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RESUMO 

 
 

O Sítio Arqueológico Cemitério dos Pretos Novos possui grande relevância para a 
história da cidade do Rio de Janeiro. Situado na zona portuária da cidade, o local foi 
descoberto ao acaso durante escavações de reformas do que então era uma 
residência particular, na década de 1990. A sua transformação num museu 
memorial, para promover a história negra e indígena e ressaltar a importância desse 
patrimônio histórico, motivou a realização deste trabalho. Somado a isto, o aumento 
do fluxo de visitantes na zona portuária do Rio de Janeiro é uma das hipóteses de 
consequência da profunda reforma urbana pela qual passa atualmente a região, 
provocado pelo projeto Operação Urbana Porto Maravilha. Neste sentido, buscou-se 
realizar um estudo sobre a história do local e fazer uma análise de sua estrutura e 
oferta de atividades e serviços enquanto atrativo turístico. A pesquisa, de caráter 
qualitativo, utilizou-se, dentre outros instrumentos de coleta e análise de dados e da 
realização de um grupo focal com alunos do primeiro período de Turismo da 
Universidade Federal Fluminense, que participaram de uma oficina no local e seu 
entorno, com o objetivo de verificar as condições de oferta do museu e sua estrutura 
para receber turistas nacionais e internacionais. Como resultado, apurou-se que a 
instituição é de grande importância para a história do Rio de Janeiro, e suas 
atividades oferecidas são muito interessantes, entretanto, ainda carece de alguns 
investimentos na estrutura do local, sinalização, melhoria de seu entorno, dentre 
outros itens. 
 
Palavras-chave: Sítio Arqueológico Cemitério dos Pretos Novos, Patrimônio 
Histórico, Zona Portuária, Turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

The Archeological Site Cemitério dos Pretos Novos is very important for the city of 
Rio de Janeiro’s history. Located at the waterfront of the city, the local was 
discovered during the reforms excavations of what was, at the time, a private house, 
in the decade of 1990. Its transformation in a memorial museum, to promote the 
black and indigenous people and to highlight this historical patrimony, motivated the 
realization of this work. In addition, the increase of visitors in the waterfront of the city 
is one of the hypotheses of result of the urban reform that is happening in the region, 
caused by the project Operação Urbana Porto Maravilha. In this matter, this paper 
promotes a study of the local history, and analyses its structure, activities and 
services supplies while the local is considered a tourist attraction. The qualitative 
research utilized the data collection and analysis, and also made a focus group 
research with students of the first semester of Tourism in the Federal Fluminense 
University, which participated of a workshop of the IPN and in its surrounding, with 
the intention of evaluate the offers conditions of the museum and its structure to 
receive national and international students. As a result, it was perceived that the 
institution is very important for Rio de Janeiro’s history, and its activities are very 
interesting, however, it stills needs investments on the local structure, as well as road 
signs, surrounding improvements, and other items.  
 
Key-words: Archeological Site Cemitério dos Pretos Novos, Historical Patrimony, 
Waterfront, Tourism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A cidade do Rio de Janeiro está sendo palco de megaeventos como a Copa 

do Mundo de Futebol, realizada em 2014, e as Olimpíadas em 2016; e sob este 

pretexto diversas transformações na estrutura desta região estão ocorrendo. O 

projeto de mais impacto e que tem gerado mais comentários é o projeto Operação 

Urbana Porto Maravilha, que tem modificado muito a estrutura da zona portuária 

carioca.  

 De acordo com a descrição do site oficial do projeto (PORTO MARAVILHA, 

2014), seu objetivo é a regeneração urbana da zona portuária e a valorização do 

patrimônio histórico da região. Para organizar as obras, a zona portuária foi dividida 

em núcleos, que foram separados de acordo com suas características 

predominantes, seus atrativos e sua geografia. Estes núcleos possuem grande 

relevância patrimonial para a história do Rio de Janeiro por estarem situados em 

uma área importante para a história do Brasil e repleta de atrativos culturais (alguns 

encontrados ao acaso durante as escavações). 

 Neste contexto, este trabalho irá analisar o Instituto Pretos Novos, situado no 

Núcleo Saúde, compreendido entre o Morro da Saúde e a Rua Leôncio de 

Albuquerque (a oeste) e a Avenida Barão de Tefé (leste), e entre o Cais da Gamboa 

(ao norte) até a Rua do Livramento (sul). As obras que estão sendo desenvolvidas 

neste núcleo, como a passagem da via Binário do Porto e a construção do VLT, 

poderão aumentar o fluxo turístico, dando mais opções de transporte ao Sítio 

Arqueológico Cemitério dos Pretos Novos, além de tornarem mais atrativo o seu 

entorno. 

 Por ser uma descoberta recente, o Sítio Arqueológico Cemitério dos Pretos 

Novos ainda tem pouco tempo como instituição formada e vem tentando consolidar 

sua importância enquanto patrimônio da humanidade. Para isto, é constante a luta 

dos administradores do local para divulgá-lo, inseri-lo no circuito cultural da cidade e 

realizar atividades para envolver turistas e comunidade local a fim de compartilhar 

um pouco mais sobre o nosso passado. Apesar de sua existência ser de grande 

importância para a história do Brasil, ainda é recente sua caracterização como 

atrativo turístico consolidado no roteiro cultural do Rio de Janeiro. 
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 Com as mudanças na cidade do Rio de Janeiro, a zona portuária se torna 

mais atrativa e desperta o interesse de turistas do mundo inteiro para visitarem o 

local.  Por ser um sítio arqueológico recentemente descoberto, acredita-se que a 

instituição ainda carece de um planejamento específico para atender uma grande 

demanda de visitantes nacionais e internacionais.  

 Diante deste contexto, este trabalho tem como objetivo principal fazer um 

estudo sobre a história do local e fazer uma análise de sua estrutura e oferta de 

atividades e serviços enquanto atrativo turístico. Para isto foi feita uma análise 

presencial do local para avaliar se o museu se encontra dentro das normas 

estipuladas para receber visitantes no que se refere à acessibilidade, sinalização, 

entre outros, além da aplicação de um grupo focal com os alunos de Turismo. 

 O projeto foi viável por se tratar da coleta e análise de dados feitos através de 

um grupo focal realizado com alunos do primeiro período de Turismo da 

Universidade Federal Fluminense, que participaram de uma Oficina a Céu Aberto 

promovida pelo Instituto Pretos Novos, sob supervisão dos professores Ari Fonseca 

Filho e Valéria Lima Guimarães, além de observações feitas pela autora a partir das 

visitas e pesquisas de campo.  

 Durante a visita técnica, os alunos participantes do grupo focal puderam 

analisar a instituição sob o olhar crítico de futuros turismólogos para que na 

discussão do grupo focal pudessem avaliar o potencial turístico do Sítio 

Arqueológico Cemitério dos Pretos Novos e dar possíveis sugestões de melhorias. 

  Com este estudo deverá ser possível mostrar aos gestores da instituição e à 

comunidade local como o Sítio Arqueológico Cemitério dos Pretos Novos – enquanto 

patrimônio histórico-cultural – pode se apropriar do turismo e beneficiar a instituição, 

seu entorno e comunidade local, estimulando o estudo e conhecimento da história 

do Brasil e promovendo o turismo cultural na zona portuária do Rio de Janeiro. 

 A metodologia utilizada foi revisão de literatura acerca da administração de 

patrimônios históricos, promoção e pesquisa em sítios arqueológicos. A pesquisa de 

campo e análises das condições de infraestrutura e acessibilidade do instituto foram 

feitas através de observação e participação da autora em oficinas realizadas pela 

instituição e, por fim, aplicação do grupo focal com os alunos de Turismo que já 

haviam participado das atividades do IPN. 
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 O presente trabalho está divido em três capítulos: no primeiro capítulo será 

descrito sobre o comércio de escravos e pretos novos e as atividades 

desempenhadas na zona portuária do Rio de Janeiro nesta época. No capítulo 

seguinte será apresentado o projeto Operação Urbana Porto Maravilha e as 

iniciativas para reconstruir o Rio de Janeiro em detrimento dos investimentos nos 

achados arqueológicos cruciais para a memória do país e do povo negro da região e 

a espetacularização gerada pelas grandes construções para modernização da zona 

portuária. 

 Em seguida será abordada a história do Instituto Pretos Novos, desde a 

descoberta do cemitério, procedimentos para a transformação em sítio arqueológico, 

captura de investimentos, divulgação e promoção do local para atrair tanto visitantes 

quanto pesquisadores, o planejamento e gestão das atividades e eventos realizados 

no IPN. Também será comentada sobre a repercussão desta instituição ao redor do 

mundo. No terceiro capítulo serão identificados os resultados obtidos através das 

observações feitas pela autora nas suas pesquisas de campo, além da 

demonstração dos resultados do grupo focal aplicado com os alunos do curso de 

Turismo. 

 Por fim, será feita uma análise da relação indissociável entre turismo, 

patrimônio histórico, comunidade e visitante e a importância da sua preservação e 

valorização. 
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1 RIO DE JANEIRO: PALCO DE HISTÓRIAS, MEMÓRIAS E PATRIMÔNIO 

 A cidade do Rio de Janeiro é um destino turístico altamente atrativo que 

desperta interesse não só entre moradores, mas também entre visitantes nacionais 

e internacionais. Além de sua paisagem com belas praias, cachoeiras e paisagens 

naturais, o Rio de Janeiro foi palco de muitos acontecimentos históricos que nos 

deixaram diversos patrimônios materiais e imateriais como legado cultural. 

