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RESUMO 

 

 

O presente trabalho busca analisar as atividades afroculturais realizadas pelo Grupo 

Afoxé Filhos de Gandhi, localizado na região central da cidade do Rio de Janeiro. Utilizo 

neste a metodologia etnográfica em dois tempos, o primeiro na perspectiva histórica de 

construção do Porto do Rio de Janeiro nas crônicas de jornais de Lima Barreto e João do 

Rio. O segundo nas narrativas do Afoxé durante as atividades religiosas e culturais de 

2018. Nestes dois momentos históricos temos uma narrativa homogênea de uma 

territorialidade degradada e abandonada. O objetivo aqui é estabelecer relação material 

de alteração da cidade mediante aos discursos higienistas, que ontem e hoje tentam apagar 

a história negra do Porto. 

 

Palavras – chave: Pequena África. Trabalho. Território. Atividades Afroculturais 
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ABSTRACT 

 

 

The present work seeks to analyze the afrocultural activities carried out by the Afoxé 

Filhos de Gandhi Group, located in the central region of the city of Rio de Janeiro, Brazil. 

I use two diferent ethnographic methodologies: the first one is on the historical 

perspective of Rio de Janeiro Port's construction, exhamined through newspaper 

chronicle published by black writers Lima Barreto and João do Rio; the other 

methodology focuses on the Afoxé narrative analysis itself, particularly in the religious 

and cultural activities held in the past and in the present  -- specificaly in 2018. In both, 

we have a homogenous picture of a degraded and abandoned territory. The ultimate 

objective is to establish a material connection of the city transformation and the 'hygienist' 

discourse, also known as the social hygiene movement, which keeps vanishing the black 

history from the Port region and from Rio de Janeiro city as a whole. 

 

Key words: Small Africa. Work. Territory. Afro-cultural Activities 

Key words: Small Africa. Work. Territory. Afro-cultural Activities 
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Introdução 

 

“Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala 

assim: -Filho, por você ser preto você tem que ser duas 

vezes melhor. Ai passado alguns anos eu pensei, como 
fazer duas vezes melhor se você ta pelo menos cem vezes 

atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo 

preconceito, pelos trauma, pelas psicose, por tudo que 

aconteceu. Duas vezes melhor como? Ou melhora ou 
você é o melhor ou é o pior de uma vez. Sempre foi 

assim.”*   

  

Minha inquietação durante grande parte de minha formação em Ciências Sociais 

se repousou nos processos de construção discursiva do apagamento da presença de 

autores ou mesmo temáticas raciais e como tal acesso a informação nos é negado 

permanentemente no espaço universitário. Transpus esse incomodo para verificar como 

o Governo também realiza estas operações de silenciamento ou apagamento histórico de 

corpos e vivências negras. A partir deste dado me debrucei sobre a operacionalização da 

renovação do centro da cidade do Rio de Janeiro tanto no pós abolição com as obras de 

Pereira Passos, como atualmente, durante os Mega Eventos sediados no Rio de Janeiro. 

Pude acompanhar alguns processos junto ao Laboratório de Pesquisa ETTERN 

(Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza) que tem como método um tipo de 

investigação que propõe a relação entre academia e os movimentos sociais de várias 

vertentes, a exemplo das experiências na Vila Autódromo, do Plano Popular de Vargens 

e de outros trabalhos junto aos atingidos por transformações ambientais. Contudo, não 

encontrava espaço até então, ou mesmo trabalhos que interagissem de forma conjunta 

com a discussão da questão racial, para além do problema de classe. Vi, contudo, nessas 

ausências, observadas na academia, no Laboratório e nas ementas dos cursos, uma 

motivação para delinear meu tema de dissertação.  

“A vida é desafio”*; assim, me desafiei a desdobrar o tema da Zona Portuária 

utilizando fontes múltiplas - fora dos cânones - para pensar a História, a Sociologia e a 

Antropologia. Essas outras fontes são o uso das crônicas de jornal de Lima Barreto e João 

do Rio como metodologia para se acessar uma dimensão mais etnográfica da pesquisa, à 
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primeira vista impossível em função em função do tempo histórico que nos separa. 

Busquei fontes históricas que colocam em questão a raça o trabalho na estiva antes e 

depois da abolição da escravatura. Por fim realizo uma breve etnografia com o movimento 

social, religioso e musical Afoxé Filhos de Gandhi, potencializando as narrativas que 

emanam e constroem uma resistência permanente na região portuária negra desde 1905. 

“Porque tem que acreditar”* 

Me pareceu lógico analisar o Projeto Porto Maravilha, destinado à transformação 

estética e social do novo Centro, “a territorialização da Arquitetura de Grife” 

(Bienenstein; Sanchéz, 2007.), com proposições europeizantes/americanizadas dos 

espaços ditos degradados e abandonados, como era o caso das atribuições dadas à Praça 

XV e à Praça Mauá. Nesse interim, pude acompanhar processos de resistência com o 

Afoxé Filhos de Gandhi, criado e composto de trabalhadores da estiva. A presente 

pesquisa permitiu-me ver, ao mesmo tempo, a face racista do Estado, dentro de sala de 

aula e na prática cotidiana deste movimento, e como a história urbana de matriz africana 

está em um constante processo de apagamento. “o sofrimento alimenta mais a sua 

coragem.”*  

Durante algum tempo algumas perguntas me indagavam insistentemente: como 

fazer política, religião e cultura de matriz africana, elementos que foram sempre negados 

pelo sistema operante do Estado, mediante o discurso de miscigenação e da cordialidade 

no Brasil? Como fazer uma pesquisa com atores políticos que foram subalternizados pelo 

poder sem trabalhar tão somente suas dores, mas suas potências? Essas perguntas me 

acompanham durantes as aulas. Espero que na resposta às minhas inquietações 

trabalhadas durante o texto tenha construído uma monografia com elementos que possam 

demonstrar a força histórica na cidade do Rio, dos trabalhadores da estiva, dos cronistas 

negros da cidade e dos Filhos de Gandhi. “* na cidade grande sempre foi assim, você 

espero tempo bom e o que vem é só tempo ruim.” 

Começo no Porto, pois pensar na história de territórios portuários é imaginar 

simultaneamente trânsitos constantes, pessoas que vieram e vão, fluxos eternos. Objetos, 

informações e povos que têm nesse espaço múltiplas formas de uso, onde se estabeleciam 

relações no modo “princípio, meio e princípio” na chegada ao Brasil ou mesmo pensar 

em “confluências”; no que se ajunta mas não se mistura, nesse ambiente. (Bispo, 2015). 

Em histórias silenciadas e por vezes apagadas da paisagem da cidade. O Porto do Rio 
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Janeiro é meu objeto de estudo porque nele se congregam e confluem espacialmente - e 

especialmente - trabalho, raça, revoltas e resistências, sejam elas físicas, políticas e 

culturais, com as transformações urbanas dos séculos XIX ao século XXI, em duas marcas 

específicas: a “revitalização” de Pereira Passos e a “revitalização” de Eduardo Paes.  

Nesse lugar a primeira vista restrito ao recebimento e envio de cargas, estanque 

na funcionalidade e, simultaneamente, em movimento pela operação constante de 

mercadorias, se desdobram muitas formas de existir; com seus passageiros, seus muitos 

trabalhadores, de vontades divergentes e nacionalidades diferentes. É importante destacar 

nesse ambiente a marca das resistências urbanas, como a Revolta da Vacina (1904), a 

Operação do Bota Abaixo (1902-1906) e a Revolta da Chibata (1910).  

Na Zona Portuária antes e pós-abolição da escravatura ocorreram visíveis 

mudanças nas formas de trabalho e organização desses estivadores. Aqueles que 

possibilitavam o mesmo trânsito de produtos de diversas origens também foram os 

responsáveis por fazerem circular informações de sociedades estrangeiras. Havia ali uma 

multiplicidade social e religiosa que estabeleceu novas territorialidades vividas pelo 

movimento escravista forçoso. 

Nunca será suficiente relembrar que o Porto do Rio de Janeiro foi o lugar onde 

mais se aportaram escravizados no mundo. E que o Brasil foi o último país a abolir a 

escravidão no mundo. “Durante os mais de três séculos de tráfico atlântico um total de 

1.217.521 africanos desembarcou no porto da cidade do Rio de Janeiro. Deste total 

estima-se que quase um milhão de africanos foi vendido no mercado do Valongo.”. 

(Honorato, 2008). Essa multidão político-cultural de pessoas do continente africano viveu 

e conviveu com o território da Zona Portuária de forma variada, uma vez que ali também 

era o local de habitação, trabalho e onde se realizavam os cultos religiosos de matriz 

africana. Isso fica emblemático quando se descobrem os muitos cemitérios de 

escravizados espalhados naquela zona da cidade. Simultaneamente, estes homens foram 

trados como mercadorias desses Portos, assim como os produtos vindos do estrangeiro 

que eles carregavam.        

Minha pergunta neste momento é: quem são essas pessoas “que dão vida” a essa 

localidade em eterna transformação urbana? Como se dão suas resistências e existências 

nesse lugar que personaliza inúmeros debates sobre “intervenção urbana” do passado e 
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do presente. Daí a importância da verificação das narrativas de ontem e de hoje sobre os 

trabalhadores, os moradores e os projetos religiosos e culturais de matriz africana que 

permanecem neste local.  

Observa-se atualmente um novo modelo de revitalização da região portuária do 

Rio de Janeiro à base de um empresariamento urbano, o chamado “City-Marketing” 

(Vainer, 2000), modelo adotado por muitas cidades europeias, a exemplo de Barcelona. 

Nesse modelo, as cidades oportunamente buscam realizar parcerias público privadas, 

envolvendo empresas estrangeiras interessadas na estabilidade social e política de suas 

localidades. A experiência do Rio de Janeiro na tentativa de se fazer um grande “espaço 

vitrine” (Rolnik, 1988), que conjuga uma suposta democracia racial e as belezas naturais, 

em uma visão freyriana de igualdade e miscigenação (Oliveira, 2014) utilizou-se desse 

modo operativo para atrair investimentos diversos.    

Por ter como análise temporal um largo espaço de tempo, considero importante 

verificar desde o pré até o pós-abolição o trabalho no Porto e como se davam as relações 

na região. E, nessa direção, como hoje e no passado, por que as narrativas permanecem 

as mesmas, de um lugar a ser modificado e revitalizado? Porém sempre em uma 

transformação que busca alienar alguns sujeitos da cidade, em sua maioria pobres e 

negros, conceituando-se como transformações com contornos políticos de 

embranquecimento (Santos, 2011).   

No primeiro capítulo da monografia buscarei demonstrar a metodologia de 

pesquisa, que se estabelece a partis do uso das crônicas de jornal escritas por Lima Barreto 

e João do Rio como fonte de dados etnográficos, para verificar como a impressa e o 

Governo construíram os discursos dessa revitalização portuária. Trata-se de um exercício 

de uma etnografia urbana dos costumes e vivências experimentados pelos autores. 

Através dessas fontes, temos acesso a visões, por vezes diferentes, desse fenômeno 

urbano de europeização e/ou americanização do Rio de Janeiro, que se constrói e se 

renova a todo momento, sempre de forma incompleta e permanente. Uma colonialidade 

de pensamento que nunca nos abandonou (Grosfoguel, 2013), seja no Planejamento 

Urbano da cidade, seja no âmbito dos órgãos governamentais a ele associados, ou mesmo 

dentro da episteme analítica das universidades ao classificar, delinear e nomear os espaços 

urbanos sem quaisquer referências à cor ou a raça daqueles (as) que aí habitam.  
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Visto que o que estudamos são em sua maioria autores europeus e brancos e 

qualquer outra visão de mundo acaba por não ser incluída nas bibliografias dos Programas 

de Graduação e Pós-Graduação por não representarem a visão hegemônica europeia 

(Silva, Vainer, no prelo), vejo principalmente nas Ciências Sociais, ora combativa ora 

próximo dos movimentos sociais, um distanciamento bibliográfico e experiencial, pois 

não há uma busca ou possibilidade de caminhos diferentes dos imperativos epistêmicos 

do Norte. Numa constante reprodução, permanecemos enquanto colônia no pensamento, 

repetindo e vociferando conceitos e narrativas importadas. 

Há um componente analítico duplo de trabalho e raça, como mencionei acima, 

importante de ser avaliado em um primeiro momento e que é construído no início desta 

monografia quando revejo os trabalhos históricos sobre os estivadores. Nesse ponto o 

trabalho e a raça apresentam muitas significações e formas de apresentação e 

recorrentemente desumanizam o trabalhador independente do sistema político vigente.  

