bordas da janela arqueológica .
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O trecho da Rua Sacadura Cabral até Rua Senador Pompeu representa o caminho dos escravos,
trazidos para serem “depositados”, ou seja, armazenados, engordados e inalmente vendidos.
Hoje em dia, esse percurso é conformado pelo passeio ao longo da Rua Camerino e a Praça dos
Estivadores, o antigo Largo do Depósito.

3. O Depósito
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A proposta paisagística prevê uma referência ao uso histórico da praça, relacionado a disposição
das espécies vegetais com o tratamento mercadológico dado às pessoas. Ao mesmo tempo, serão
introduzidos mobiliário urbano e placas de identiicação das espécies, ressaltando seu signiicado
na cultura Afro-Brasileira, e da história do lugar. O fechamento da rua em frente ao casario e
a execução de um speed table na Rua Camerino, além de ampliar a praça, prioriza o pedestre e
valoriza o espaço histórico na paisagem urbana.

anExo 10
Inventário dos Bens Patrimoniais da Zona de Amortecimento
do Sítio Arqueológico Cais do Valongo

Encontram-se na Zona de Amortecimento 494 imóveis protegidos através de dispositivos legais,
em diferentes estados de conservação, destinados a diversos usos. Sua distribuição geográica e
respectivas características estão representadas nos mapas a seguir.
O ichamento completo dos imóveis com as respectivas descrições, conforme a icha apresentada
como exemplo, encontra-se em dispositivo digital anexado a esse volume.
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INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS PATRIMONAIS

NA ZONA DE AMORTECIMENTO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DO CAIS DO VALONGO
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