 Entretanto, para se analisar um espaço turístico e sua paisagem é necessário 

entender a sociedade que a formou, pois o espaço urbano é um produto das 

relações sociais que dão ao espaço uma forma, um significado social. A chamada 

“Cidade Maravilhosa” que hoje atrai milhões de turistas foi construída a partir de 

muitos acordos e intervenções políticas, comércio de escravos e revoltas populares, 

tendo como palco o porto do Rio de Janeiro. Nele desembarcaram muitos escravos 

em péssimas condições de saúde, quando não sem vida, devido às condições 

insalubres dos navios negreiros. 

 Com a vinda da Família Real a cidade se modernizou: Dom João VI ordenou 

a criação de obras hoje consideradas patrimônios históricos, como o Teatro João 

Caetano (antigo Teatro Real São João), a Biblioteca Nacional (antiga Biblioteca 

Real), Museu Nacional de História Natural (antigo Museu Real), o Jardim Botânico, 

dentre outros locais. 

Todos os acontecimentos que fazem parte da nossa história possibilitam ao 

trade turístico carioca explorar diversos segmentos em vez de se centralizar 

somente no turismo de sol e praia. O turismo cultural estimula o aprendizado e 

reconhecimento de instituições que lutam para a preservação da memória e do 

patrimônio histórico, como o Instituto Pretos Novos, antigo cemitério de escravos 

que desembarcavam na cidade do Rio de Janeiro, sobre o qual se entrará em 

detalhes adiante.  

 

1.1 O COMÉRCIO DE ESCRAVOS NO RIO DE JANEIRO 

A curiosidade do homem sempre o motiva a desenvolver mecanismos para 

explorar a natureza e terras não descobertas. Com a caravela o homem foi capaz de 

se locomover pelos oceanos a outros continentes; e as expedições levaram ao 
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descobrimento de novas terras já habitadas por povos com seus hábitos de se 

vestir, se alimentar e se relacionar. 

O descobrimento do Brasil dizimou a cultura indígena, deixando o 

eurocentrismo tomar conta do país, tornando-o colônia e obrigando os moradores a 

mudar seu comportamento, sua língua e religião. Somado a isto, o tráfico de 

escravos trouxe milhares de negros à região sudeste para exploração da lavoura 

cafeeira, açucareira e de mineração. 

Um dos lugares muito importantes para estes acontecimentos foi o porto do 

Rio de Janeiro, que era a porta de entrada de mercadorias e mão de obra escrava e 

tinha uma intensa movimentação financeira. O porto servia também como entrada 

de invasores, por isto a área que atualmente ocupa o Museu Histórico Nacional, 

localizado na Praça XV, no Centro da cidade, continha diversos itens de guerra, 

como fortes e canhões, para evitar o confronto entre invasores de outras nações. Na 

verdade, o conjunto de fortes da cidade do Rio de Janeiro foi edificado de maneira 

que os fortes fossem posicionados estrategicamente em torno da Baía de 

Guanabara. 

Uma prática comum era o sepultamento de cativos vindos da África em covas 

coletivas. Muitas vezes, nem mesmo eram enterrados: os corpos eram aglomerados 

e posteriormente queimados.  

Os escravos eram transportados junto com cargas, acorrentados em 

diferentes posições. Na zona portuária havia o Cais do Valongo, local de intensa 

movimentação de embarcações, importando e exportando escravos, como afirmam 

Mees e Guimarães (2009, p.37): 

 
 

Os sobreviventes eram desembarcados e vendidos nos principais portos da 
colônia, como Salvador, Recife e Rio de Janeiro, completando-se a ligação 
entre o centro fornecedor de mão de obra (África) e o centro produtor de 
açúcar (Brasil), integrados na empresa da colonização metropolitana.   
 
 

Muitos deles já chegavam doentes e até mortos, e se destinavam ao 

Cemitério dos Pretos Novos. Ninguém gostava de presenciar a chegada dos cativos 

nus, com mau cheiro ou doenças contagiosas, lhes restando somente a rua para 

fazer suas necessidades fisiológicas. Assim, a mudança do local do cemitério foi 

estrategicamente feita para um lugar mais afastado do porto da Praça XV, onde 
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ninguém precisasse passar perto destas cenas desagradáveis, nem visse os 

espancamentos frequentes aos negros.  

Entretanto, com o passar dos anos e com o número crescente de corpos de 

escravos em covas rasas, a população do Valongo foi começando a ficar 

incomodada com o mau cheiro dos corpos em decomposição, resultado de um 

cemitério mal administrado. Donos de comércios no entorno não aguentavam o odor 

que saía do local, então começaram a relatar suas críticas a um juiz de crime. De 

acordo com Pereira (2007, p. 87): 

 
 

[...] de 1824 a 1830 foram sepultados 6.119 escravos no Cemitério dos 
Pretos Novos, o que daria o número de 1.019 sepultamentos por ano. Um 
número incrível se levarmos em conta que o Cemitério dos Pretos Novos 
deveria ter mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. 

 
 

Os números declarados no Livro de Óbitos da Freguesia de Santa Rita nos 

permite concluir que o cemitério era pequeno demais para a frequência de 

sepultamentos realizados no local. Após averiguar a situação, o juiz de crime 

ordenou que se aumentasse o terreno do cemitério e contratasse pessoas capazes 

de realizar sepultamentos dignos. Entretanto, dois anos mais tarde as reclamações 

voltaram, com indagações de que o cemitério fazia mal à saúde, pois os dejetos dos 

corpos estavam se misturando à água. Depois de meses de burocracia 

governamental, o cemitério foi fechado em 1830. 

Como já foi citado neste trabalho, os escravos tinham um tratamento 

desumano desde a saída de seu país natal até chegar ao porto do Rio de Janeiro. 

Assim, os que conseguiam chegar com vida muitas vezes traziam diversas doenças 

que poderiam contagiar os moradores daqui, como a varíola. A pressão para o fim 

do tráfico negreiro aumentava cada dia mais, com diversos motivos somados à 

proliferação de doenças (como os odores gerados pelos cemitérios e escravos 

sendo obrigados a fazer suas necessidades na rua assim que chegavam ao porto). 

Após o ano de 1830 o cemitério de escravos encerrava seu funcionamento, 

pois foram encontrados registros, de acordo com Pereira (2007), sobre o 

sepultamento de escravos em outros locais, como a Ladeira da Misericórdia. 

Embora o Cemitério dos Pretos Novos tenha tido seu fechamento nesta 

época, o tráfico negreiro não encerrou suas atividades. Depois de um tempo, o 
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Cemitério da Misericórdia também ficou superlotado, mas, em simultaneidade, após 

o tratado firmado entre Brasil e Inglaterra, em 1850 o tráfico de escravos deveria se 

dar por encerrado e proibido. A Lei Eusébio de Queirós, aprovada em 1850 devido a 

pressões por parte do governo inglês, proibiu o tráfico interatlântico de escravos 

para o Brasil. Embora a lei tenha sido aprovada, o tráfico de escravos, em um 

primeiro momento, não cessou suas atividades.1  

Como muitos senhores de escravos viram nesta iniciativa uma possível queda 

em seus lucros, o tráfico continuou, mas na ilegalidade. Porém, os sepultamentos de 

escravos passaram a ser realizados em cemitérios não exclusivos para escravos, o 

que confirma o fim do Cemitério dos Pretos Novos. 

Como citado anteriormente, milhares de escravos foram enterrados pela zona 

portuária do Rio de Janeiro, então há a possibilidade de existirem diversos 

cemitérios abaixo dos grandes edifícios corporativos do centro financeiro da cidade, 

ainda não descobertos. Assim como a casa situada da Rua Pedro Ernesto de 

número 36, dezenas de outras construções foram feitas sobre cemitérios de 

escravos do século XVIII. 

 

1.2 A MORTE NO SÉCULO XVIII 

A morte possui diversos significados que variam de acordo com a cultura de 

um povo, já o conceito de cultura também pode ter interpretações distintas: para o 

senso-comum, quem tem “cultura” ou é “culto” é o sujeito que lê muitos livros, fala 

diversas línguas ou é capaz de identificar diversas obras de arte. Esta interpretação 

pode ser preconceituosa, pois tende a classificar pessoas em níveis hierárquicos de 

inteligência, discriminando de diversas formas grupos sociais, etnias e nações.  

A palavra “cultura” pode se referir também ao entendimento das relações de 

um povo, o conjunto de hábitos e normas interpretados por estas pessoas. De 

acordo com Roberto Da Matta (1981, p. 2):  

 
 

                                                 
1
 A atitude de continuar exercendo uma atividade mesmo após sua proibição influenciou na criação 

da expressão “pra inglês ver”, para fazer referência a leis demagógicas que não são cumpridas na 
prática. 
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Cultura é, em Antropologia Social e Sociologia, um mapa, um receituário, 
um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, 
classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmas. [...] é um 
conjunto de regras que nos diz como o mundo pode e deve ser classificado.  
 
 

Assim, todos têm cultura e nenhuma cultura é inferior ou superior à outra, 

porque são estas regras de relacionamento que unem indivíduos, formando grupos 

sociais que se distinguem de outros em vários aspectos. E é esta diferença que 

torna a vida interessante, motivando-nos a entender como cada grupo se 

relacionava no passado e que acontecimento provocou mudanças no modo de 

pensar e viver no decorrer dos anos.  