No pós-abolição, houve uma mudança formal do trabalho escravizado para o 

trabalho livre. Esse representou um deslocamento organizacional dos homens da estiva 

até a sindicalização, o que até então era um fator novo para o país. A relação de trabalho 

em si na zona portuária, ou melhor, a passagem do trabalho escravizado ao trabalho livre 

dentro da estrutura do Porto, modificou as relações sociais estabelecidas até então na 

região. Nessa etapa, trabalho e moradia se entrecruzavam, as revoltas populares possuíam 

um arranjo diferenciado nessa região em especifico, a exemplo do Bota Abaixo de Pereira 

Passos, realizado em toda a zona central da cidade.     

Apesar da visão de um Porto construído pela intensa mobilidade, no que concerne 

ao próprio trabalho e circulação de bens, há também um Porto estanque, enquanto espaço, 

como construção “territorializada” (Deleuze, Guattari, 1994). Contudo, ao analisarmos a 

região portuária há um “eterno fazer-se” estabelecido pelas pessoas que nesse local 

trabalhavam e moravam. Ali se estabelecem as lutas por alteração da jornada de trabalho, 

uma organização da mão-de-obra através da sindicalização dos trabalhadores da estiva e 

carregadores de café, as lutas por moradias e também por práticas religiosas de matriz 

africana. Por isso são muitos os “lugares de memória” presentes ali, como este conceito 

que Pierre Nora (1993) bem delineia, onde estão em disputa física e narrativa os espaços 

existentes na região do Porto, signos da história negra e da cultura urbana. 
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O capitulo três prioriza a luta atual por esses “lugares de memória” (Nora, 1993) 

no espaço do Porto do Rio de Janeiro e os bairros que compõem seu entorno. E analisa 

como a implicação dos Grandes Eventos e suas obras têm por efeito a negação e o 

apagamento dos sujeitos subalternizados que, historicamente e hoje, referenciam uma 

cidade de memória e matriz negra, contra o projeto governamental proposto de uma nova 

estrutura urbana empresarial e “embranquecida” (Santos, 2011). Desenvolvo esse olhar 

de negação do Governo devido à seletividade cultural que ele implementa enquanto 

política pública de revitalização e tombamento histórico. Esse pode ser observado na 

contraposição dos elementos novos, como o Museu de Arte do Rio e Museu do Amanhã, 

nas casas coloniais do Morro da Conceição, em contraposição com as ruínas onde se sedia 

o grupo Afrocultural Afoxé Filhos de Gandhi e do Instituto de Pretos Novos.  

Todavia, há que se observar as resistências, a exemplo do próprio Afoxé Filhos 

de Gandhi, que consegue se fazer presente e combativo nesse espaço, como explicito por 

meio de uma pesquisa histórica e etnográfica apresentada no último capítulo. Aqui é 

perceptível tanto a dificuldade de diálogo com as entidades de governo em diferentes 

esferas, municipal, estadual e federal, quanto a possibilidade de uma estruturação interna 

enquanto grupo cultural e religioso.       

Ao fim, a pluralidade da Zona Portuária, sem dúvidas, traria mais que uma 

monografia. Essa pluralidade é, em si, um assunto inesgotável, seja para as Ciências 

Sociais, a História Literatura e a Economia. Há aqui uma tentativa de demonstrar uma 

parte destes múltiplos Portos, de pessoas e espaços que nele existem, num agir eterno, 

destrutivo e construtivo. 

 

A vida não é problema é batalha, é desafio. Cada obstáculo é uma lição. Eu anuncio: -é 

isso aí você não pode parar, esperar o tempo em vez de abraçar. Acreditar que sempre 

é preciso. É o que mantem os irmãos vivos. * 

(*nota: A Vida é Desafio. Sobrevivendo no Inferno. Racionais Mc’s. 1997.) 

1.  Primeiro Capítulo: Uma narrativa, muitas histórias. 

1.1 Crônicas como instrumento de Pesquisa teórico metodológico 
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 Há um múltiplo acervo historiográfico da região portuária do Rio de Janeiro, que 

perpassa desde os modos de habitar o espaço, o trabalho, os planos estruturais realizados 

pelos diferentes governos de intervenção arquitetônica, entre outros temas. Contudo, 

neste capítulo demonstro a metodologia adotada para analisar épocas distintas de maneira 

histórico-etnográfica com base em crônicas de jornais. Debrucei-me especialmente sobre 

as crônicas e a literatura da época, pois elas informaram a passagem dessas 

transformações de diferentes modos, pois como proposto nesta pesquisa há forma (s) 

distintas de percepção do trabalho, Revoltas Populares e uma incompleta e constante 

necessidade de europeização da região central da cidade.  

 Aqui o campo literário se apresenta também como uma interpretação do mundo 

realizada pelos autores de maneira naturalista, ou mesmo, realista da cidade, Segundo 

Zola (apud Franchetti, 2012 p. 23)  

“Os romances naturalistas descrevem muito, não pelo 

prazer de descrever, como são censurados, mas porque 

entre na sua fórmula circunstanciar e completar o 

personagem pelo meio. O homem não é mais que uma 
abstração intelectual, assim considerava o século XVI; é 

um animal pensante, que faz parte de uma grande 

natureza e que está submetido às múltiplas influências do 
solo em que cresce e em que vive. É porque um clima, 

uma região, um horizonte, um quarto, têm 

frequentemente uma importância decisiva. Portanto, o 

romancista não separa mais a personagem da atmosfera 
em que ela se move; não descreve por uma necessidade 

retórica, (...) nota, simplesmente, a cada hora, as 

condições materiais nas quais agem os seres e se 
produzem os fatos, com o fito de ser absolutamente 

completo (...)” (O Cortiço, 2012. Apresentação. p. 23). 

Utilizo dois autores, Lima Barreto e João do Rio para compor as cenas 

etnográficas das reformas urbanas e do cotidiano no início do século XX. Em paralelo a 

esse exercício busquei em autores especializados em crítica literária o tema Sociedade e 

Cidade, e como este pode ser combinado com a literatura, a exemplo dos trabalhos 

desenvolvidos pelos críticos Flora Süssekind (1984), Paulo Franchetti (2012) e Antônio 

Candido (2006).  

Devido ao crescimento da impressa escrita no início do sec. XIV, a comunicação 

da cidade se estabelecia formalmente através dos jornais. E, por este motivo, as crônicas 

e romances de folhetim são apresentados por alguns autores como um “mediador” da 

escrita literária e do modo de viver dentro da cidade. (Facina, 2004) 
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“Outro fator importante para essa caracterização do 

campo literário foi o crescimento da imprensa 
jornalística e da publicação de livros na Europa no sec. 

XIX. Muitos desses escritores se tornaram profissionais, 

ou seja, passaram a viver do trabalho de escrever para o 
mercado literário que surgia e que consumia as suas 

obras, principalmente na forma de folhetins que eram 

publicados nos jornais diários. ”. (Facina, 2004. p. 8) 

Entender, portanto a escrita jornalística como metodologia analítica da pesquisa 

acadêmica me coloca em modos operativos dúbios, pois eles são ricos em conteúdo, 

exemplificações, diferentes espacialidades e (re) criam uma imaginação social.   

No conjunto literário desses dois autores trabalhei com duas obras em específico 

“Lima Barreto: Cronista do Rio” de organização de Beatriz Resende (2017) e “De olho 

na Rua: A cidade de João do Rio” de Julia O’Donnell (2008) exatamente porque o 

contorno dado pelas autoras é a cidade e sua sociabilidade. Quanto ao possível 

questionamento sobre o grau de “cientificidade” de crônicas de jornais, acredito que estas 

autoras o tenham respondido à altura. E coloco como superado, pois no âmbito acadêmico 

em suas diferentes linhas de pesquisa, ambas têm um percurso imprescindível em suas 

áreas. Retomo a referência do trabalho de Adriana Facina para demonstra como o 

processo criativo literário pode se encaixar e funcionar na escrita acadêmica. Em suas 

palavras: 

“Toda criação literária é um produto histórico produzido 

numa sociedade especifica, por individuo inserido nela 

por meio de múltiplos pertencimentos. É preciso assim 

dessacralizar a criação literária, destacando sua 

dimensão histórico-sociológica e rejeitando a 

perspectiva idealista que se vê a literatura, ou mesmo a 

arte como um todo, como uma esfera da atividade 

humana completamente autônoma em relação às 

condições materiais de produção. Não se trata de negar a 

exigência do talento individual, ou do gênio criador, mas 

sim de considerá-la parte da dinâmica social (...)”. 

(Facina, 2004. p. 10) 

Portanto, o trabalho de coleta e instrumentalização das crônicas dos autores que 

trazemos neste capítulo, particularmente para o âmbito da academia, se faz necessário e 

é apresentado enquanto um exercício de Antropologia Urbana. Há neste a utilização do 
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método etnográfico para descrever e inscrever as questões da cidade por estes autores; 

“uma manifestação de práticas de observação complexa e heterogênea”. (O’Donnell. 

2008) 

“Valho-me do “método etnográfico da história”, 

proposto por Robert Darnton, em O grande massacre dos 
gatos (p.xvii), segundo o qual cabe ao historiador 

“descobrir a dimensão social do pensamento e extrair a 

significação dos documentos, passando do texto ao 
contexto e voltando ao primeiro, até abrir caminho 

através de um universo mental estranho. ”. (O’Donnell. 

2008, p. 13)     

Como referência da potência da escrita literária, nos diferentes campos de 

conhecimento como “expressões da coletividade” (Candido, 2006), apresento as análises 

literárias a demonstração para tal fato;  

“Seriam, no entanto, tais estudos de temperamento tão 

fora de propósito, tão afastados da sociedade brasileira? 
Se o fossem como se explica, então, o seu sucesso? Por 

que fizeram escola? (...) Seria possível, ainda, 

considerarmos gratuita tal preferência, quando 

associamos à voga cientificista e ao desenvolvimento de 
uma medicina do comportamento no final do século? ” 

(apud Francheti, Sussekind, 1984.)   

 

A metodologia de utilização de livros com compilações particulares de crônicas 

também foi uma escolha, pois quando referenciados, seu olhar para a cidade traz a riqueza 

e a variedade de análises necessárias para a multiplicidade que compõe as relações da 

Cidade, ou mesmo das muitas cidades que se compõe nela mesma. Ainda que por vezes, 

esse tipo de construção seja desprezada pela academia hegemônica vigente.  

Ao demarcar conceitualmente que existem diferentes percepções sociais sobre o 

objetivo de pesquisa, não desejo exatamente validar tudo, seja o que já foi escrito e o que 

ainda será, ou até mesmo refutar algo em um primeiro momento. Meu objetivo foi 

dimensionar que existe uma tênue linha de percepção que coloca autores e suas crônicas 

em lugares diferenciados e que se pode valorizar essa dimensão pelo método da etnografia 

urbana. Os autores que serão utilizados tiveram um cuidado e uma vontade de 

aproximação de espaços da urbe na tentativa de descrevê-los nas suas muitas relações 

sociais na forma de “mediadores” de nossa sociedade no tempo passado e presente. 

(Facina, 2004).     
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“Já a terceira ênfase envolve uma percepção mais 

complexa, na qual a análise dos elementos sociais em 
obras de arte engloba o estudo das relações sociais. 

Assim, a ideia de reflexo é substituída pelo conceito de 

mediação. Nos termos do autor: A mediação pode 
referir-se primordialmente aos processos de composição 

necessários, em um determinado meio; como tal, indica 

as relações práticas entre formas socais e artísticas.... Em 

seus usos mais comuns, porém, refere-se a um modo 
indireto de relação entre experiência e sua composição. 

(Facina, 2004, p. 23.) 

 O esforço metodológico da presente pesquisa será o de lançar mão destas crônicas 

enquanto “método etnográfico” com objetivo de descrições sócio-espaciais da época 

repletas de conteúdo e significados a serem analisados.  

 

1.2 Lima Barreto e João do Rio, negros cronistas do Rio de Janeiro.  

Neste subcapítulo considerei que as intepretações da cidade, as crônicas em 

particular, representam a etnografia das sociabilidades no espaço urbano e deveriam ser 

o foco das apresentações dos autores. A cidade é o local onde esses autores estão 

inseridos, há neles maneiras distintas de enunciação e problematização de questões desde 

o habitar, as diferenças de classes e, principalmente, como estes observam e experienciam 

o Rio de Janeiro que os cerca em suas constantes mudanças arquitetônicas e sociais. Na 

sequência deste pensamento analítico de suas obras, trago aqui uma pequena introdução 

aos autores por suas estudiosas.  

Começo a apresentação dos autores por João do Rio;  

“João do Rio é o pseudônimo pelo qual ficou conhecido 

Paulo Barreto. (...). Sua escrita inovadora na forma e no 
conteúdo dentro do campo literário brasileiro, fazia-se a 

partir de sua larga erudição, que incluía desde autores da 

tradição naturalista europeia até nomes da filosofia 

grega, passando por uma especial afeição ao 
decadentismo de Oscar Wilde. (...). Ao todo foram 22 

anos dedicados à publicação que, geralmente na forma 

de crônica, registravam suas atividades como 
correspondente internacional, observador do cotidiano 

da cidade e crítico teatral e literário. (...) sua figura fazia 

parte da belle époque carioca, numa presença sempre 
marcada pela polemica. Mulato, calvo, gordo e 

homossexual, a personagem de João do Rio descolou-se 

de sua matriz biográfica (Paulo Barreto) e garantiu 

espaço no inventário de seu tempo. Com seus fraques 
verdes, sua presença era indisfarçável e seu público 
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jamais era neutro. (...) o autor fez do urbano seu mote 

único e inesgotável, (...) Em sua obra, em sua biografia 
(...) o urbano extrapolava a condição de adjetivo, 

construindo a sua própria visão de mundo do cronista e 

do habitat que registrava. ”. (O’Donnell, 2008. p 14 e 15)  

E Lima Barreto; 

“Uma bela maneira de conhecermos o Rio de Janeiro do 

início do século XX, das décadas 1910 e 1920, é 

seguirmos os passos do carioca Afonso Henrique de 
Lima Barreto. Acompanharmos os passos, os olhos o 

deslumbramento, o espaço a indagação, os protestos e a 

ternura. Tudo isso aparece quando o escritor fala da 

cidade do Rio de Janeiro, cidade amada, por vezes, com 
ciúmes de apaixonado traído. Distrito Federal, termo que 

Lima detestava, centro da recente e autoritária 

República, cidade que fora capital enquanto império 
quando o Brasil ainda era colônia e por isso se pensou 

sempre tão cosmopolita. Cidade, desde sempre, de 

desigualdades, onde prazer e sofrimento pareciam 
partilhar tantas vezes do mesmo espaço. Cidade sedutora 

e injusta. Cidade de que é tão difícil se afastar e onde se 

é tão difícil viver. ”. (Resende, 2017. p. 17) 

Observo neste subcapitulo a parte mais difícil desta monografia. Como ser justa e 

ao mesmo tempo propositiva quando trabalho as crônicas desde dois autores de vasta obra 

sobre a cidade? Segue nos próximos capítulos as obras literárias utilizadas em meio as 

enunciações de temas que envolvem a região portuária e seus quadros de trabalho, 

moradia e alterações urbanas, cenas de urbanidade expressas de maneira etnográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2. O Porto do Rio 

   “Quem me pariu foi o ventre de um navio. ” 

(Roberto Mendes. Yáyá Massemba) 
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2.1 O trabalho portuário: de escravizados a trabalhadores livres?  

Iniciei o trabalho de pesquisa tendo como enfoque o trabalho portuário no período 

pré e pós-abolição, numa tentativa de delinear um retrato histórico do Porto e de quem 

frequentava e fazia funcionar o espaço de mercadorias e todo seu entorno habitacional e 

cultural. Este capítulo tem, portanto, uma busca etno-historiográfica de perceber como 

foi, antes e depois da Lei Áurea, o trabalho e as relações trabalhistas, e como essa implica 

uma análise espacial da Zona Portuária carioca, com ênfase específica no discurso racial.  

A estiva era um local de masculinidades negras e mulatas, voltadas diretamente 

para o trabalho braçal, seja ele estabelecido por escravizados, escravizados de ganho e 

por trabalhadores livres - negros que compraram sua própria alforria -, além de outros 

homens, por vezes estrangeiros, a exemplo dos portugueses e espanhóis. Portanto, há pelo 

menos três formas distintas de trabalho: o servil, o trabalho de ganho e o trabalho livre de 

negros e brancos antes da abolição. 

No trabalho de mestrado de Erika Bastos Arantes (2005), encontrei uma base 

histórica para um primeiro entendimento sobre o espaço portuário e a questão racial. E 

utilizo a autora diversa vezes, e também suas fontes, para apresentar as multiplicidades 

do Porto. Deve-se assinalar um ponto muito importante: “na primeira metade do século 

XIX, a população de negros chegou mesmo a se igualar numericamente aos brancos”. 

(Bastos, 2005. p. 27), segundo referência do Recenciamento Geral da República dos 

Estados Unidos do Brasil, ano 1890. (Rio de Janeiro, Typ. Leuzinger, 1985.) Ter a mesma 

população de negros e brancos na cidade a princípio mostra o quão escravocrata o Brasil 

foi e, como foi colocado na época, um problema para a segurança das elites, vide a 

Revolução do Haiti (1791) e a fácil comparação entre a composição de suas populações. 

Aqui é importante desenhar um quadro histórico do cais, -por ter trabalho livre, 

servil e escravizado convivendo no mesmo espaço, assim como cortiços onde habitava a 

população eram lugares a serem vigiados. Havia um medo real do Governo da época e 

dos que o sucederam da emergência de revoltas étnicas na cidade do Rio de Janeiro. A 

referência que Arantes apresenta são os presos nas imediações da Zona Portuária, em sua 

maioria por “vadiagem” - nesse momento entendido como estarem na rua sem serviços, 

o que era visto como crime até então -, e como se dividiam por cor no livro de registros 

da Casa de Detenção do Rio de Janeiro (1901-1910). Utilizo estas tabelas da autora por 
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demonstrar nos poucos registros da época documentos em que está presente a raça 

materialmente nos livros de matrículas das casas penitenciarias.  

Trago a tabela abaixo (Arantes, 2005, p 24.) para melhor entendimento do 

panorama do negro portuário, principal alvo dos encarceramentos na região e a 

característica mista do Porto.  

Tabela A: detenções portuárias com composição de nacionalidade e cor 

                                      Brasileiros                                 Estrangeiros 

Brancos                             29,4%                                         70,6% 
Pretos                                92,5%                                           7,5% 

Pardos                               91%                                                9% 

 

(Fonte: Livro de Matrículas da Casa de Detenção do Rio de Janeiro – APERJ, apud Arantes, 2005) 

Entre os presos há uma composição nacional variada, mesmo com a presença de 

muitos europeus na região, a população preta e parda é significativamente maior, 

totalizando 431 presos, 49,6% da Casa de Detenção, como Bastos demonstra na tabela 

seguinte;     

Tabela B: tabela de detenção por nacionalidade e cor 

                             Brancos         Pretos         Pardos          Outros                                 Total  
Brasileiros               112              174              221                53                                     560 

Portugueses             170                 *                12                                                          182  

Italianos                    22                 *                  *                                                           22 

Espanhóis                 52                  *                 *                                                            52     
Africanos                   *                  5                  6                                                            13 

Outros*                     26                 9                  4                                                            40 

Total                        382              188              243                53                                      869   
 

(Fonte: Livro de Matrículas da Casa de Detenção do Rio de Janeiro – APERJ, apud Arantes, 2005) 

Antes da abolição, algumas outras leis foram promulgadas com intuito de combate 

ao tráfico de negros e limitar a perpetuação do sistema de escravidão. Destacamos aqui a 

Lei Euzébio de Queiroz (1850), que proibia a entrada de novos africanos escravizados e 

a Lei Rio Branco, popularmente nomeada Lei do Ventre Livre (1871), descritas 

paradoxalmente como pontos intermediários à libertação “completa” dos escravizados 

estabelecida com a assinatura da Lei Aurea (1888), após intenso movimento abolicionista. 

Aquilo que nomeio como um paradoxo histórico-moral são as atividades continuadas de 

escravização antes e depois das leis intermediárias a abolição. Isso porque é de 

conhecimento a contínua entrada de escravizados após a promulgação dessas leis 
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intermediárias por portos clandestinos em todo o litoral do Rio de Janeiro. Devido 

também ao fato do tráfico interno de escravizados no país ser muito rentável, estabeleceu-

se um intenso trânsito entre Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro destinado à lavoura. 

Acredito que seja necessário apresentar esse momento com muitas aspas, pois em cartas 

trocadas entre Euzébio de Queiroz e o conhecido traficante de escravizados Antônio 

Breves desvela-se uma coligação entre um dos idealizadores do abolicionismo gradativo 

e o então – grande - traficante do Vale do Paraíba. (Cf. Siqueira, 2018, no prelo.) Por este 

motivo, o paradoxo histórico-moral as iniciativas abolicionistas, aparentemente com 

contornos humanistas, mas que perpetuam a alienação do povo negro por não buscar 

inseri-los nas novas dinâmicas sociais após abolição pela busca da substituição de sua 

força de trabalho pelo trabalho de colonos estrangeiros, e devido à Lei de Terras (Lei 601 

de 18 de setembro de 1850). O que está em jogo aqui são propostas econômicas e um 

novo projeto de nação, onde os negros não fariam parte de forma autônoma e digna, mas 

inseridos de forma subalternizada.   

Após a abolição formal da escravatura, permanecem os postos de trabalho na zona 

portuária. Agora com um status mais extenso, de trabalhadores livre, com um princípio 

talvez idealizado de “trabalhadores livres”, isto é, trabalhadores aparentemente nas 

mesmas condições de competição por postos. Seria aqui um ponto de mudança de 

pensamento intensamente relacionada à alteração dos múltiplos status do trabalho, numa 

uniformização plena de trabalhadores livres? Entendo que agora todos têm os mesmos 

diretos e possibilidades de trabalho. Contudo, havia um problema para além da igualdade 

jurídica de trabalho: o racismo de Estado, visto na necessidade de embranquecimento do 

país, com o incentivo a vinda de trabalhadores europeus para as lavouras e paralelamente 

a inviabilização de posse de terras por negros a partir de 1850. 

 Retomando para a visão da zona portuária, se herdou do período monárquico um 

conceito estabelecido da região como um lugar perigoso, de pessoas pobres, vagabundos 

e uma zona de prostituição a ser vigiada. A Zona Portuária a que me refiro, 

correspondendo aos bairros Saúde, Santo Cristo e Gamboa, eram constantemente 

rondados por policiais e tinham altas taxas de detenções por embriaguez (art. 396 do 

Código Penal de 1890), vadiagem, (art. 59 do mesmo Código) e prostituição, como 

apresentado nas tabelas abaixo.  

Tabela C: Portuários Presos na Casa de Detenção, por cor (1901-1910) 
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Cor                            Números                                  Percentagem 

Brancos                         373                                            42,8%  
Pretos                            190                                            21,8% 

Pardos                           245                                            28,2% 

Morenos                         50                                               5,7%      
                  

 (Fonte: Livro de Matrículas da Casa de Detenção do Rio de Janeiro – APERJ apud Arantes, 2005) 

Em termos dos números apresentados, a condição de negro ou pardo totaliza 

55,7% do total de portuários encarcerados nesta região. Há uma relação entre o trabalho 

portuário e o encarceramento, visto que a região era uma das mais vigiadas durante o 

período (Bastos, Cruz, 2005, 2000) pela população que continham nos bairros ao seu 

redor e que merece uma análise mais aprofundada tanto da população quanto dos números 

apresentados pela Casa de Detenção do Rio de Janeiro. 

Não é de se espantar que a organização do trabalho inicialmente permaneceu como 

nos tempos escravocratas. Destaco, aqui, a cena de contratação narrada por Bastos (2005): 

“punham-se à parede os homens interessados no trabalho da estiva às seis horas da manhã 

para que o encarregado do navio escolhesse alguns para o trabalho de descarregar ou 

carregar dos navios e levar de/para os armazéns. Alguns, porém, ficavam de fora do 

serviço estabelecido neste primeiro turno e ficavam nas ruas dos bairros do Porto 

aguardando nova possibilidade de trabalho.”. 

Contudo, a forma de pensar destes homens livres se alterou, pois a notícia de 

organizações de trabalhadores em diversas partes do mundo, a exemplo no Brasil do Porto 

de Santos, também chegou ao Rio de Janeiro. As reivindicações eram por melhores 

condições de trabalho. O pleito se relaciona com a forma de escolha dos homens e as 

práticas de violência durante o trabalho, pois esse deveria ser rápido e muitas vezes 

extrapolava a capacidade dos homens de carregarem as sacas de produtos. Destaco esse 

movimento nos próximos subcapítulos, como os trabalhadores da estiva se associaram 

para obterem estas melhores condições no Porto. 
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(Foto de carregamento portuário – acervo do historiador Waldir Rueda. Foto publicada na 

edição especial da Revista da Semana/Jornal do Brasil de janeiro de 1902). 