A cultura condiciona a visão de mundo, pois ao nos depararmos com hábitos 

e diferentes costumes, tendemos a olhá-los depreciativamente. Exemplo disto é o 

fato de que muitas pessoas inserem a cultura negra, indígena ou nordestina em uma 

posição de inferioridade. Como afirma Laraia (2001, p. 75), “O homem que vê o 

mundo através de sua cultura tem como consequência a propensão a considerar o 

seu modo de vida como o mais correto e o mais natural”.  

Esta linha de pensamento, denominada etnocentrismo, coloca como 

referência suas tradições, costumes, modo de falar e agir, ignorando qualquer outro 

modo de vida. Porém, cada cultura permite compreender as diferenças entre as 

nações, e nenhum costume ou tradição devem ser ignorados, como afirma Da Matta 

(1981, p. 3):  

 
 
[...] a cultura parece ser um bom instrumento para compreender as 
diferenças entre os homens e as sociedades. Elas não seriam dadas, de 
uma vez por todas, por meio de um meio geográfico ou de uma raça, como 
diziam os estudiosos do passado, mas em diferentes configurações ou 
relações que cada sociedade estabelece no decorrer de sua história. 
 
 

Entender a cultura nos permite compreender melhor a nossa história, e cada 

sistema cultural tem uma lógica própria. Deste modo, “Entender a lógica de um 

sistema cultural depende da compreensão das categorias constituídas pelo mesmo.” 

(LARAIA, 2001, p.96).  

O sepultamento ao longo dos anos teve diversos significados. Como o 

cristianismo era a religião que imperava, seus ensinamentos perduraram durante 

centenas de anos. De acordo com o pensamento cristão da época, a morte 
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pertencia aos cuidados da Igreja Católica, e assim a partir do século IV os 

sepultamentos eram realizados dentro das igrejas. Primeiramente somente os 

nobres tinham este direito, mas depois todos os comuns também teriam os corpos 

de seus familiares sepultados desta maneira.  

Deste modo, estar enterrado numa igreja era como se aproximasse o morto 

de Deus, tornando sua vida após a morte mais tranquila e exibindo à comunidade 

que frequentava o local a importância de se ter uma vida sem pecados para morrer 

ao lado de Deus. Todavia para ter a paz de espírito era necessário pagar: quanto 

maior o valor despendido no sepultamento e maior a posição social da pessoa, mais 

próximo de Deus e do altar ela ficaria. 

Nesta época, os cemitérios do Rio de Janeiro eram destinados a pessoas que 

pertencessem à mesma classe social. Como os escravos não tinham dinheiro e 

muito menos status social eram enterrados próximo às igrejas. No cemitério católico 

da Santa Casa da Misericórdia, por exemplo, eram enterrados escravos em covas 

coletivas, e quando o número de corpos aglomerados chegasse ao limite era 

realizada uma cerimônia coletiva. Depois os corpos eram enterrados nus ou 

cobertos por uma lona, com as cabeças viradas para os pés do outro. Contrastando 

com esta prática o Cemitério dos Ingleses, na Gamboa, realizava um sepultamento 

totalmente oposto para os europeus protestantes: enterrava-os perto da praia e com 

as devidas condições de limpeza. 

O Cemitério de Pretos Novos foi construído em 1722, próximo ao mercado de 

escravos e à Igreja de Santa Rita, nas imediações do porto, de onde 

desembarcavam cada vez mais escravos mortos. Posteriormente foi transferido para 

o Valongo (caminho da Gamboa, atualmente denominada Rua Pedro Ernesto) em 

1769, onde teve seu funcionamento até cerca de 1830. 

De acordo com Pereira (2007, p.49), ainda não se sabe a ordem religiosa do 

Cemitério dos Pretos Novos: “Resta sabermos se o Cemitério dos Pretos Novos era 

de fato considerado um cemitério cristão [...]. Uma vez confirmada esta hipótese, 

ficaria claro o motivo da forma de sepultamento precária praticada ali”. 

Cabe ressaltar que, ainda de acordo com o autor, o Cemitério dos Pretos 

Novos era considerado sagrado, pois era administrado pela Igreja de Santa Rita. 



20 

Assim, pode-se afirmar que as práticas de sepultamento cruéis e desrespeitosas aos 

escravos não podem ser justificadas pelo fato de o cemitério ser clandestino. 

Diante dos fatos apresentados, corrobora-se a ideia de que o negro foi 

considerado um objeto de compra e venda, um produto a ser comercializado a fim 

de tornar-se propriedade de um senhor. A posição de inferioridade em que o negro 

foi colocado perdurou por muitos séculos, mesmo após a abolição da escravidão por 

lei. Como eram forçados a trabalhar para pagar suas dívidas adquiridas nas 

fazendas, mesmo sendo libertos, muitos não tinham condições de se sustentar, 

vivendo então à margem da sociedade.  

Naquela época, a hierarquia escravista era muito rígida, o que fazia com que 

os cativos tivessem que pagar caro por uma morte digna e santificada, tendo seus 

corpos muitas vezes enterrados em valas, uns sobre os outros, ainda mais os pretos 

novos, que já chegavam ao porto sem vida e sem ter a oportunidade de se associar 

a uma irmandade. Os escravos eram vistos como mercadoria e poderiam significar 

prejuízo para os traficantes, uma vez que estes tinham que pagar taxas para sua 

entrada no país. 

Muito se é falado sobre a vida de escravos ao longo dos anos, mas pouco se 

sabe sobre a morte deles. O entendimento parcial sobre hábitos dos pretos novos é 

possível a partir do estudo dos objetos encontrados no Cemitério dos Pretos Novos, 

visto que não podemos generalizar os costumes e cotidiano de um grupo como um 

todo, mesmo que tenham sido feitos estudos sobre os objetos encontrados. O 

trabalho arqueológico realizado no local permite, em conjunto com historiadores e 

antropólogos, acrescentar fatos do passado do negro à história, reconstituindo 

sociedades desaparecidas. 

Estudar o significado da morte é entender a cultura e valores de uma 

sociedade. Como afirma Laraia (2001, p. 70):  

 
 
Podemos entender o fato de que indivíduos de culturas diferentes podem 
ser facilmente identificados por uma série de características, tais como o 
modo de agir, vestir, caminhar, comer, sem mencionar a evidência das 
diferenças linguísticas, o fato de mais imediata observação empírica. 
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Pesquisas feitas por Pereira (2007) a partir do Livro de Óbitos de Escravos da 

Freguesia de Santa Rita indicam que os escravos homens adultos (72,36%) morriam 

mais que as mulheres adultas (9,23%). Como afirma Pereira (2013, p. 113):  

 
 

[...] percebemos que somente uma taxa de mortalidade tão alta poderia 
justificar a existência do cemitério, dentro de uma lógica de importação de 
mão de obra escrava, em números sempre crescentes, em que mais mortes 
significavam, no limite, a necessidade de se trazer mais escravos, 
sobretudo homens [...]. 

 
 

O autor afirma que a partir de 1833 o cemitério não existia mais e todos os 

corpos iam para a Ladeira da Misericórdia. Havia tantos sepultamentos que com o 

fim do Cemitério dos Pretos Novos, o Cemitério da Santa Casa sofreu uma 

superlotação e foi obrigado a não aceitar mais sepultamentos. 

No estudo de uma cultura, nenhum hábito deve ser ignorado para seu maior 

entendimento. Mais importante ainda é propagar este conhecimento para a 

comunidade através das escolas, visitas guiadas, turismo pedagógico e valorização 

de sítios arqueológicos, como o Cemitério dos Pretos Novos. Seu acervo histórico e 

cultural deve ser preservado, estudado, respeitado e semeado através de políticas 

culturais que incentivem a propagação do conhecimento da história e da memória do 

Brasil. 

A luta do movimento negro para a valorização da cultura negra é constante. 

Muitas conquistas já foram feitas para que a memória negra seja preservada e 

estudada. Exemplo disto é a criação do Circuito Histórico e Arqueológico da 

Celebração da Herança Africana2, que destaca os marcos históricos da memória da 

África no Rio de Janeiro, como o Instituto Pretos Novos, o Cais do Valongo, a Pedra 

do Sal, os Jardins do Valongo, dentre outros locais. A criação deste circuito é uma 

ótima iniciativa para estimular a visitação da comunidade local, escolas e turistas 

nacionais e estrangeiros a conhecerem mais sobre o passado escravo, entretanto, 

ainda faltam muitos investimentos na educação patrimonial, além de políticas 

públicas de valorização dos patrimônios históricos do Rio de Janeiro. 

                                                 
2
 Criado pela prefeitura do Rio de Janeiro em novembro de 2011, o circuito é um roteiro de locais 

importantes para a história e memória da África. Sob subcoordenação da Subsecretaria de 
Patrimônio, o projeto tem como objetivo valorizar a memória e proteção de patrimônios culturais, além 
de transformar os locais em áreas de visitação para turistas, moradores e alunos de escolas públicas 
e privadas. 
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1.3 O LEGADO CULTURAL DO CEMITÉRIO DOS PRETOS NOVOS  

O Cemitério dos Pretos Novos tem muitas informações importantes a 

apresentar à comunidade, turistas e estrangeiros e o esforço de seus 

administradores para não deixar esta parte da história e cultura do povo negro e 

indígena é notável quando se entra no local.  

Este sítio arqueológico está situado em uma área de grande importância 

patrimonial: a zona portuária do Rio de Janeiro. Sua história já citada neste trabalho 

mostra a urgência de sua conservação e a necessidade de políticas públicas para 

preservação destes patrimônios. Atualmente são realizados diversos circuitos para 

mostrar à comunidade local, pesquisadores, turistas nacionais e estrangeiros, 

algumas das heranças culturais legadas pelos nossos antepassados de origem 

negra.  