 

2.2 Organização social do trabalho portuário: Sindicalização Carioca 

A sindicalização foi o primeiro ponto de organização daquela massa de homens 

trabalhadores, negros e estrangeiros, para questionar o trabalho que se realizava naquele 

espaço. A tentativa, ainda embrionária, era de negociação do tempo da jornada de 

trabalho, o quanto cada carregador poderia suportar de peso, o valor pago pelo arrendador 

aportado e como se daria a relação entre sindicatos e empresas exportadoras. 

Arantes (2005) ressalta a importância e a existência dos sindicatos na região e 

como os historiadores observam a prática sindical no Rio de Janeiro. A autora cita o 

historiador Boris Fausto na problematização das diferenças étnicas de associação no Rio 

de Janeiro;  

“as diferenças étnicas e de nacionalidade não apenas 

limitaram a ação operária no Rio de Janeiro, como 

também teriam praticamente definido a predominância 
do sindicalismo reformista, de caráter não-

revolucionário, que ele chama de “trabalhismo carioca”.  

 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0300ur27g.htm
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Segundo o mesmo autor;  

“O setor de serviços, que abrange ferroviários, marítimos 

e doqueiros, formaram um grupo de trabalhadores 

intocados pela ideologia anarquista em fins do século 

XIX, principalmente devido à superioridade numérica de 
trabalhadores nacionais, especialmente negros. O 

mesmo não teria acontecido em São Paulo, sempre 

considerada como palco de movimento revolucionário 
justamente pela predominância dos trabalhadores 

imigrantes com tendências libertárias.”. (Apud Arantes, 

2005. p. 81 – grifo meu)  

  

 O destaque dado aos processos de sindicalização ficam a cargo de Rio Janeiro e 

São Paulo, informação que verifiquei durante o levantamento bibliográfico sobre 

sindicalização no Brasil. O material é vasto sobre o tema, porém sempre, ou quase sempre 

há uma necessidade comparativa entre os estados. Concluo que haveria aí uma visão 

étnica racializada que diferia o Rio de Janeiro e São Paulo pela cor dos homens que 

compunham a estiva nestes estados. O também historiador Sidney Chalhoub analisa 

socialmente este conjunto de trabalhadores, mesmo que ainda coloque como enfoque a 

situação de classe destes trabalhadores, se referindo aqui ao Rio de Janeiro;  

“(...) as diferenças internas à classe limitaram em algum 
grau a organização daqueles operários, mas reconhece 

que o grupo era forte e bastante consciente de sua 

situação de classe. Segundo ele, a enorme competição 
por trabalho traduzia-se em situações contraditórias, 

revestindo-se não só de um conteúdo de luta e 

desagregação, mas também de solidariedade e de espírito 
comunitário. ”. (Arantes, 2005. p. 82)      

 

Há no conto Trabalhadores da Estiva uma narrativa interessante sobre este quadro 

político e social, arbitrário e bruto do trabalho. O conto do João do Rio presente no livro 

“A Alma Encantada das Ruas” nos traz a dimensão etnográfica mencionada na 

metodologia presente no primeiro capítulo desta monografia, de como era o cotidiano 

destes trabalhadores: 

“Às 5 da manhã ouvia-se um grito de máquina rasgando o ar. Já o cais, na claridade pálida da 
madrugada, regurgitava num vai-e-vem de carregadores, catraieiros, homens de bote e 

vagabundos maldormidos à beira dos quiosques. Abriam-se devagar os botequins ainda com os 

bicos de gás acesos; no interior os caixeiros, preguiçosos, erguiam os braços com bocejos largos. 
Das ruas que vazavam na calçada rebentada do cais, afluía gente, sem cessar, gente que surgia do 

nevoeiro, com as mãos nos bolsos, tremendo, gente que se metia pelas bodegas e parava à beira 

do quiosque numa grande azáfama. Para o cais da alfândega, ao lado, um grupo de ociosos olhava 
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através das frinchas de um tapume, rindo a perder; um carregador, encostado aos umbrais de uma 

porta, lia, de óculos, o jornal, e todos gritavam, falavam, riam, agitavam-se na frialdade daquele 
acordar, enquanto dos botes policrômicos, homens de camisa de meia ofereciam, aos berros, um 

passeiozinho pela baía. Na curva do horizonte o sol de maio punha manchas sangrentas e a luz da 

manhã abria, como desabrocha um lírio, no céu pálido. 

Eu resolvera passar o dia com os trabalhadores da estiva e, naquela confusão, via-os vir chegando 
a balançar o corpo, com a comida debaixo do braço, muito modestos. Em pouco, a beira do cais 

ficou coalhada. Durante a última gréve, um delegado de polícia dissera-me:  

– São criaturas ferozes! Nem a tiro. 

Eu via, porém, essas fisionomias resignadas à luz do sol e elas me impressionavam de maneira 

bem diversa. Homens de excessivo desenvolvimento muscular, eram todos pálidos – de um pálido 

embaciado como se lhes tivessem pregado à epiderme um papel amarelo, e assim, encolhidos, 

com as mãos nos bolsos, pareciam um baixo-relevo de desilusão, uma frisa de angústia. 

Acerquei-me do primeiro, estendi-lhe a mão: 

– Posso ir com vocês, para ver? 

Ele estendeu também a mão, mão degenerada pelo trabalho, com as falanges recurvas e a palma 

calosa e partida. 

– Por que não? Vai ver apenas o trabalho, fez com amarga voz. 

E quedou-se, outra vez, fumando. 

– É agora a partida? 

– É. 

Entre os botes, dois saveiros enormes, rebocados por uma lancha, esperavam. Metade dos 

trabalhadores, aos pulos, bruscamente, saltou para os fardos. Saltei também. Acostumados, 

indiferentes à travessia, eles sentaram-se calados, a fumar. Um vento frio cortava a baía. Todo um 
mundo de embarcações movia-se, coalhava o mar, riscava a superfície das ondas; lanchas oficiais 

em disparada, com a bandeira ao vento; botes, chatas, saveiros, rebocadores. Passamos perto de 

uma chata parada e inteiramente coberta de oleados. Um homem, no alto, estirou o braço, 

saudando. 

– Quem é aquele? 

– É o José. É chateiro-vigia. Passou todo o dia ali para guardar a mercadoria dos patrões. Os 
ladrões são muitos. Então, fica um responsável por tudo, toda a noite, sem dormir, e ganha seis 

mil réis. Às vezes, os ladrões atacam os vigias acordados e o homem, só, tem que se defender a 

revólver.  

Civilizado, tive este comentário frio: 

– Deve estar com sono, o José.  

– Qual! Esse é dos que dobra dias e dias. Com mulher e oito filhos precisa trabalhar. Ah! meu 

senhor, há homens, por este mar afora cujos filhos de seis meses ainda os não conhecem. Saem 
de madrugada de casa. O José está à espera que a alfândega tire o termo da carga, que não é 

estrangeira. 

Outras chatas perdiam-se paradas na claridade do sol. Nós passávamos entre as lanchas. Ao longe, 

bandos de gaivotas riscavam o azul do céu e o Cais dos Mineiros já se perdia distante da névoa 
vaga. Mas nós avistávamos um outro cais com um armazém ao fundo. À beira desse cais, saveiros 

enormes esperavam mercadorias; e, em cima, formando um círculo ininterrupto, homens de 

braços nus saíam a correr de dentro da casa, atiravam o saco no saveiro, davam a volta à disparada, 
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tornavam a sair a galope com outro saco, sem cessar, contínuos como a correia de uma grande 

máquina. Eram sessenta, oitenta, cem, talvez duzentos. Não os podia contar. A cara escorrendo 
suor. Os pobres surgiam do armazém como flechas, como flechas voltavam. Um clamor subia aos 

céus apregoando o serviço: 

– Um, dois, três, vinte e sete; cinco, vinte, dez, trinta! 

E a ronda continuava diabólica. 

– Aquela gente não cansa? 

– Qual! trabalham assim horas a fio. Cada saco daqueles tem sessenta quilos e para transportá-lo 

ao saveiro pagam 60 réis. Alguns pagam menos – dão só 30 réis, mas, assim mesmo, há quem tire 

dezesseis mil réis por dia. 

O trabalho da estiva é complexo, variado; há a estiva da aguardente, do bacalhau, dos cereais, do 
algodão; cada uma tem os seus servidores, e homens há que só servem a certas e determinadas 

estivas, sendo por isso apontados. 

– É muito, fiz. 

– Passam dias, porém, sem ter trabalho e imagine quantas corridas são necessárias para ganhar a 

quantia fabulosa. (...) 

Decerto pela minha face eles compreenderam que eu os deplorava. Vagamente, o primeiro falou; 

outro disse-me qualquer coisa e eu ouvi as idéias daqueles corpos que o trabalho rebenta. A 
principal preocupação desses entes são as firmas dos estivadores. Eles as têm de cor, citam de 

seguida, sem errar uma: Carlos Wallace, Melo e François, Bernardino Correia Albino, Empresa 

Estivadora, Picasso e C., Romão Conde e C., Wilson Sons, José Viegas Vaz, Lloyd Brasileiro, 
Capton Jones. Em cada uma dessas casas o terno varia de número e até de vencimentos, como por 

exemplo –o Lloyd, que paga sempre menos que qualquer outra empresa. 

Os homens com quem falava têm uma força de vontade incrível. Fizeram com o próprio esforço 

uma classe, impuseram-na. Há doze anos não havia malandro que, pegado na Gamboa, não se 

desse logo como trabalhador de estiva. Nesse tempo não havia a associação, não havia o 
sentimento de classe e os pobres estrangeiros pegados na Marítima trabalhavam por três mil réis 

dez horas de sol a sol. Os operários reuniram-se. Depois da revolta, começou a se fazer sentir 

o elemento brasileiro e, desde então, foi uma longa e pertinaz conquista. Um homem preso, 
que se diga da estiva, é, horas depois, confrontado com um sócio da União, tem que apresentar o 

seu recibo de mês. Hoje, estão todos ligados, exercendo uma mútua policia para a 

moralização da classe. A União dos Operários Estivadores consegue, com uns estatutos que 
a defendem habilmente, o seu nobre fim. Os defeitos da raça, as disputas, as rusgas são 

consideradas penas; a extinção dos tais pequenos roubos, que antigamente eram comuns, merece 

um cuidado extremado da União, e todos os sócios, tendo como diretores Bento José Machado, 

Antônio da Cruz, Santos Valença, Mateus do Nascimento, Jerônimo Duval, Miguel Rosso e 

Ricardo Silva, esforçam-se, estudam, sacrificam-se pelo bem geral. 

Que querem eles? Apenas ser considerados homens dignificados pelo esforço e a diminuição das 

horas de trabalho, para descansar e para viver. Um deles, magro, de barba inculta, partindo um 

pão empapado de suor que lhe gotejava da fronte, falou-me, num grito de franqueza: 

– O problema social não tem razão de ser aqui? Os senhores não sabem que este país é rico, 
mas que se morre de fome? É mais fácil estourar um trabalhador que um larápio? O capital 

está nas mãos de grupo restrito e há gente demais absolutamente sem trabalho. Não acredite que 

nos baste o discurso de alguns senhores que querem ser deputados. Vemos claro e, desde que se 

começa a ver claro, o problema surge complexo e terrível. A greve, o senhor acha que não fizemos 
bem na greve? Eram nove horas de trabalho. De toda a parte do mundo os embarcadiços 

diziam que trabalho da estiva era só de sete! 
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Fizemos mal? Pois ainda não temos o que desejamos. 

A máquina, no convés, recomeçara a trabalhar.”  

(Publicado em 1904, na Gazeta de Notícias. Presente no livro, A Alma Encantadora das Ruas. 

1910 – grifos meus).  

 

Nesse ponto há nos trabalhos de Maria Cecília Velasco Cruz “Virando o Jogo: 

estivadores e carregadores no Rio de Janeiro da Primeira República.” (USP. Tese, 1998.), 

“Tradições Negras na Origem de um Sindicato: Sociedade de Resistência dos 

Trabalhadores do Trapiche e Café 1905-1930.”(2000) e “Redes Atlânticas de Trabalho 

no Porto do Rio de Janeiro Oitocentista”(2017) obras que comunicam historicamente a 

formação sindical do Porto do Rio. A autora apresenta nos trabalhos a organização dos 

trabalhadores inicialmente denominada União dos Trabalhadores de Café (1904), 

primeira associação e mencionada no texto acima e posteriormente rebatizada de 

Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiche e Café (1905). Esta se 

diferencia por ser composta por diferentes segmentos de trabalhadores do Porto, desde os 

carvoeiros, traineiros aos carregadores –toda linha de trabalhado portuário.  

“(...) foi fundada a 15 de abril de 1905, também na sede 

dos estivadores, uma outra associação mais abrangente, 

congregando desta vez os trabalhadores de tropa 
empregados tanto nos armazéns de café quanto nos 

trapiches. Chamava-se União dos Trabalhadores em 

Café e Trapiches, mas em maio, durante a discussões dos 
estatutos, passou a se denominar Sociedade de 

Resistência dos Trabalhadores em Trapiche e Café. Além 

dos fatos perceptíveis em anúncios sindicais de que esta 
associação não morreu, continuou reunindo-se nos meses 

seguintes, elegeu sua primeira diretoria em assembleia 

realizada a 22 de julho, e inaugurou o seu pavilhão social 

em solenidade ocorrida uma semana depois, nada se 
sabia sobre suas atividades até que explode a greve de 

agosto de 1906. ”. (Cruz, 2000, p. 245.) 

 

 A greve mencionada no texto de João do Rio acima citado e na também na citação 

de Cruz foi a tentativa de que se houvesse representatividade política junto às empresas 

donas dos navios e armazéns para uma negociação do tempo da jornada de trabalho, da 

remuneração e do quanto de carga cada estivador poderia carregar. A pauta da greve tinha 

relação direta com a brutalidade do trabalho e a desumanização objetiva dos corpos desses 

trabalhadores. O trabalho deste homem negro era visto como máquina pelas diferentes 
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empresas e pelo governo que observava indiferente a tudo e não regulamentava como 

deveria ser o trabalho dos estivadores. 

“Segundo o Jornal do Brasil, na madrugada do dia 20, 
alguém avisou a policia de que na hora de começar o 

serviço de carga e descarga do café os operários fariam 

greve nos trapiches da Saúde. De fato, pela manhã, o 

inspetor constatou que os trabalhadores não responderam 
a chamada nos trapiches Saúde, Docas Nacionais, 

Ordem, Frias, Rio de Janeiro, Ypiranga, Maui, Costeira, 

Damião, Silvino, Marítima (seção de café) e Novo 
Comércio, que não puderam principiar o serviço. Mais 

tarde foram trazidos em lanchas e desembarcados nas 

pontes dos trapiches explorados pela Comissão das 
Obras do Porto (Saúde, Docas Nacionais, Ordem e Frias) 

sessenta e dois homens "inteiramente alheios ao serviço", 

o que permitiu iniciar o trabalho com certa dificuldade. 

Essa medida não evitou, todavia, que o movimento se 
generalizasse. Por volta das onze horas, as comissões 

formadas pelos grevistas conseguiram a adesão de todos 

os carregadores de café e, assim, ao meio dia, tanto os 
trapiches quanto o comercio cafeeiro estavam 

completamente paralisados.”. (Cruz, 2000. p. 245)  

A paralização total do Porto chegou às páginas de jornais da época devido a 

coordenação do movimento grevista do sindicato Resistência. Os exportadores atônitos 

com tal movimentação dos estivadores e trapicheiros buscaram junto à polícia e 

posteriormente ao Ministério de Justiça que o trabalho fosse retomado a força. Os 

trabalhadores permaneceram parados. Depois de alguns dias alguns comerciantes 

decidiram negociar e atender às demandas da Resistência. Foi assinado um acordo que 

garantiam as condições impostas pelos grevistas, contudo, tal acordo não foi cumprido e 

a greve retornou no dia seguinte junto aos trapiches que descumpriam o que fora 

acordado. (Cruz, 2000. p.6) 

“É claro que essa situação era insustentável. A 30 de 
agosto, o Ministro da Indústria e dos Transportes decidiu 

que os trapiches administrados pelo governo deveriam 

acompanhar a decisão do trapiche alfandegado Rio de 
Janeiro e, portanto, começar a pagar os 15%. Dois dias 

depois o Correio da Manhã noticiava que naqueles 

estabelecimentos o serviço recomeçara, "tendo sido 

admitidas as tropas da Sociedade de Resistência dos 
Trabalhadores em Trapiche e Café, chefiadas por seus 

respectivos capitães". No dia 9 de setembro foi a vez dos 

trapiches Freitas, Mauá e Internacional. No dia 12 
capitulava o Novo Carvalho. Com isso, a polícia foi se 

retirando da área, os trapiches foram um a um aceitando 

ou não as condições da Resistência, a imprensa foi 

desinteressando-se do assunto, e a greve sumiu por 
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completo dos jornais." Esse desfecho era previsível, mas 

não o perfil sindical que emergiu deste movimento 

grevista de 1906. (Cruz, 2000. p.8) 

Entre agosto e setembro de 1906 a organização sindical dos trabalhadores 

conquistou grandes vitorias trabalhistas junto ao Centro de Comércio de Café, onde se 

reunião desde exportadores a donos de armazéns no Porto. Ficou estabelecido que em 

cada posto de trabalho comercial havia um “representante do trabalho” nomeado pela 

Resistência para verificar as condições estabelecidas no armazém, tirar dúvidas relativas 

ao acordo por partes dos comerciantes e dos trabalhadores, além de verificar se os 

operários trabalhavam de forma adequada. Funcionavam como ponte entre a Sociedade 

de Resistência, trabalhadores e comerciantes de café, obtendo assim uma vitória 

expressiva para os trabalhadores. (Cruz, 2000.)  

“Na maioria dos portos do mundo foi grande a 

dificuldade de organização dos operários envolvidos 
com o transporte manual de carga no cais e nos armazéns 

e a literatura acadêmica internacional em geral indica 

como razões deste fato a pouca qualificação e a 
facilidade de substituí-lo da força de trabalho. Por que 

teria sido diferente no Rio de Janeiro? Para responder a 

essas indagações é preciso alargar o escopo da análise. 

Retrocedendo ao século XIX a fim de investigar o 
mercado de trabalho portuário, os atores e as relações de 

produção predominantes nos trapiches e casas de café. 

Afinal, quem eram os trabalhadores de tropa e os 

capitães? (Cruz, 2000. p. 250) 

   

A pergunta de Cruz (2000) sobre a diferença do Rio de Janeiro frente a outros 

lugares não é fácil de ser respondida. Talvez a solidariedade entre os operários, ou mesmo 

um reconhecimento de seus esforços neste trabalho tão embrutecido. O que me 

impressiona no trabalho de Cruz, em específico, sobre a sindicalização é que a autora traz 

uma problematização da questão racial. A autora coloca que, por não haver um senso 

trabalhista ou mesmo uma distinção clara sobre a ocupação dos estivadores, classificados 

como “transporte marítimos e fluviais” e mesmo nos sindicatos a informação de cor não 

aparece, só se consegue observar estes homens através dos registros das Casas de 

Detenção, a princípio, o que justifica minhas análises anteriores nas Casas de Detenção. 

Com a chegada massiva de imigrantes europeus, principalmente portugueses, as questões 

étnicas não tardaram a aparecer formalmente nos sindicatos. 
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“A Resistencia era um verdadeiro reduto negro, 

indicando nitidamente que os escravizados s e os homens 
livres de cor seguraram com unhas e dentes os seus 

postos de trabalho, apesar de terem sofrido por muitos 

anos a concorrência dos imigrantes, sobretudo dos 
portugueses. (...), apenas 23,5% dos trabalhadores de 

tropa sócios do sindicato eram brancos, e destes pouco 

mais da metade era estrangeira. “. (Cruz, 2000. p. 270) 

 

Como demonstra a citação acima o trabalho portuário tem relação direta com a 

construção étnico-racial deste espaço. Portanto, como revela como o trabalho, enquanto 

categoria analítica, exposto aqui apresentado se mostra historicamente negro, muito 

distante da utopia urbana e vivo na experiência do passado e do presente.  

 

2.3 Habitação, resistências e “espaços de memória” 

A questão habitacional não é um problema novo para as classes populares, isso 

durante o período pré e pós-abolição da escravatura. Como mencionei anteriormente, 

havia leis contra a chamada “vadiagem” e, como muitos dos estivadores que não 

encontravam domicílios a preços modestos, ou mesmo que queriam chegar ao trabalho 

mais cedo na tentativa de serem escolhidos para o trabalho, tentavam dormir nas ruas da 

zona portuária, eram estes sistematicamente enquadrados neste “crime”.  

 A quantidade de cortiços e casas para pernoite a preços baixos eram bem populares 

na região central do Rio, talvez por esta razão foram os primeiros lugares de incidência e 

de busca por revitalização. Segue para uma maior densidade etnográfica da lógica do 

habitar um trecho de “O Sono da Miséria”, posteriormente rebatizado de “Sono Calmo” 

de João do Rio: 

“Os delegados de polícia são de vez em quando uns homens amáveis. Esses cavalheiros chegam 
mesmo, ao cabo de certo tempo, a conhecer um pouco da sua profissão e um pouco do trágico 

horror que a miséria tece na sombra da noite por essa misteriosa cidade. Um delegado, outro dia, 

conversando dos aspectos sórdidos do Rio, teve a amabilidade de dizer: 

– Quer vir comigo visitar esses círculos infernais? 

Não sei se o delegado quis dar-me apenas a nota mundana de visitar a miséria, ou se realmente, 

como Virgílio, o seu desejo era guiar-me através de uns tantos círculos de pavor, que fossem 
outros tantos ensinamentos. Lembrei-me que Oscar Wilde também visitara as hospedarias de má 

fama e que Jean Lorrain se fazia passar aos olhos dos ingênuos como tendo acompanhado os grão-

duques russos nas peregrinações perigosas que Goron guiava. 

Era tudo quanto há de mais literário e de mais batido. Nas peças francesas há dez anos já aparece 
o jornalista que conduz a gente chique aos lugares macabros; em Paris os repórteres do Journal 
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andam acompanhados de um apache autêntico. Eu repetiria apenas um gesto que era quase uma 

lei. Aceitei. 

À hora da noite quando cheguei à delegacia, a autoridade ordenara uma caça aos pivettes, pobres 
garotos sem teto, e preparava-se para a excursão com dois amigos, um bacharel e um adido de 

legação, tagarela e ingênuo. 

O bacharel estava comovido. O adido assegurava que a miséria só na Europa – porque a miséria 

é proporcional à civilização. Ambos de casaca davam ao reles interior do posto um aspecto 

estranho. O delegado sorria, preparando com o interesse de um maítre-hôtel o cardápio das nossas 

sensações.  

Afinal ergueu a bengala. 

– Em marcha!  

Descemos todos, acompanhados de um cabo de polícia e de dois agentes secretos – um dos quais 

zanaga, com o rosto grosso de calabrês. É perigoso entrar só nos covis horrendos, nos trágicos 

asilos da miséria. Íamos caminhando pela Rua da Misericórdia, hesitantes ainda diante das 
lanternas com vidros vermelhos. Às esquinas, grupos de vagabundos e desordeiros desapareciam 

ao nosso apontar e, afundando o olhar pelos becos estreitos em que a rua parece vazar a sua 

imundície, por aquela rede de becos, víamos outras lanternas em forma de foice, alumiando portas 

equívocas. Havia casas de um pavimento só, de dois, de três; negras, fechadas, hermeticamente 
fechadas, pegadas uma à outra, fronteiras, confundindo a luz das lanternas e a sombra dos balcões. 

Os nossos passos ressoavam num desencontro nos lajedos quebrados. A rua, mal iluminada, tinha 

candeeiros quebrados, sem a capa Auer, de modo que a brancura de uns focos envermelhecia mais 
a chama pisca dos outros. Os prédios antigos pareciam ampararem-se mutuamente, com as 

fachadas esborcinadas, arrebentadas algumas. De repente porta abria, tragando, num som cavo, 

algum retardatário. 

Trechos inteiros da calçada, imersos na escuridão, encobriam cafajestes de bombacha branca, 

gingando, e constantemente o monótono apito do guarda noturno trilava, corria como um arrepio 
na artéria do susto para logo outro responder mais longe e mais longe ainda outro ecoar o seu 

áspero trilo. No alto, o céu era misericordiosamente estrelado e uma doce tranquilidade parecia 

escorrer do infinito.  

– Há muitos desses covis espalhados pela cidade? indagou advogado, abotoando o mac-

farlane.  

– Em todas as zonas, meu caro.  

– Em cinco noites, visitando-os depressa, informou o agente, V. Sa não dá cabo deles. É por 

aqui, pela Gamboa, nas ruas centrais, nos bairros pobres. Só na Cidade Nova, que 

quantidade! Isso não contando as casas particulares, em que moram vinte e mais pessoas, e 

não querendo falar das hospedarias só de gatunos, os "zungas". 