Uma das noções de patrimônio já superadas academicamente, mas ainda 

vigentes na sociedade, abrange o conjunto de bens que uma pessoa possui, 

tratando-se apenas de valores materiais.  É preciso reforçar que o sentido de 

patrimônio percorre os terrenos da natureza e cultura: patrimônio natural é o 

conjunto de bens físicos formados pela natureza – embora sujeitos à modificação do 

homem – como praias, cachoeiras, florestas; já o conceito de patrimônio cultural foi 

evoluindo com base em muitos estudos e debates no decorrer dos anos.  

Na época do Renascimento o significado de patrimônio foi se relacionando 

com a ideia de passado histórico, e nisso podemos relacionar os grandes 

monumentos construídos. A patrimonialização de monumentos é uma maneira de 

relembrar algo importante que foi construído e que deve ser relembrado como um 

feito histórico formador de uma identidade coletiva. Na Revolução Industrial houve o 

isolamento de patrimônios em museus, marcando a percepção da necessidade de 

conscientização sobre um passado importante para a nação.  

Era comum no decorrer da história o destaque dado às classes abastadas, 

logo, os bens considerados pelas autoridades para preservação eram os grandes 

monumentos, casarões e palácios em que a nobreza vivia. A arte também teve 

grande importância para o conceito de patrimônio, pois as pinturas e esculturas 

entravam neste ramo, uma vez que remetia a um nível de status social destacar que 



23 

“as esculturas romanas eram deslumbrantes” ou que “o conjunto arquitetônico grego 

é alvo de estudos até os tempos atuais”. 

Gonçalves (1988, p. 267) também afirma que “Os chamados patrimônios 

culturais podem ser interpretados como coleções de objetos móveis e imóveis, 

através dos quais é definida a identidade de pessoas e coletividades como a nação, 

o grupo étnico, etc.”. Mas pode-se notar um complemento ao sentido de patrimônio 

cultural na Constituição de 1988 quando, no artigo 216, são acrescentados ao 

conceito de patrimônio valores como memória e identidade: 

 
 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 
1988). 

 

 

Para Barretto (2000, p. 11) o sentido de “patrimônio cultural” abrange uma 

área que vai muito além do sentido físico da questão:  

 
 

Atualmente, há o consenso de que a noção de patrimônio cultural é muito 
mais ampla, que inclui não apenas os bens tangíveis, como também os 
intangíveis, não só as manifestações artísticas, mas todo o fazer humano, e 
não só aquilo que representa a cultura das classes mais abastadas, mas 
também o que representa a cultura dos menos favorecidos. 
 
 

A cultura popular foi deixada de lado durante muito tempo porque se 

acreditava que pobres, negros ou minorias não eram formadores de cultura. 

Entretanto, estes avanços no campo acadêmico nas definições de patrimônio tentam 

mostrar às autoridades oficiais esta amplitude, embora sem muito sucesso porque 

ainda prevalecem as políticas de preservação em virtude dos grandes monumentos 

e especulações imobiliárias. Por isto, a introdução dos bens intangíveis é importante 

para a valorização de todas as formas e hábitos culturais.  
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Para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, 2014), 

órgão federal vinculado ao Ministério da Cultura que tem como objetivo a 

preservação do acervo patrimonial brasileiro, o patrimônio material: 

 
 

É composto por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua 
natureza nos quatro Livros do Tombo: arqueológico, paisagístico e 
etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas. Eles estão 
divididos em bens imóveis como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e 
paisagísticos e bens individuais; e móveis como coleções arqueológicas, 
acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, 
videográficos, fotográficos e cinematográficos. 

   
 

Já os bens intangíveis, denominados pelo IPHAN como “Bens Culturais de 

Natureza Imaterial” são inseridos na categoria de patrimônio imaterial – como 

manifestações artísticas, celebrações, modos de fazer determinado alimento ou 

artesanato – que foram registrados em quatro categorias: os Saberes, as 

Celebrações, as Formas de Expressão e os Lugares.  

Esses registros em reconhecimento ao valor dos bens culturais imateriais 

como patrimônio são um grande avanço para a preservação da história de nossa 

nação e corroboram a importância de se estudar e entender todos os movimentos 

históricos e sociais que faziam parte do cotidiano das pessoas, fossem elas ricas ou 

menos abastadas, bem como suas formas de lazer, trabalho, hábitos, crenças e 

costumes, construindo e inserindo novos fatos à memória nacional.  

Os registros também são referências culturais e auxiliam historiadores e 

outros acadêmicos no conhecimento e interpretação dos fatos históricos, e o acesso 

público a essa documentação garante o direito à memória. 

O IPHAN, em outubro de 2010, concedeu ao Instituto Pretos Novos o 23º 

Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade na categoria de Proteção do Patrimônio 

Natural e Arqueológico por considerá-lo uma referência dos laços entre a África e o 

Brasil. O prêmio conteve troféu, certificado e uma ação no valor de R$ 20 mil em 

dinheiro. É um reconhecimento importante dos esforços da luta diária dos donos 

Merced e Petrucio Guimarães e ajuda a registrar e estimular as iniciativas como esta 

no território brasileiro. 

Outro órgão incentivador da cultura é a (Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), órgão mundial que tem iniciativas 
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para a preservação da cultura e salvaguarda do patrimônio material e imaterial. O 

órgão atua em conjunto com as autoridades federais, estaduais, municipais e 

sociedade civil e possui um projeto chamado “Rota do Escravo”, que foi criado em 

1994 com o objetivo de contribuir para a compreensão das causas e consequências 

da escravidão no mundo, propor a reflexão e diálogo sobre pluralismo cultural e 

cidadania, além de contribuir com a preservação da paz.  

O reconhecimento do Cemitério dos Pretos Novos como sítio arqueológico 

pela UNESCO e sua inserção em 2013 na Rota do Escravo, dentro da categoria 

“Portos de chegada, locais de quarentena e venda”, é uma grande conquista, pois 

ajuda na sua divulgação, o insere em roteiros culturais e dá mais visibilidade em 

âmbito mundial, atraindo cada vez mais a atenção de estudiosos, pesquisadores, 

turistas e até mesmo para o governo sobre a importância do local para a história do 

tráfico negreiro. O trabalho de organização do “Inventário dos Lugares de Memória 

do Tráfico Atlântico de Escravos e da História dos Africanos Escravizados no Brasil” 

foi coordenado pelo Laboratório de História Oral e Imagem (LABHOI) da 

Universidade Federal Fluminense, em conjunto com o Comitê Científico 

Internacional do Projeto da UNESCO “Rota do Escravo: Resistência, Herança e 

Liberdade”.  

Embora haja o reconhecimento do Cemitério dos Pretos Novos pela 

UNESCO, a denominação da categoria em que foi inserido pode ser prejudicial. As 

palavras “Locais de quarentena e venda” podem transmitir uma ideia negativa 

associada ao local que, além de ser um cemitério, já deixa de atrair visitantes que se 

importem com o tema da religiosidade. Para o turismo, esta promoção é prejudicial, 

pois a imagem gerada no imaginário dos turistas pode causar certo incômodo para 

alguns turistas. Por outro lado, o nome do projeto da UNESCO que traz as palavras 

“herança e liberdade” geram um sentido muito mais atrativo. 

Com o avanço tecnológico e midiático gerado pela globalização, estudiosos 

como Trigueiro (2005, p.6) afirmam que as culturas estão sendo reinventadas devido 

a diversos fatores, sendo um deles o consumo desenfreado de produtos importados:  

 
 

A sociedade brasileira convive com essa realidade onde, independente de 
classe social e econômica, seus atores sociais estão cotidianamente na 
frente da televisão se informando e se entretendo horas e horas de dia e de 
noite. É esse cotidiano, é esse modo de vida e essa cumplicidade entre o 
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global e o local que vai construindo nossa identidade, a nossa cultura em 
todos os níveis[...]. 
 

 

A conservação do patrimônio cultural é importante porque este consumo 

desenfreado de produtos internacionais, citado por Trigueiro, faz com que os hábitos 

e costumes de uma população sofram influências externas, implicando na 

transformação cultural e perda da identidade nacional,  

Por isto os registros e iniciativas reconhecendo o valor dos bens culturais 

imateriais como patrimônio são necessários para que a história não seja esquecida, 

principalmente quando marcada por sofrimentos, mortes e pouco reconhecimento da 

importância do ensino da história dos movimentos imigratórios de etnias oriundas do 

continente africano. 

Exemplo de iniciativas de reconhecimento da importância da história é a Lei 

No 10.639, de 9 de Janeiro de 2003 (BRASIL, 2003), que inclui no currículo oficial da 

Rede de Ensino a obrigação da abordagem da temática “História e Cultura Afro-

Brasileira” no ensino fundamental e médio. Esta lei é uma vitória muito importante, 

pois destaca: 

 
 

§ 1
o
 O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 

estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 
cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil. 

 
 

O Cemitério dos Pretos Novos recebe muitas visitas técnicas, em que os 

alunos podem observar em aula prática o que aprendem nas escolas. Além disto, 

está dentro da categoria de patrimônio material, pois é um sítio arqueológico. 

Entretanto, como foram encontrados resquícios de sambaqui nas escavações (e 

outros objetos como cerâmicas, cachimbos, metais, conchas, etc.) o trabalho dos 

pesquisadores para entender sobre a história deste local e solicitar os devidos 

registros dos bens culturais ainda é longo. 