– "Zungas"? fez o adido de legação, curioso. 

– As hospedarias baratas têm esse nome... Dorme-se até por cem réis. Saiba V. Sa que a 

vídinha dava para uma história. (...)”  (A Alma Encantadora das Ruas. 1910 – grifos meus). 

 

O habitar da zona portuária se compunha por estreitas e pequenas ruas sem 

saneamento, sem água encanada e com um contingente populacional pobre e em sua 

maioria negra, como observa o texto. A relação dos cortiços, sua quantidade e seus bairros 

de concentração temos a região central como exemplo para a abordagem de uma cidade 
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desordenada. No livro “O Cortiço”, romance realista, de Aluísio Azevedo podemos 

verificar muitas informações antropológicas sobre a moradia, de maneira etnográfica 

observar a composição social e a forma como se apresentavam tais residências. Na 

composição com o discurso do ordenamento da cidade podemos vislumbrar as questões 

sociais que impulsionaram a Operação Urbana de Pereira Passos, popularmente 

conhecida como o “Bota Abaixo”. O discurso da desordem constrói a possibilidade de 

ajuste espacial novo. (Oliveira. 2014, p.91). Foi com este discurso de ordenamento urbano 

que se propunha o alargamento das ruas centrais da cidade que deram origem às avenidas 

largas hoje com o nome de Presidente Vargas e Rio Branco. 

Construir sobre os escombros do passado desordenado e apagar a memória negra 

que habitava aquele espaço urbano era um projeto de governo. A vontade de 

embranquecer o país era apresentada de diferentes maneiras pelo Estado, seja na sua 

política de trabalho, habitação e alterações urbanas durante todo o século XIX e XX, 

baseadas aqui no racismo biológico e social. (Oliveira, 2014, Santos, 2011) 
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Capítulo 3. Pequena África – Espacialidades e significados em disputa 

3.1 Escalas espaciais e culturais: Grande e Pequena África, expressões urbanas 

da colonialidade acadêmica   

A escala estabelecida de Pequena África não correspondia em termos numéricos 

à população negra na cidade do Rio de Janeiro. Seja antes ou mesmo após a abolição, a 

população carioca mostra-se, em sua maioria, negra mais que branca, como já fora 

mencionado aqui através do recenciamento monárquico. 

Hoje, as denominações fenotípicas para o negro se estabelecem na soma da 

população preta e da população parda, em terminologia e metodologia de auto-declaração 

adotada pelo IBGE. O que nos problematiza a chamada Pequena África é que seu 

tamanho, em termos quantitativos e qualitativos, em relação ao Brasil nunca foi pequeno. 

A partir deste ponto tentarei buscar como esta enunciação se fazia e se faz presente até 

hoje através do olhar dos meus interlocutores que vivem de forma múltipla aquele espaço 

e de acadêmicos estudiosos dessa região. 

Há abaixo um mapa que demonstra a divisão étnico racial da cidade do Rio de 

Janeiro, relação de pretos pardo e brancos com base no Censo de 2010, trabalho realizado 

por Hugo Gusmão. 
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O território da Pequena África a que se refere o Governo concentrava-se nos 

bairros da Saúde, Santo Cristo e Gamboa, delimitação com base no Projeto SAGAS. 

Contudo, os arredores também compõem esta região como o Caju, Morro do Pinto e 

Morro da Providência. Podemos analisar em elementos numéricos produzidos pelo IBGE 

uma comparação entre população racialmente dividida de acordo com seus bairros 

atualmente. 

A denominação Pequena África, contudo, não é estabelecida pela academia, mas 

apelidada por moradores da região pelo fluxo intenso de negros, moradores e 

trabalhadores do cais. (Santos, 2017). Uma das referências presente nas análises sobre a 

região também está em entrevistas de Heitor dos Prazeres, sambista um dos fundadores 

da G.R.E.S. Portela, -famoso também por suas pinturas relacionadas à cultura negra na 

região.  

A Pequena África, portanto, não tem relação com tamanho em si, já que a Grande 

África é o Continente Africano. “Uma Grande África, mãe de todos”, como me diz meu 

primeiro interlocutor em campo, Thiago, professor da Rede Pública e membro do Bloco 

Afoxé Filhos de Gandhi. Uma África do passado, resguardada no passado mítico de seus 

descendentes, sonhada e imaginada nas terras brasileiras. E simultaneamente uma África 
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física da qual poderíamos retornar e buscar nossas raízes ancestrais distintas que foram 

perdidas na escravização. Neste ponto acredito que ainda preciso de um estudo 

aprofundado para descrição dessas diferenciações de maneira histórica e cultural e como 

elas se deram temporalmente. 

A Pequena África daqui era uma grande comunidade de negros que cercava a 

região portuária. O cenário de casebres, cortiços e estalagens compunham a região de 

trabalho, religiosidade e cultura dessa população.  

Como será observado nesta monografia e outros trabalhos aqui mencionados, o 

território da Pequena África não era bem visto pela população carioca de classes alta e 

média. Nesta localidade habitavam pessoas com comportamentos “fora do padrão 

idealizado” pelo Governo e pela elite da cidade, que viviam coletivamente, cultivavam 

modos de se relacionar com a religiosidade de matriz africana e, em sua grande maioria, 

eram pessoas negras e pobres.  

Aqui questiono a idealização brasileira recorrente baseada sempre numa noção 

europeizante (ou mesmo, americanizada), seja no modo de se vestir, o que ler e estudar, 

como se relacionar... A partir desta chave, conseguimos entender como o viver coletivo 

negro e a pobreza deste espaço não poderiam fazer parte da cidade, seja na gestão de 

Pereira Passos -aos modos parisienses- ou mesmo na de Eduardo Paes, com sua “cidade 

empresa”. 

Interessante ver como se deu a apropriação do nome “Pequena África” informado 

pela academia no sentido escalar e cultural, mas pouco diz o quantitativo populacional da 

região ou mesmo da importância dos costumes de matriz africana desta. Escalar e 

Cultural que informo tem relação de correspondência com autora Roberta Guimarães 

(2014), que estabelece nos moradores do Morro da Conceição e vida com traços europeus 

(espanhóis e portugueses) em específico, e denomina como “Utopia” da Pequena África.  

Há no livro “A Utopia da Pequena África” um esforço de separação de dois 

mundos de habitantes e hábitos na zona portuária, transitando, por vezes, entre momentos 

homogêneos e heterogêneos nas interações sociais dessa população do asfalto e do morro. 

Neste livro o “morro”, o Morro da Conceição, é a potência cultural e artística -uma nova 

Santa Teresa- em detrimento de uma base do morro e do entorno, “o asfalto”, negativado 

pelo comércio sexual, bares sujos e sujeitos perigosos, pelo grande quantitativo de 

migrantes nordestinos e dos moradores negros e pardos em casas irregulares, entre eles 
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os que reivindicam em 2007 a titulação de Quilombo Urbano da Pedra do Sal (Santos, 

2017).  

Esses habitantes do asfalto, durante minha pesquisa de campo não quiseram 

conversar sobre a situação habitacional devido aos recorrentes conflitos envolvendo a 

posse e o aluguel de casas nesta região. A Venerável Ordem Terceira de São Francisco 

da Prainha é proprietária de alguns bens na região e realizou uma série de expulsões de 

antigos inquilinos por inadimplência ou mesmo para realizar oficinas de formação para 

crianças e adolescentes carentes da região, uma ação social como denomina a entidade. 

Contudo, há remanescentes negros desta região que habitam exatamente a base do Morro 

da Conceição e reivindicam pelo viés identitário como remasnescentes de pessoas 

escravizadas. O espaço como quilombo urbano é um antigo prédio federal, bem próximo 

ao local da Pedra do Sal, muito conhecido por seu samba ao ar livre as segundas-feiras e 

o Baile Black as sextas feiras.   

O livro “A Utopia Pequena África” escrito por Roberta Guimarães Sampaio 

(2014) retoma o Plano do Porto do Rio - Plano de Recuperação e Revitalização da Região 

Portuária - com a retórica dos “vazios”, “degradados” e “abandonados” para os planos 

portuários relacionados aos megaeventos ocorridos entre 2007 a 2014. Em paralelo, esses 

são os mesmos adjetivos historicamente verbalizados pelo governo durante a Reforma 

Urbana de Pereira Passos. Componho analiticamente os discursos sobre este espaço com 

o livro de Jaime Larry Benchimol (1992), “Pereira Passos: Um Haussmann Tropical 

estão aqui estabelecido como um dado discursivo. As palavras: degrada, inóspito, sem 

vida, pobre e suja, são utilizadas com frequência para descrever o centro da cidade. 

Ao voltar à dicotomia do morro e do asfalto, aqui invertido de toda a perspectiva 

sociológica carioca, que se dá classicamente como o “morro” como espaço do negativo e 

o “asfalto” como o lugar onde há o governo e a segurança, prevalecem separações 

declaradas pelos habitantes da parte alta do morro;  

“Como exemplo, Frigideira disse que Odílio, pai de 
Sérgio [dono de um bar na parte média do morro] 

comandava o bar, não se podia jogar nem “porrinha” (...) 

E, até poucos anos antes, os moradores da rua não 
gostavam do samba nem frequentavam os ensaios do 

bloco Escravos da Mauá. A rearticulação da Banda da 

Conceição era, naquele momento, o principal projeto que 
Frigideira tentava realizar. ”. (Sampaio, 2014 p. 106) 

[grifos meus] 
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Antes de iniciar a análise direta dos discursos governamentais que se mostram 

incrivelmente semelhantes entre Pereira Passos e Eduardo Paes, gostaria de problematizar 

a “Utopia” que dá nome ao título do livro. A autora utiliza, nos termos de Michel Foucault 

explicitados nota de rodapé (Sampaio, 2014. p.11);  

“Para Foucault, “as utopias são os posicionamentos 

sem lugar real. São posicionamentos que mantêm com 

o espaço real da sociedade uma relação geral de analogia 
direta ou inversa. É a própria sociedade aperfeiçoada ou 

é o inverso da sociedade, mas, de qualquer forma, essas 

utopias são espaços fundamentalmente são 
essencialmente irreais. ”. (apud Sampaio, 2014, p.22. 

2006: p.414-415) [grifos meus] 

 

 Ao leitor pergunto como a Pequena África, tento a Pedra do Sal tombada como 

patrimônio material em 1984 seria um lugar irreal? Ou mesmo como descreve Roberto 

Moura (1983) a História da Casa de Tia Ciata, o Cortiço Cabeça de Porco, os grupos de 

frevo da década de 50, todos muito próximos a Rua Camerino e o Cais do Valongo, além 

mesmo das capoeiras mais temidas do Rio de Janeiro, como o Prata Preta, na Praça do 

Coreto da Saúde e a sede do Afoxé Filhos de Gandhi? Ou mesmo os antigos terreiros que 

habitavam aquela região famosa pelos seus frequentadores e filhos de santo - sambistas, 

artistas, trabalhadores da estiva, governantes. São tantos lugares reais –e bem concretos 

e materiais- que não consigo observar o que há de “irreal” neste território, dai não 

entender a utilização da compreensão foucaultiana sobre o conceito de “utopia” para 

explicar produção de espaço na região. Objetivamente, são múltiplas expressões e 

inúmeros marcos culturais bem reais, seja nas intervenções revolucionárias como a 

resistência na Revolta da Vacina e Revolta da Chibata, e nas vivências negras urbanas, 

com os blocos de rua, o IPN (Instituto de Pretos Novos), que delineiam toda a Zona 

Portuária do Rio de Janeiro.   

 Neste ponto vejo que há um mau uso inapropriado do termo “utopia", além de um 

novo apagamento à luta histórica identitária dos remanescentes e resistentes negros 

naquela região, que lutam diariamente por habitação regular e “reconhecimento do espaço 

cultural e religioso de matriz africana na região”. (Capone, no prelo) 

Por certo, há um debate que permeia este trabalho que se trata da autenticidade 

em contraposição com inautenticidade das fontes de memória. Todavia, há uma 

“geografia da autenticidade” (Sampaio. Prefácio. p.7) proposta pela autora, que contrapõe 



40 
 

 

a visão moderna de cidade, formada por uma individualização, alienação do sujeito do 

espaço vivido, e a vida partilhada e a cultura observados no Morro da Conceição. O 

individualismo neste ponto é visto como inautêntico as tradições do Morro e um rótulo 

aos moradores do asfalto e com isso, o reclame identitário destes moradores. 