 A Lei nº 3.924/61 (BRASIL, 1961) que dispõe sobre os monumentos 

arqueológicos em território nacional diz que o poder público tem o dever de guardar 

e proteger os sítios arqueológicos ou pré-históricos existentes em território nacional, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.639-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.639-2003?OpenDocument
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e o item “c” do Art 2º justifica claramente a inclusão do cemitério dos pretos novos 

como sítio arqueológico de interesse público e governamental: 

 
 

c) os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso 
prolongado ou de aldeamento, "estações" e "cerâmios", nos quais se 
encontram vestígios humanos de interesse arqueológico ou 
paleoetnográfico; 

 
 

Somado às iniciativas públicas, o conteúdo dos artigos 215 e 216 da 

Constituição de 1988 já comentados neste trabalho também representam um avanço 

no que tange à valorização da cultura popular e ao estímulo à criação de políticas 

públicas patrimoniais, pois além de destacar sua importância, também delegam a 

responsabilidade do Poder Público para a proteção do patrimônio cultural brasileiro, 

como pode ser observado nos §1º e §2º do artigo 216 (BRASIL, 1988):  

 
 

§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação. 
§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua 
consulta a quantos dela necessitem.  

 
 

Entretanto a situação brasileira ainda se encontra aquém de países como 

Estados Unidos, Inglaterra e França, que já discutem políticas preservacionistas há 

centenas de anos (em 1882 a Inglaterra já aprovava medidas para responsabilizar o 

Estado pela prática do tombamento3).  

Nas palavras de Beni (2008, p. 93): 
 
 

Países como o Brasil, que sofreram um profundo processo de colonização, 
tiveram em sua composição racial as mais diversas etnias, [...], apresentam 
sérias dificuldades à pesquisa cultural para aplicação em Turismo, eis que 
se encontram, ainda, em busca de uma identidade cultural que, acredita-se, 
somente surgirá após a acomodação e sedimentação de usos e costumes e 
a preponderância de uma subcultura sobre as demais, coisa que só o futuro 
poderá revelar. 

 
 

Ainda no entender de Beni (2008, p.93) essa situação configura “[...] um total 

descaso quanto à preservação e conservação da memória nacional [...], 

                                                 
3
 BENI, Mário Carlos, “Análise Estrutural do Turismo”, p. 91, São Paulo, Senac, 2008. 
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comprometida, porém, pelo fato de acumular heranças culturais de grupos diversos 

sem linhas de aproximação em si”.  

Devido a esse processo de colonização, nossa cultura foi por anos 

considerada inferior, vista sob a ótica eurocentrista. Um exemplo disto é a Carta de 

Pero Vaz de Caminha, que criou estereótipos sobre os índios enraizados na imagem 

da cultura brasileira até hoje. Nas palavras de Alves Filho (2002, p. 19):  

 
 

Quase ao final da carta, Caminha, que estimara os nativos como “gente boa 
e de boa simplicidade”, após louvar as qualidades da terra, sugere ao rei: 
‘porém o melhor fruto, que nela se pode fazer será salvar esta gente e esta 
deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. 

 

 

Neste trecho nota-se o nítido pensamento eurocêntrico de que os índios 

necessitavam de salvação através dos ensinamentos da Igreja Católica. As 

afirmações de Caminha corroboram a ideia de que o povo brasileiro é cooperativo, 

que respeita os estrangeiros e que por isto os recebe de braços abertos, dando-lhes 

liberdade para fazer o que quiserem no Brasil. Criaram-se assim mitos fundadores4 

que repetem algo imaginário, bloqueando a visão da realidade. Embora tenha 

origem remota, um mito fundador não para no tempo. Assim como a cultura se 

modifica, o mito também sofre alterações para se adequar à realidade atual, mas 

sua essência continua intacta como sua fundação (CHAUÍ, 2000). Esta imagem do 

Brasil criada pela Carta de Caminha perpassa os anos, décadas e séculos e até hoje 

é motivo de grandes referências. 

Devido ao fato de o Brasil ser um país ainda em desenvolvimento por ter sido 

explorado durante séculos sem que a população ficasse com os lucros derivados 

das atividades econômicas, ainda temos características muito aquém das potências 

mundiais. Por exemplo, o aproveitamento do patrimônio cultural pela atividade 

turística. A utilização do turismo como atividade econômica pode ajudar a 

desenvolver diversas comunidades e inserir mão de obra local no mercado, pois o 

Brasil tem muitos potenciais atrativos não só culturais, mas também naturais que, se 

processados de maneira correta podem gerar desenvolvimento. Entretanto o que 

                                                 
4
 Um mito fundador é aquele que não cessa de encontrar novos meios para exprimir-se, novas 

linguagens, novos valores e ideias, de tal modo que, quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é 
a repetição de si mesmo. CHAUÍ, Marilena, Brasil: Mito Fundador e Sociedade Autoritária. São Paulo: 
Perseu Abramo, 2000, p. 9. 
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vemos são cada vez mais empresas estrangeiras construindo seus 

empreendimentos (arranha-céus, hotéis, hostels, empresas de esporte, dentre 

diversos outros) em solo brasileiro, oferecendo vagas de emprego com salários 

baixos e detendo a maior parte do desenvolvimento, inclusive na região onde se 

localiza o sítio Cemitério Pretos Novos, como será discutido ao longo deste trabalho. 

A história do tráfico negreiro e a luta do movimento negro para a preservação 

da memória de nossos ancestrais evidencia o quanto os patrimônios são 

importantes não só para a população do entorno desse estabelecimento, que teve 

sua história ali vivida, mas também para toda a sociedade brasileira, africana, 

portuguesa, dentre outras nações que foram protagonistas da atividade econômica 

escravista. Porque reconhecendo a história de nossos antepassados, se aumenta o 

sentimento de pertencimento a uma identidade nacional, que segundo Godoy (2011, 

p. 3), “[...] a memória de um povo, quando devidamente valorizada e reconhecida, 

pode se tornar seu grande patrimônio”. 

Para Margarita Barretto (2000, p. 46):  
 
 
Manter algum tipo de identidade – étnica, local ou regional – parece ser 
essencial para que as pessoas se sintam seguras, unidas por laços 
extemporâneos a seus antepassados, a um local, a uma terra, a costumes e 
hábitos que lhes dão segurança, que lhes informam quem são e de onde 
vêm, enfim, para que não se percam no turbilhão de informações, 
mudanças repentinas e quantidade de estímulos que o mundo atual 
oferece. 
 

 

A afirmação se relaciona com o tema deste estudo, pois a zona portuária do 

Rio de Janeiro se modificou muito devido às diversas construções que estão sendo 

feitas, alterando a estrutura da região.  

 O Cemitério dos Pretos Novos tem grande potencial para atrair cada vez mais 

visitantes locais e turistas nacionais e estrangeiros pela sua relevância histórica. 

Entretanto, não se é dado o devido reconhecimento à instituição, pois mesmo 

situado próximo ao Pier Mauá, onde desembarcam diversos transatlânticos, o fluxo 

turístico na região do IPN ainda continua pequeno. 

 O Brasil ainda tem muito a desenvolver nos campos dos estudos e iniciativas 

públicas de preservação ao patrimônio e na divulgação da história e da memória 
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nacionais, bem como o uso do turismo para estimular a visitação a estas instituições 

e atrativos.  

O legado cultural de bens como o Cemitério dos Pretos Novos nos revela o 

lado sofrido da escravidão, a riqueza da cultura negra e suas formas de resistência, 

permitindo-nos ver de perto como tudo aconteceu, as dificuldades e os meios de 

fugir de tamanha tristeza da população àquela época.  

Por isto este sítio arqueológico tem muito a ensinar à comunidade, seja na 

visitação ao seu espaço físico, através dos city tours promovidos pela zona portuária 

ou pelas diversas oficinas realizadas e projetos os quais os administradores Merced 

e Petrucio Guimarães se envolvem. 
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2 ESPAÇO FÍSICO: O INSTITUTO PRETOS NOVOS E SEU ENTORNO 

 

 A zona portuária do Rio de Janeiro está sendo tema de diversas discussões 

devido às modificações que vem enfrentando para sediar os eventos mundiais, e o 

Instituto Pretos Novos se situa neste território. Com as obras e escavações para 

construções de novos meios de transporte, ainda estão sendo encontrados fósseis 

em diversos locais, como a Rua Pedro Ernesto (endereço do IPN), comprovando 

que a história do Rio de Janeiro está em toda parte.  

 Em meio a estas revitalizações também se encontram grandes construções, 

como o Museu do Amanhã - que recebeu milhões de reais de investimento - e que 

tem como objetivo se tornar um enorme centro com instalações interativas e com 

tecnologia de ponta. Em meio a isto, podemos observar a diferença de investimentos 

que as duas instituições citadas recebem.  

 Entretanto, embora com todas as dificuldades enfrentadas, o IPN conta com 

um calendário de atividades repleto de iniciativas de incentivo e valorização do 

patrimônio histórico, como será descrito a seguir.  

 

2.1 A OPERAÇÃO URBANA PORTO MARAVILHA 

O projeto Operação Urbana Porto Maravilha abrange uma área de cinco 

milhões de metros quadrados, que tem como limites as Avenidas Presidente Vargas, 

Rodrigues Alves, Rio Branco e Francisco Bicalho.  