Prova última e símbolo negro na região do que escrevo foi a patrimonilização 

recente do Cais do Valongo em 2017 pela UNESCO, um reconhecimento internacional 

de um lugar de memória negra. Há materialidade de matriz africana demais para 

denominar os espaços negros do Porto como utópicos.  

 A autora Ana Maria Gonçalves também traz em seu romance “Defeito de Cor” 

(2009) a região do cais como cenário da venda de quitutes e da possibilidade de pessoas 

negras da região se abrigarem por preços baixos próximas em estalagens no Centro 

carioca para exemplificar o que digo. Além de todo um grande centro de informações de 

todo o Brasil que ali circulava junto com toda a variedade de mercadorias aportadas ali.  

A Revolta da Vacina tão popular retoma o Bairro da Saúde como símbolo da 

resistência a proposta higienista de Oswaldo Cruz que feria diretamente o direito de 

habitação e individual de informação sobre a vacinação daqueles moradores. Lá houve 

confrontos que geraram mortes e muitas prisões, e se mostrou símbolo de resistência ao 

governo que pela via da saúde coletiva expulsava famílias dos cortiços e vacinava sem 

informar o que se estava fazendo em efetivo. Aqui se insere um dos líderes desta revolta, 

Prata Preta e seus capoeiras resistiram à vacinação compulsória e à remoção da região são 

lembrados no mesmo espaço de disputa de significados com o governo da capital da época 

e de hoje. O “Prata Preta” forma atualmente um dos cordões mais famosos do carnaval 

carioca. Segue um trecho retira do jornal “O Paiz” em 1904 sobre a Revolta da Vacina e 

da reação dos moradores desta localidade; 

(...) os combustores de iluminação partidos, com os 

postes vergados, estavam imprestáveis; os vidros 
quebrados brilhavam na calçada; paralelepípedos 

revolvidos, que serviam de projéteis para essas 

depredações, coalhavam a via pública; em todos os 

pontos, destroços de bondes incendiados, portas 
arrancadas, colchões, latas, montes de pedras, 

mostravam os vestígios das barricadas feitas pelas 

multidões agitadas."  
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Outro ponto de destaque e que marca a região portuária é a Revolta da Chibata 

(1910) liderada por João Candido, protagonista da insurgência contra as duras punições 

corporais da Marinha para com os negros marinheiros. (Nota a banca: ainda em fase de 

desenvolvimento)  

Retomo, onde está a Utopia da Pequena África?  

A metodologia utilizada por Sampaio (2014) foi a comparação dos hábitos e 

culturas entre a parte baixa e alta do Morro da Conceição. Enquanto a parte alta é habitada 

por “moradores antigos”, descendentes de portugueses e espanhóis, uma população negra 

e nordestina, “moradores recentes”, habita o pé do morro, a beira do asfalto. Eventos 

como a Procissão da Nossa Senhora da Conceição e a retomada da Banda da Conceição 

são vistas como positivas, pela população do alto do morro e da autora, ou seja, 

influências ou tradições europeias na região, e assim recebem apoio da população antiga. 

Ao contrário, o Bloco Escravos da Mauá, o Afoxé Filhos de Gandhi e o Samba da Pedra 

do Sal são extremamente mal vistos pelos moradores da parte alta por trazerem os de 

“fora” para o espaço do morro. Seria aqui um resquício de uma colonialidade de usos do 

espaço do espaço urbano e fortalecimento da tradição em detrimento dos eventos culturais 

de base negra, a exemplo do Afoxé Filhos de Gandhi que nasce em 1951 ou G.R.E.S. 

Fala Meu Louro de 1938. Coletivos antigos, que sempre estiveram em consonância com 

uma tradição brasileira referenciada na África. Quanto estes movimentos culturais são 

mencionados no livro são como que realizados por um “outro”, que é negro e/ou 

nordestino e visto como estrangeiro naquele local e não um morador que vive aquele 

espaço, por mais que ambos os grupos sejam moradores. 

Há aqui, citando Doreen Massey, “relações, experiências sociais se constroem 

numa escala muito maior do que costumávamos definir para esse momento como lugar 

em si, seja a rua, uma região, um continente.”. (Apud SANTOS, SILVA, SILVA, 2017) 

Relações constroem-se em escalas de importância social e são acionadas por sujeitos 

múltiplos que reinventam cotidianamente o espaço. Neste jogo de forças a parte alta do 

morro sempre esteve em vantagem a parte baixa, seja pelos recursos financeiros e mesmo 

o racismo sistêmico de nossa sociedade.  

Tratar a Pequena África, como sinônimo de inautenticidade, um mito (no sentido 

de inverdade ou erro), ou uma utopia nos parece um problema analítico, pois não leva em 

conta a pluralidade que abriga todo o entorno do Porto, explicitando um resquício de 
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colonialidade latente que a academia preserva: seu poder de classificar e rotular espaços 

de memória negros. 

O livro, por outro lado, traz informações etnográficas e conceituais densas sobre 

a sociabilidade do Morro da Conceição e a relação com a zona portuária. Creio que além 

do texto há outros pontos em que poderei me debruçar sobre o debate sobre a etnicidade, 

seja ela negra e portuguesa da região e relação governamental estabelecida pela autora, 

com o Ministério Público, ONG’s, a Venerável Ordem Terceira de São Francisco da 

Prainha e com o INCRA, por exemplo.  

Em contrapartida ao livro de Sampaio gostaria de utilizar conceitos outros para 

contrapor a visão hegemônica e de Estado explicitada e criticada anteriormente. Utilizo 

como base o texto “Disputas de Lugar e a Pequena África no Centro do Rio de Janeiro: 

Reação ou ação? Resistencia ou r-existência e protagonismo?” do Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Geografia, Relações Raciais e Movimentos Sociais da UERJ. O texto 

publicado no Seminário Internacional Urbanismo Biopolítico (2017) traz conceitos e 

chaves para pensar a relação dos movimentos sociais da região na construção de ações de 

retomada da memória espacial negra e emergência cultural de atores “subalternizados” 

latente da região do cais e arredores do centro da cidade. 

Se o Novo Projeto de Centro da Cidade, o Porto Maravilha, emerge com os Mega 

Eventos -religioso e esportivos- trazidos para o Rio de Janeiro, cidade que ganha assim 

visibilidade internacional e financiamentos, púbicos e privados, para melhoria urbana. Há 

novamente um discurso higienizador da região de “tirar” e “modificar” o que era “antigo” 

e “degradado” e levar uma “nova estrutura urbana” ao espaço central da cidade, e com 

isso novas funções e usos do espaço público destinados sensivelmente a um público 

especifico;  

“(...) além da mudança dos usos o projeto previa 

também o incremento populacional e a mudança 
da composição social: os números oficiais 

falavam em passar de 28 para 100 mil habitantes 

na região, (...) com a substituição das populações 

pobres por uma classe média.”. (SANTOS, 

SILVA, SILVA p. 467. 2017). 

    

Iniciativas como os museus; o MAR (Museu do Rio de Janeiro) e o Museu do 

Amanhã tiveram como foco a modificação estrutural da Praça Mauá. Até então este 



43 
 

 

espaço era composto por um antigo ponto final de ônibus, o Terminal Rodoviário Mariano 

Procópio, a 1ª Delegacia da Polícia Civil e o Terminal de Passageiros do Porto. Ambiente 

este rodeado de bares e prostíbulos conhecidos, com uma estrutura de iluminação precária 

onde havia parte da Perimetral que conectava o centro a Zona Sul da Cidade.  

Neste local foram modificadas as funções e os usos do espaço público de forma 

intensa. Colocando em suspenso qualquer julgamento de valor entre bom e ruim das 

obras, neste caso contatamos que houveram alterações e o público alvo foi modificado e 

os modos deste espaço se alteraram, principalmente com a construção dos dois museus 

que hoje lá estão.  

Na Praça Mauá, foi clara a disputa por significações dentro do território, não sem 

toques de moralidade e discriminações por parte do Governo e com incentivos voltados 

para especulação imobiliária da região. Retomarei as menções as obras e modificações. 

Contudo, gostaria de ressaltar como a operacionalização de um pensamento colonial, seja 

no livro a Utopia da Pequena África, como no resultado das obras de melhorias urbanas 

na região central esteve e está presente no governo e na academia. Uma história escrito 

sobre muitas outras histórias, apaga-se para construir novas. Como descrito por Sueli 

Carneiro (2005) há sempre o “eu hegemônico” personificado no detentor o homem 

branco;           

“Os homens fazem a sua própria história; contudo, não a 

fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles 

quem escolhem às circunstâncias sob as quais ela é feita, 
mas estas lhes foram transmitidas assim como se 

encontram. A tradição de todas as gerações passadas é 

como um pesadelo que comprime o cérebro dos vivos. ”. 

(Marx, Karl. 18 Brumário. p. 25)  

O Projeto Porto Maravilha tem similaridades com as obras do Bota Abaixo no 

discurso e em sua implementação. O Plano de Recuperação e Revitalização da Região 

Portuária do Rio de Janeiro (2001) tinha como escopo o desenvolvimento turístico, a 

construção de novas habitações e com isso o crescimento econômico da região portuária.  

“a Zona Portuária já passava por um rápido processo de 
ressignificação perante a cidade: nos imaginários 

construídos pelas grandes mídias, na era mais associada 

apenas à prostituição, ao tráfico de drogas e às habitações 

“favelizadas”, despontando narrativas que positivavam 
alguns dos seus espaços, habitantes e patrimônios 

culturais.”. Os exemplos mencionados pela autora são a 

reurbanização da Rua Sacadura Cabral, a Vila Olímpica 
na Gamboa, a Cidade do Samba, a reforma o terminal do 
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Porto e “a divulgação do Morro da Conceição como sitio 

histórico de origem portuguesa”. (Sampaio, 2011, p. 10).  

 Tendo como base a perspectiva adotada pelo livro Utopia da Pequena África há 

uma comparação diferenciada entre as formas de habitar o Morro e o entorno do Porto 

por seus diferentes púbicos, basicamente entre “estrangeiros” e os “outros”, o que ficou 

mais exposto com o debate com a população sobre as obras de infraestrutura urbana e a 

gradual implementação da revitalização do Porto.  

“Essas classificações [referente às propostas de 

revitalização] estavam produzindo, entre outros efeitos, 

o acirramento de conflitos sobre os usos dos espaços do 
morro, a atração de projeto de entidades assistenciais 

voltados para o controle e ordenamento de uma 

população tida como “marginalizada” ou “criminosa” e 
a movimentação de narrativas de tradição para demarcar 

fronteiras identitárias e territoriais. ”. (Sampaio, 2011, p. 

12). 

O acionamento de identidades é demonstrado como um conflito recente frente às 

modificações que se sucederam na região. Já existiam que já haviam pleitos e mesmo 

levantamentos institucionais para se demarcar os patrimônios materiais e imateriais tanto 

do consórcio Porto Maravilha, que operacionaliza a região, como pelo IPHAN (Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). O acirramento se dá porque os excluídos 

se veem duplamente nesta chave, pois nem seus lugares de memória, nem seus corpos 

enquanto moradores são respeitados.  

Com relação à atuação dos governos, houve dois prefeitos que elaboraram o 

projeto e posteriormente o implementaram, Cesar Maia (2001 a 2009) e Eduardo Paes 

(2009 a 2017), representantes de uma política de direita liberal, ambos transitaram entre 

os Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB), Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro e o DEM (Democratas), neste último estão hoje estes ex-governantes, sem 

cargos políticos na atualidade. Com objetivo de apresentar o Projeto Porto Maravilha, há 

material de que ele foi planejado nestes últimos governos, incluindo também a presença 

da instância de governança estadual com o governo Sergio Cabral (2007-2014). A 

proposta de alteração estética do Rio de Janeiro foi algo pensado e costurado entre as 

diferentes esferas políticas como podemos observar que os Prefeitos, Governador, 

Senadores e a Presidência da República, onde todos pactuaram com a revitalização para 
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recebimentos dos Mega Eventos de alguma forma com este “novo olhar” para o Rio de 

Janeiro adaptado para recebê-los.1 

 

 

(Eduardo Paes e ator que representou Pereira Passos na inauguração do Jardim do Valongo. Foto: Marcos 

Tristão. O Globo - Julho de 2012) 

Há uma regularizada discursiva entre Pereira Passos e Eduardo Paes para a região 

central do rio de Janeiro. Considero este um dado, já que o ultimo se auto denominou o 

“Novo Pereira Passos”. Acho oportuna a consideração de Marx abaixo; 

 

“(...) Hegel comenta que todos os grandes fatos e todos 
os grandes personagens da história mundial são 

encenados, por assim dizer duas vezes. Ele se esqueceu 

de acrescentar: a primeira vez como tragédia, a segunda 

como farsa. ”. (Marx, Karl. 18 Brumário. p. 25).  

 

Aqui sublinho como as narrativas de Pereira Passos e Eduardo Paes se fazem nos 

mesmo termos e valores sociais, já mencionadas acima no livro Pereira Passos: O 

Haussmann Tropical (Benchimol, 1992). Utilizo reportagens sobre as intervenções 

urbanísticas e entrevistas concedidas pelo prefeito a mídia hegemônica e em comparação 

deste livro. 

 

 

 

                                                             
1 Nota de rodapé: Não levanto aqui questões sobre as articulações desdobradas após as Operações de 

recebimento de propina e lavagem de dinheiro conjugada ao e para o acontecimento do Pan-Americano, 

Jornada Mundial da Juventude (JMJ), Jogos Militares, Copa do Mundo e as Olimpíadas. Mas como elas 

impactaram, enquanto eventos internacionais, impactam o uso dos espaços urbanos. Minha investigação 

aqui tem relação como o que foi removido e descartado, que no caso se tratam de pessoas. 
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3.2 Afoxé Filhos de Gandhi: identidade, cultura e religiosidade na luta por 

memória e (r)existência 

O Afoxé Filhos de Gandhi foi fundado em 1953, dois anos após seu irmão baiano 

ser fundado em Salvador, (Risério,1981.). Há algumas características que ligam os pontos 

tratados nos capítulos anteriores. A composição do Afoxé em Salvador e no Rio de 

Janeiro é de homens negros e trabalhadores da estiva, vinculados a casa de religiosas de 

candomblé e umbanda. Há um intercâmbio entre estes trabalhadores estabelecido nas 

duas cidades o que deu origem aos Filhos de Gandhi nas duas cidades. O que nos coloca 

a questão da comunicalibilidade entre os trabalhadores desta ocupação. Sem duvida, para 

além das comparações com o Porto de Santos, apresentadas no capitulo dois desta 

monografia, há também um intercambio direto com Salvador no viés étnico e 

trabalhistico. Tanto lá em Salvador, quanto aqui no Rio de Janeiro, espacialidade 

relativamente distantes, o Afoxé Filhos de Gandhi se firmou nas bases culturais, étnicas 

e religiosas de maneira muito semelhante. Ambos passaram -e ainda passam- por algumas 

penúrias financeiras, mas se mantem em meio a tradições e novas correntes de 

pensamentos dentro do próprio afoxé, como o debate sobre a inclusão de mulheres em 

Salvador, fator já ultrapassado no Rio que tem uma ala especifica para mulheres e também 

apoia As Filhas de Gandhi, grupo independente formado exclusivamente por mulheres, 

mas que tem como parceiro de apresentações o Afoxé Filhos de Gandhi.  

Descolando um pouco a história do Afoxé Filhos de Gandhi de Salvador que teve 

apoio de governantes interessados no alavancamento do turismo na década de 80, o 

retorno do exilio de Gilberto Gil e sua participação na presidência do Bloco, além de 

empresas patrocinadoras, o Afoxé F.G. no Rio de Janeiro sobrevive a própria sorte em 

uma disputa de significados territoriais, culturais e religiosos.      

O primeiro ponto de destaque é o gênero que compõe o bloco carioca, aqui há uma 

ala especifica para mulheres. Não há proibição da entrada de mulheres, desde que elas 

estejam desempenhando funções e em lugares demarcados. Não há o impedimento a sua 

participação de forma geral. Na dança e nas alas muitas mulheres se dizem gandhistas. 

Contudo, há algumas restrições de ordem religiosa, pois assim como o candomblé apenas 

homens tocam os tambores. Além disso há o requisito, as vezes maleável, destes homens 

serem iniciados a mais de sete anos como ogãns no camdoblé, em diferentes casas e 

nações. 
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O então presidente Antônio Carlos Machado, morador do bairro da Saúde, esteve 

no cargo por dez anos consecutivos a frente do Afoxé. Ele me diz que dispunha de tempo, 

é aposentado da Marinha e trabalha como autônomo, quando e onde quer. O que lhe 

concedia bastante liberdade de tempo para atuar junto ao grupo nos pleitos 

administrativos e nas saídas do bloco a rua. Machado é branco e iniciado no candomblé 

há mais de quinze anos. Ao final deste ano ele abandona seu posto na presidência por 

problemas de saúde derivados da diabetes. Como gandhista, o antigo presidente me relata 

que ainda quer o bem do Gandhi, mesmo que afastado de sua presidência acredita ser 

importante a participação da cidade junto ao Afoxé. Este assunto sempre permeou nossas 

conversas, como ser um bloco de carnval e ainda sim ser fiel as tradições do candomblé? 

Participei de reuniões na casa de Machado, na companhia de Thiago Laurindo, 

vice-presidente, também hoje afastado por problemas de saúde graves. O que não esta 

resolvido de alguma forma em suas vontades. Ele demonstra que assim que estiver melhor 

voltara ao Gandhi para retomar de onde parou as atividades. O novo presidente Carlinhos 

quer uma retomada do Gandhi as suas raízes de matriz africana e menos festas, como me 

relata em uma das nossas ultimas conversas após a saída de Machada. Seria o novo 

“Velho Gandhi”, com obrigações religiosas, atividades burocráticas de pleito do prédio e 

financiamento para a manutenção deste espaço. Eventos como a Festa de Yemanja e o 

desfile no carnaval não são as prioridades desta administração.  

A época de fevereiro, onde inicie minha pesquisa de campo, dois pontos eram 

muitos importantes, a reconstrução da Sede localizada a Rua Camerino, ao lado do 

restaurado Jardins suspensos do Valongo e em frente a praça dos Estivadores. A casa que 

abriga o Afoxé possui um pequeno espaço interno, um palco e prateleiras para se guardar 

os atabaques utilizados nas cerimônias, dois banheiros e uma pequena cozinha cheia de 

panelas de vários tamanhos. Não há teto no edifício, assim como não há água encanada 

ou luz própria na sede, o que impede reuniões me dias de chuva, festas grandes em seu 

interior ou mesmo reuniões noturnas, que neste caso passam a ser realizadas na Praça do 

Estivadores.   

Além da precariedade do antigo prédio do Estado, cujo pleito de ocupação ainda 

tramita em esferas internas do Governo, paralelamente há o pleito de patrimonialização 

do Bloco junto a Secretaria de Cultura do Município, e que este estava em estado 

avançado, segundo Machado. Além da busca junto ao Instituto de Patrimônio Histórico 
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Nacional (IPHAN) com o apoio do Porto Maravilha, algo decerto inesperado e que causa 

muita desconfiança a todos. 

Hoje há um roteiro de visita guiadas que rememoram o passado negro da região 

central denominado Trajeto da Herança Africana, que perpassa a parte baixa do centro 

nas localidades da Saúde, Santo Cristo, Gamboa, Morro do Pinto e parte da Providência. 

Assim como o Rolê dos Favelados, tentativas de se apresentar um Rio de Janeiro fora dos 

padrões estabelecidos pela Zona Sul de mar e belas montanhas, estes dois tours guiados 

buscam ressaltar a memória histórica negra invisibilizada na região do centro do Rio de 

Janeiro.  

Outro ponto de destaque é a alocação, ainda provisória, do Museu da Escravidão 

e Liberdade no Centro de Cultura José Bonifácio. A questão do Museu ainda é transitória, 

há um estudo da Prefeitura junto a Universidade Federal Fluminense e uma série de 

assembleias para a alocação definitiva do Museu, ainda sem sede ou orçamento definido 

pela atual gestão municipal. 

Quando fui apresentada formalmente ao bloco a primeira coisa que os integrantes 

me questionaram era se eu havia lido, ou mesmo se era aluna da Professora Roberta 

Guimarães. Vendo meu total desconhecimento quanto ao livro por ela lançado em 2007 

ou mesmo onde ela dava aulas, fui estranhamente bem recebida. Contudo, me apeguei a 

esta questão e busquei o livro “A Utopia da Pequena África” (2007) o que incomodava 

meus interlocutores. Gastei um pouco de tempo nos capítulos anteriores tentando 

demonstrar este incomodo, que também me afetou durante minha pesquisa de campo 

tento na questão sobre materialidade e utopia algumas vezes equivocadas, além do 

binarismo superficial frente a rejeição dos moradores do Morro da Conceição aos blocos 

de matriz africana e morados do asfalto. 

“-Ajayô!”- grita Mestre Caboclinho ao microfone ao início de todo ensaio. Uma 

saudação para Oxalá, não sem motivo, todo o bloco é branco. As referências nas letras e 

danças a religiões de matriz africana são inúmeras. Oxalá é o orixá do Afoxé Filhos de 

Gandhi. Símbolo de calma e paz. Contudo, são saudados todos os orixás em todos os 

ensaios e desfiles. É um ritual de candomblé a céu aberto, onde há limites e eventos que 

acontecem dentro da roça.  

Primeiramente, seja em reunião ou atividade de festa externas, há um padê para 

Exú, entidade das ruas, que abre os caminhos para a passagem pacífica da charanga. Há 
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para os participantes a recomendação de não beber durante a passagem do bloco. Estamos 

num período de tempo de religioso, mesmo que expressão fora do barracão, há de se ter 

respeito a louvação das entidades e aos mais velhos ali presentes. 

Neste momento tentarei ser direta ao ponto que coloca como (r)existência e 

narrativas do Afoxé na zona central da cidade, onde houveram muitas alterações 

urbanísticas e reformas várias das em diferentes tempos. (R)existência frente ao capital 

especulativo, a demora da concessão da sede para realização da reforma nos corredores 

da burocracia estatal, o não incentivo da Prefeitura durante o carnaval, a uma política 

eterna da cidade que tenta apagar a memória de um passado escravocrata (Santos, 2011). 

O Afoxé Filhos de Gandhi resiste e existe naquele espaço, significando as práticas 

religiosas do candomblé, proporcionando que no dia dois de fevereiro haja o cortejo a 

Iemanjá (dona de todas as cabeças) até do antigo cais de embarque do Porto, ao lado do 

recente Museu do Amanhã. 

Por fim, ao conversar com Thiago Laurentino, Mestre Caboclinho e Machado 

mesmo com as dificuldades de saúde e de tempo foi não só uma história do territorial e 

das sociabilidades realizadas por um bloco afro-cultura, mas uma imersão em passados 

próximos, futuros prósperos e muita festa; -Sempre haverá o Gandhi.  

Finalizamos o dois de fevereiro entregando flores e perfumes ao mar, mesmo com 

as restrições impostas ao culto pela prefeitura. Foram utilizados materiais de fácil 

decomposição e muitas, muitas flores. Retomamos em silencio a sede. Uma reflexão 

necessária visto as dificuldades e a potência do grupo que faz tudo sem um incentivo 

governamental.  

No final da comemoração, já cansados, queimados de sol, Thiago pega o 

microfone e pede aos gandhistas, brincantes ou da casa, resistentes daquele longo dia de 

fevereiro; “-Toca a zabumba que a terra é Nossa! Ajayô!”. 
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Conclusão 

Há neste trabalho fatores que se agregam em tempos diferentes, mas num mesmo 

território etnicidade, trabalho e resistência. Uma região marcada por um dos maiores atos 

contra a humanidade. O que é feito destes lugares é de responsabilidade de todos, antigos, 

novo e os que virão. A história negra da região central do Rio de Janeiro não é apenas um 

ponto dentro as diversas histórias já contadas pela cidade, mas A História da Cidade. Não 

haveria Rio de Janeiro sem os escravizados aportados aqui. 

O trabalho destes homens foi enredo de crônicas, uma expressão etnográfica do 

passado que se expressa de maneira recente em nossos pensamentos que vemos as 

intervenções para uma cidade bussiness, preparada para os Mega-Eventos. 

Resistência sempre foi adjetivo para se trabalhar na estiva, habitar os bairros 

portuários, lutar contra o discurso higienista, brigar por condições melhores de trabalho e 

cultuar seus orixás e antepassados. Existência para além das condições básicas, querer o 

impossível, querer sempre mais do que o oferecido por governos ou pela academia que 

se sucedem invisibilizando a cultura negra. 

Há racismo por todos os lados, mas somos nós na academia que devemos nos 

rever constantemente para não reproduzirmos a colonização imposta, nos tornando 

escravizados e escravizadores de uma Europa arquitetônica e epistêmica. Somos mais e 

podemos ir além. O Afoxé Filhos de Gandhi me mostra com sua luta isso todos os dias.  
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