De acordo com a descrição do site oficial do projeto (PORTO MARAVILHA, 

2014), seu objetivo é a regeneração e requalificação urbana da zona portuária e a 

valorização do patrimônio histórico da região. Para organizar as obras, a zona 

portuária foi dividida em núcleos, destacados na Figura 1, que foram separados de 

acordo com suas características predominantes, seus atrativos e sua geografia. 

Esses núcleos possuem grande relevância patrimonial para a história do Rio de 

Janeiro e estão situados em uma área repleta de atrativos culturais, alvo de 

investimentos e obras.  
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Figura 1. Os núcleos do projeto Operação Porto Maravilha. 
Fonte: PORTO MARAVILHA, 2014. 

 

A Lei Complementar n.° 101, de 23 de novembro de 2009 (PREFEITURA, 

2009) autoriza o Poder Executivo a instituir a Operação Urbana Consorciada da 

Região do Porto do Rio. Neste documento, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, 

Eduardo Paes, autoriza o consórcio da região do Porto do Rio de Janeiro. A área 

denominada Área Especial de Interesse Urbanístico (AEIU) tem como objetivo 

realizar intervenções coordenadas pelo Município e demais entidades da 

Administração Pública Municipal, moradores, proprietários, usuários e investidores, 

com o objetivo de efetuar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais 

e valorização ambiental. Nessa lei, é dever do consórcio reestruturar a AEIU dos 

espaços livres e públicos da região do porto para melhorar a qualidade de vida dos 

atuais e futuros moradores, sem esquecer da sustentabilidade ambiental e 

socioeconômica.  

Para coordenar o processo de implantação do Porto Maravilha foi criada a 

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro 

(CDURP). De acordo com o capítulo IV da Lei Complementar n.° 102, de 23 de 

novembro de 2009 (PREFEITURA, 2009), “A CDURP tem como principais funções 

implementar e gerir a concessão de obras e serviços públicos na região, além da 

administrar os recursos patrimoniais e financeiros referentes ao projeto.” Dentre o 

corpo de funcionários, podemos encontrar geógrafos, engenheiros civis, 

coordenadores de projetos, supervisores de obras, arquitetos, urbanistas, entre 
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outros. Entretanto não há nenhum representante da área de história, museus ou 

turismo no projeto. 

De acordo com o site oficial do Porto Maravilha (PORTO MARAVILHA, 2014): 

 
 
Os recursos são aplicados na restauração de bens tombados, em ações do 
poder público e no apoio a iniciativas de valorização do patrimônio da 
região. Para implementar as ações, a Cdurp trabalha em parceria com 
instituições públicas, sociedade civil e setor privado. 

 
 

Até o momento do presente estudo, a execução de alguns dos princípios e 

diretrizes descritas nos incisos desta lei pode ser presenciada, como a priorização 

do transporte coletivo através da construção de novos meios de transporte na 

cidade, como o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).  

A proposta do VLT é de conectar o centro financeiro do Rio de Janeiro, zona 

portuária e aeroporto Santos Dumont, percorrendo 28 km de vias, como se pode 

observar na Figura 2.  

 

Figura 2. Trajeto do VLT. 
Fonte: PORTO MARAVILHA, 2014. 
 

 

Embora as obras ainda não tenham sido concluídas, esta iniciativa promete 

ser um grande avanço no meio de locomoção entre moradores e turistas da região; 

além disto, a proposta influencia também o fluxo turístico da cidade, pois este 

investimento em infraestrutura pretende diminuir o número de ônibus e, 

consequentemente, diminuir os engarrafamentos, além de conectar o aeroporto, 

grande meio de entrada e saída de turistas.  
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Também podemos perceber o estímulo à infraestrutura e renovação urbana a 

partir do uso simultâneo para transporte de cargas, serviços, uso residencial e para 

fins culturais e de lazer a partir de projetos e iniciativas destinadas à cultura, como o 

programa Porto Maravilha Cultural, que destina pelo menos 3% dos recursos da 

venda dos Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs) à 

recuperação do patrimônio histórico, artístico e cultural da região portuária. A 

iniciativa do projeto beneficia diversas instituições, embora não seja o suficiente para 

custear todas as necessidades destas, como é o caso do IPN. 

O princípio de valorização do patrimônio cultural material e imaterial presente 

na Lei Complementar nº 101/2009 revela o interesse por parte do Estado ao 

incentivo ao patrimônio histórico da cidade. Exemplo disso é a criação do Museu de 

Arte do Rio (MAR), o Museu do Amanhã e o Circuito Histórico e Arqueológico da 

Celebração da Herança Africana, que abrange os patrimônios históricos Cais do 

Valongo, Jardins do Valongo, Pedra do Sal, Largo do Depósito, Instituto Pretos 

Novos e o Centro Cultural José Bonifácio. 

Quem coordena esse circuito é a Secretaria de Patrimônio Cultural, 

Intervenção Urbana, Arquitetura e Design, controlada pelo subsecretário de 

patrimônio cultural Washington Menezes Fajardo, arquiteto e urbanista. Este órgão 

tem o objetivo de lutar pela proteção e preservação do patrimônio cultural existente 

no município. Para isso, foram criadas Áreas de Proteção do Ambiente Cultural 

(APACs). Embora em sua estrutura estejam presentes diversos profissionais da área 

de construção civil, arqueologia, arquitetura e urbanismo, não foi encontrado na 

pesquisa alguém que represente a área da museologia, turismologia ou história. 

Profissionais das áreas de ciências sociais e humanas poderiam muito contribuir 

com olhares e opiniões diferenciados sobre a gestão do projeto. 

Na Figura 3 pode-se observar a localização do número 72, que representa o 

Cemitério Pretos Novos, no núcleo Saúde. Também integram esta região outras 

instituições como a Praça da Harmonia (local em que o IPN também realiza algumas 

intervenções e exposições de livros de sua biblioteca) e a Igreja N. Sra. Da Saúde, 

uma das mais antigas da cidade, construída em 1742.  
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Figura 3. Núcleo Saúde (Cemitério dos Pretos Novos é indicado pelo número 72).  

Fonte: GOOGLE MAPS, 2015. 
 
 

 A reforma urbana e todas as suas transformações na cidade do Rio de 

Janeiro tem muitos projetos interessantes que promovem o incentivo à cultura e 

melhoria na mobilidade urbana. O projeto de mais destaque é o Museu do Amanhã, 

uma iniciativa da Prefeitura e da Fundação Roberto Marinho, com patrocínio do 

Banco Santander e apoio dos governos estadual e federal. O site oficial do projeto 

Operação Urbana Porto Maravilha (PORTO MARAVILHA, 2014) divulgou alguns dos 

custos desse empreendimento:  

 
 

A construção do Museu do Amanhã está incluída no conjunto de obras da 
prefeitura realizadas pela Concessionária Porto Novo, na maior Parceria 
Público-Privada (PPP) do país. Assim como as demais intervenções do 
Porto Maravilha, o projeto orçado em R$ 215 milhões será custeado pela 
venda dos CEPACs (Certificados de Potencial Adicional de Construção) - 
sem recursos do tesouro municipal. O Museu conta ainda com investimento 
de R$ 65 milhões do Banco Santander, seu patrocinador master. 
 
 

Como é um empreendimento de repercussão internacional, os investidores 

serão beneficiados com divulgação de suas empresas. O Museu do Amanhã 

promete ser um espaço luxuoso e com diversas instalações modernas e equipadas 

http://www.portomaravilha.com.br/web/cepac/index.html
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com aparatos de tecnologia avançada, o que atualmente atrai mais visitantes que 

buscam tecnologias mais interativas com informações de fácil compreensão. 

Entretanto, é necessário o investimento de quantias elevadas de dinheiro para tornar 

a instituição mais acessível para o turista, não só na área de informações, mas 

também em estrutura, como rampas de acesso e elevadores para deficientes físicos, 

por exemplo. 

De acordo com o site oficial do museu (MUSEU DO AMANHA, 2014): 
 
 

O Museu do Amanhã é um museu de ciências onde você é convidado a 
examinar o passado, conhecer as transformações atuais e imaginar 
cenários possíveis para os próximos 50 anos, por meio de ambientes 
audiovisuais imersivos, instalações interativas e jogos disponíveis ao 
público em português, inglês e espanhol. 
 

 

Pode-se aferir que a proposta do museu é examinar o passado para conhecer 

as transformações atuais e identificar cenários futuros. Contudo, para examinarmos 

o passado temos que valorizar instituições que lutam a cada dia para preservar a 

história e a identidade cultural da cidade, o que não está acontecendo na zona 

portuária do Rio de Janeiro.  

Assim como o Cemitério dos Pretos Novos – que está sempre lutando para 

superar as dificuldades financeiras por falta de investimentos no local – existem 

outros locais de grande importância mundial como o Cais do Valongo, Cais da 

Imperatriz, Pedra do Sal e Centro Cultural José Bonifácio, que são negligenciados 

diante dos novos empreendimentos milionários como o Museu do Amanhã. Embora 

seja visível a necessidade de se fazerem mais escavações devido às descobertas 

arqueológicas encontradas em meio à reconstrução da cidade, a valorização da 

paisagem urbana se mostra mais urgente do que projetos de apoio à valorização do 

patrimônio material e imaterial, visto a quantidade de profissionais das áreas de 

engenharia e arquitetura ser bem maior do que turismólogos e museólogos, por 

exemplo.  

A valorização da paisagem urbana é um fator de maior preocupação por parte 

dos agentes governamentais que administram as reformas e investimentos na zona 

portuária do Rio de Janeiro, pois nas apresentações dos projetos que estão em 

andamento pode-se observar o destaque paisagístico com o qual o Projeto Urbano 

Porto Maravilha se empenha.  
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Conclui-se assim que as obras da Operação Urbana Porto Maravilha recebem 

investimentos em muitos setores da zona portuária e isto poderá acarretar em 

muitos benefícios para a população do Rio de Janeiro; em contrapartida, é nítida a 

diferença de investimentos que as instituições recebem (uma lutando para não 

fechar as portas devido à problemas financeiros, como o caso do IPN, e o Museu do 

Amanhã recebendo investimentos de milhões de reais). Assim como o Museu do 

Amanhã, outras instituições como o MAR e o Aquário, são exemplos de projetos que 

receberam bastante espaço na mídia e investimentos financeiros.  

O olhar para julgar a importância destes dois museus não é o mesmo, o que 

acarreta em certa negligencia do passado, primeiro passo para podermos então 

pensar no futuro, mostrado pelo descaso com instituições que lutam pela resistência 

da história e cultura negra e indígena, em detrimento de grandes museus e centros 

comerciais. 

Uma iniciativa recente que aumentou a divulgação e popularização do IPN foi 

a sua inserção no Circuito Cultural Rio Ônibus através do programa Circulando 

Cultura. Durante dois domingos do mês de março de 2015, o projeto cedeu 

transporte a turistas e cariocas para facilitar o acesso a sete atrações do Rio de 

Janeiro. À época da comemoração dos 450 anos da cidade, o Sindicato das 

Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro – Rio Ônibus – disponibilizou 

ônibus com ar-condicionado que circulavam entre os sete locais com transporte e 

entrada gratuitos. Este evento ajudou a inserir o IPN nas rotas culturais de turistas e 

moradores e mostra um ponto de vista otimista quanto à valorização da importância 

do patrimônio material e imaterial que a instituição possui. 

 

2.2 A DESCOBERTA 

O sítio arqueológico Cemitério dos Pretos Novos foi descoberto em 1996, 

durante obras feitas na casa de Merced e Pretucio Guimarães, situada na Rua 

Pedro Ernesto, número 36, no bairro da Gamboa, zona portuária do Rio de Janeiro. 

Durante a reforma, a família encontrou ossadas, cerâmicas, cachimbos, metais, 

conchas, dentre outros artefatos abaixo da casa, o que inicialmente apavorou os 

donos. Entretanto, depois de passado o susto, a família se lembrou de que aquela 
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região do Rio Antigo havia sido palco de diversos movimentos de resistência 

escravista. 

 Comunicaram aos administradores do Centro Cultural José Bonifácio que, por 

sua vez, encaminharam a notícia ao Departamento Geral de Patrimônio Cultural, 

órgão da Secretaria de Cultura. A Prefeitura do Rio de Janeiro, em conjunto com o 

Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB) e o Instituto de Patrimônio Histórico, 

começaram então a realizar pesquisas sobre os artefatos encontrados, e foi 

comprovado que as ossadas eram de escravos africanos que chegavam ao porto do 

Rio de Janeiro falecidos antes de serem vendidos, devido às condições sub-

humanas de vida nos navios negreiros.  

 A nomenclatura “Pretos Novos” faz referência aos cativos africanos – sejam 

eles crianças, adolescentes, idosos, homens ou mulheres adultos – recém-chegados 

ao porto para serem comercializados. No local foram encontrados restos mortais de 

escravos vindos da África, pertences dos pretos novos e restos de objetos e 

alimentos utilizados pela população da época. Descobriu-se também que a área 

servia como depósito de lixo, confirmando a situação de insalubridade e o 

tratamento dado a estes escravos.  

 A notícia atraiu também visitantes nacionais e estrangeiros que valorizaram a 

importância desta descoberta para a história da cidade. Assim, o casal passou a 

abrir a casa para pesquisadores, estudiosos, jornalistas e turistas. 

 Sabendo da importância da sua propriedade, compraram mais dois terrenos 

em 2005 e fundaram em um deles a sede do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos 

Novos. De acordo com o site Museus do Rio (2014) “O Memorial dos Pretos Novos é 

uma instituição privada, um desdobramento das atividades do Instituto de Pesquisa 

e Memória Pretos Novos (IPN), organização sem fins lucrativos”. 

 Em 2008, o Instituto de Memória e Pesquisa Pretos Novos é considerado de 

utilidade pública pela Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, de acordo com a lei 

municipal publicada no Diário Oficial do Município de nº 44.822 de 07 de Maio de 

2008. Apesar disto, ainda requer muitos esforços de diversos setores da sociedade 

civil, voluntários e amigos da família para sua conservação e promoção.  
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 Em 2011, durante as escavações para delimitar o território do cemitério, foi 

descoberto um sambaqui5 – sítio arqueológico pré-histórico – com diversos objetos 

como pontas de lanças, vestígios de fogueiras, artefatos de barro dentre outros itens 

que comprovam a presença de indígenas; além de cerâmicas e outros artefatos que 

comprovam o contato entre estes indígenas com portugueses após sua chegada à 

cidade. 

 Os estudos desses objetos indígenas e ossos remanescentes de escravos 

são importantes para o conhecimento sobre os hábitos culturais desses índios e 

africanos trazidos ao Brasil. Outros diversos fatos puderam ser constatados com as 

escavações arqueológicas no local. Para isto, sua preservação enquanto patrimônio 

histórico é necessária e deve ser incentivada. 

 Segundo dados analisados pelo historiador Júlio Pereira (2007), a população 

do Cemitério dos Pretos Novos era predominantemente composta por negros. A 

bibliografia sobre o tema deste estudo ainda é muito pequena; o Cemitério dos 

Pretos Novos possui pouca atenção em relação à documentação histórica e carece 

de estudos mais aprofundados. Por isto, o livro “À flor da terra” serviu de grande 

referência para esta monografia, e para dados e números mais precisos sobre o 

passado deste local. O livro é o resultado de sua dissertação de mestrado sobre o 

tema e, como dito, um dos poucos a abordar o Cemitério dos Pretos Novos. Pereira 

atualmente é pesquisador do IPN e atua nas oficinas a céu aberto na zona portuária 

do Rio de Janeiro, realizadas pelo IPN. 

 Parte do acervo arqueológico disponível no local está exposta no museu, sob 

pirâmides de vidro. A escolha por pirâmides em vez de vidros planos tem como 

objetivo impedir que o visitante pise sobre o local, desrespeitando assim a cultura 

negra. Há, entretanto, um vidro plano no piso, onde também é exposto parte dos 

fósseis, mas algumas pessoas inconscientes sobre o devido respeito ao sítio 

arqueológico, continuam pisando nesta parte do museu. No Memorial Pretos Novos 

são realizadas diversas atividades como exposições de artes plásticas, contos de 

                                                 
5
 Sambaqui tem como significado “morro de conchas”. Eram pilhas de sedimentos que formavam 

paredes que chegavam a ter em torno de 40 metros de altura e 500 metros de comprimento, onde os 
indígenas moravam, tinham sua vida social e realizavam diversas atividades como rituais e 
sepultamentos. A partir das peças de cerâmica pode-se saber a época da produção destes itens 
utilizando-se técnicas como a termoluminescência e a técnica do Carbono 14. 
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tradição indígena, palestras, oficinas a céu aberto, lançamentos de livros e eventos 

de celebração da cultura afro-brasileira. 

 Em entrevista à Agência Brasil, em 2013, a proprietária e administradora do 

IPN, Merced, afirma: 

 
 

A Companhia de Desenvolvimento Urbano e Portuário da prefeitura 
contribui com um pequeno aporte para cobrir os gastos com conta de luz, 
água e limpeza. A maior parte das receitas vem de doações e do bolso da 
família. A manutenção das janelas arqueológicas e a produção de folhetos 
explicativos também são de responsabilidade da prefeitura, mas quem cuida 
e mantém aberto o lugar é Merced e o marido (AGÊNCIA BRASIL, 2015).  
 
 

 É importante salientar os esforços por parte dos donos em preservar o local, 

que era a sua casa e foi transformado em sítio arqueológico. Após o achado, não 

puderam mais fazer obras e tiveram que morar em um ambiente que apresentava 

risco de morte – em alguns momentos apresentou risco de desabamento devido às 

escavações. Com muito sacrifício, a família transformou o local em um instituto de 

visitação internacional. A história de sua fundação é um exemplo do real 

entendimento do significado de patrimônio e da importância de seu estudo e 

preservação.  

 Como afirmam Mees e Guimarães (2009, p. 257): 
 
 
É fundamental que, ao lado de uma legislação mais rígida quanto à 
proteção do patrimônio cultural brasileiro, seja realizado um trabalho 
permanente de educação e conscientização das comunidades e dos turistas 
quanto à preservação dos bens patrimoniais, que são um direito de todos, 
inclusive das gerações vindouras. 
 
 

A iniciativa de transformar o sítio arqueológico em centro cultural é essencial 

porque mostra o interesse dos gestores desta instituição não só em estudar sobre a 

história da época colonial, mas também mostrá-la ao público e torná-la acessível 

para que visitantes e moradores do entorno do local entendam sua importância e 

que seu bairro já foi palco de inúmeros acontecimentos marcantes da história de seu 

país. O sentimento de pertencimento à história também pode promover o interesse 

da comunidade local em aprender mais sobre patrimônio histórico e cultural situado 

no bairro em que residem. 
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 No dia 13 de maio de 2015 o Instituto Pretos Novos completou dez anos de 

fundação, que foram celebrados em uma cerimônia realizada no próprio local ao 

som de roda de samba, jongo e gastronomia, a qual a autora da pesquisa teve a 

oportunidade de acompanhar. 

 O trabalho que os administrados do IPN vêm desenvolvendo, apesar das 

dificuldades, tenta alcançar todas as classes de visitantes a se interessas mais 

sobre a história da resistência negra. Através de suas atitudes, estes produtores de 

cultura perseveram na luta pelo respeito à memória e tradições da cultura negra e 

indígena. 

 

 2.3 ESTRUTURA 

 O Instituto Pretos Novos conta com um espaço pequeno, em comparação a 

grandes museus. Por muito tempo sua fachada era muito simples, reflexo das 

dificuldades financeiras que os administradores enfrentavam. Entretanto, 

recentemente foi pintada, dando um clima mais convidativo ao local. Nas figuras 4 e 

5 são apresentadas duas fotos da fachada da instituição, tiradas em agosto de 2014 

e maio de 2015, respectivamente. 

 

 

Figura 4. Antiga fachada do IPN. 
Fonte: Acervo pessoal (agosto/2014) 
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Figura 5. Fachada atual do IPN. 
Fonte: Acervo pessoal (maio/2015). 
 
 

 A entrada do museu possui dois degraus e não contém rampa para 

deficientes, o que dificulta o acesso a pessoas com mobilidade reduzida; tampouco 

conta com materiais para deficientes audiovisuais e auditivos. Ao entrar no imóvel, 

nos deparamos com dois ambientes e uma sala de conferências ao fundo, onde são 

ministradas algumas das oficinas oferecidas pela instituição. O local é bem simples e 

contém partes aproveitadas da antiga estrutura da casa, como pode ser observado 

nas figuras 6 e 7. 

 

    

Figura 6. Salão direito de exposição do museu.  
Fonte: Acervo pessoal (setembro/2014) 
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Figura 7. Salão esquerdo de exposição do museu. 
Fonte: Acervo pessoal (maio/2015) 

 
 

 Existem três poços de sondagem6 que permitem aos visitantes ver os 

vestígios arqueológicos encontrados nas escavações realizadas no terreno, alguns 

dos sambaquis também estão expostos em painéis ao longo do museu. 

 Pelas paredes do memorial existem painéis que explicam a história do 

Cemitério dos Pretos Novos e, além disso, a parede de entrada para o auditório foi 

coberta de nomes de escravos que foram enterrados no cemitério, mostrando o 

objetivo dos administradores em manter no local a representação do respeito à 

importância histórica do Cemitério dos Pretos Novos.  

 A instituição também conta com um pequeno auditório, espaço utilizado para 

a realização de palestras e oficinas, e onde são passadas apresentações e vídeos 

institucionais do museu. Seguindo para os fundos, há um banheiro com instalações 

simples, um espaço utilizado para venda de itens comestíveis e bolsas com o selo 

da instituição. Há também estantes contendo livros que fazem parte da Biblioteca 

Pretos Novos e, por fim a secretaria e administração do local, onde são entregues os 

certificados aos participantes das oficinas ao final das atividades.  

                                                 
6
 As sondagens servem para a confirmação da existência de depósitos arqueológicos após a 

localização de artefatos numa determinada superfície ou quando são encontrados inclusos num corte 
(BICHO, 2006.). 
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2.4 AS ATIVIDADES DO INSTITUTO PRETOS NOVOS 

 O Instituto Pretos Novos é um sítio arqueológico, que cumpre as funções de 

museu, memorial, galeria de arte e promove eventos sobre a cultura negra e 

indígena, oferecendo oficinas dentro de seu espaço e pela região da zona portuária, 

além de promover palestras sobre diversos temas e receber grupos escolares para 

visitação do espaço. Infere-se que são realizadas diversas atividades, mesmo sendo 

seu espaço de visitação pequeno, devido à sua parceria com o Centro Cultural José 

Bonifácio, que além de divulgar diversos eventos no local, disponibiliza o espaço 

para realização de palestras e demais eventos culturais, como as festas de 

celebração de aniversário do IPN. 

 A divulgação e promoção dos eventos se dá, em sua maioria, pelo perfil do 

Facebook “IPN Museu Memorial”. Lá são postadas diversas notícias, além do 

calendário de atividades, fatos sobre a zona portuária e os desabafos sobre os 

acontecimentos na região e dificuldades enfrentadas para se administrar o instituto. 

Desta maneira o público fica mais próximo da realidade do estabelecimento e recebe 

mais informações sobre o espaço. Há também a página na rede social Facebook, 

chamada “Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos - IPN Museu Memorial”, 

onde também são divulgadas as oficinas e atividades do instituto, e a página 

“Biblioteca Pretos Novos – IPN”. Somado a estes três sites, há a página da internet 

<http://www.pretosnovos.com.br/> e o blog <http://pretosnovos.blogspot.com.br/>, 

que são atualizados com menos frequência que os links do Facebook. 

 É por meio do Facebook que os visitantes ficam sabendo também sobre os 

problemas enfrentados pelos administradores para manter o local. No dia 03 de 

dezembro, foi publicada uma nota no Facebook comunicando o fechamento do IPN 

por falta de recursos financeiros; entretanto, após firmar novo acordo com 

representantes da prefeitura, a casa tornou a abrir. As páginas deste site são um 

importante veículo de comunicação tanto para notícias boas, quanto para notícias 

ruins, e os administradores da instituição são muito transparentes em relação à 

situação do instituto. 

 Para se inscrever em alguma atividade, é necessário enviar um e-mail para o 

endereço cedido nas páginas do Facebook da instituição para receber um formulário 

que deve ser preenchido pelo participante e enviado novamente para o IPN. Este e-
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mail ajuda no cadastro do participante na oficina e permite a elaboração dos 

certificados ao final da atividade. Se algum visitante quiser se informar sobre 

atividades futuras, é necessário que se mande um e-mail solicitando o calendário 

anual do instituto com data e hora dos eventos. Junto com o calendário, o 

participante também recebe um documento com a sinopse das oficinas promovidas 

pelo local. 

 Algumas das oficinas que ocorrem no local são: 

 História dos Pretos Novos; 

 Como Trabalhar com os Pretos Novos na Sala de Aula; 

 História da Zona Portuária; 

 Oficinas de História A Céu Aberto; 

 Patrimonialização da Cultura Afro-brasileira na Zona Portuária; 

 História do Mercado de Escravos do Rio de Janeiro; 

 Pesquisa Arqueológica no Cemitério dos Pretos Novos; 

 Memória e Patrimônio no Contexto da Sóciomuseologia; 

 Cultura material afro religiosa e a arqueologia da diáspora africana 

 Grupo de estudos: cultura e religiosidade afro-brasileira; 

  A evolução arquitetônica dos bairros da zona portuária através das fachadas; 

 Resgate da Identidade Indígena em Contexto Urbano; 

 História Indígena. 

 

 As atividades são ministradas por graduados em história, ciências sociais, 

doutores, pesquisadores e arqueólogos vinculados ou não à instituição e traz uma 

gama de olhares sobre a cultura diversificada que o Brasil possui. Assim, os 

visitantes possuem diversas opções para aprender um pouco mais sobre nossa 

história, informar-se sobre as pesquisas arqueológicas e debater temas 

contemporâneos.  

 A autora desta pesquisa teve a oportunidade de participar de duas oficinas a 

céu aberto, nos dias 31 de maio e 16 de agosto de 2014. Ambas aconteceram em 

dia de sábado e foram guiadas por professores de história que contam a história da 

zona portuária do Rio de Janeiro e a importância do patrimônio histórico e 

arqueológico da região. O tour teve a participação dos atores do grupo Periferia 

CENA Portuária, que faziam encenações em pontos estratégicos do percurso, como 

a Pedra do Sal e o Cais do Valongo, retratando cenas cotidianas da época do tráfico 

de escravos. Com duração de aproximadamente quatro horas, a Oficina a Céu 
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Aberto é realizada diversas vezes por ano, e é um programa gratuito muito 

interessante para se aprender mais sobre a história da cidade.  

 Além disto, a autora também participou de dois eventos de celebração do 

aniversário do IPN, em maio de 2014 e em maio de 2015. Nestes eventos de 

comemoração de mais um ano de vida do instituto é oferecido feijoada e bebidas 

aos visitantes, além de ter a apresentação de grupo de samba e jongo. Os visitantes 

também têm a oportunidade de ver as exposições que acontecem no museu com 

visitação de escolas e instituições de ensino superior, além de promover eventos de 

celebração à cultura negra e indígena e oficinas de dança como o jongo.  

 Como se pode notar, a instituição oferece uma gama de atividades para atrair 

diversos tipos de visitantes, e a seguir serão analisadas e discutidas as 

características e infraestruturas que o local oferece para a comunidade, dialogando 

com o seu papel enquanto atrativo turístico.  
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3 O CEMITÉRIO DOS PRETOS NOVOS COMO ATRATIVO TURÍSTICO 

 

 Neste capítulo será apresentada a pesquisa aplicada em alunos do primeiro 

período de Turismo que participaram de uma atividade oferecida pelo Instituto 

Pretos Novos, seguida de uma visitação à instituição, realizada no mesmo dia.  

 A participação dos alunos foi importante para esse trabalho porque permitiu 

uma consulta exploratória com o objetivo de entender a impressão que os alunos 

tiveram sobre o local, e o olhar como futuros turismólogos sobre uma instituição com 

potencial para se tornar um atrativo turístico. 

 Através da análise do material obtido foi possível identificar as percepções 

dos alunos iniciantes na carreira do Turismo e coletar críticas e propostas para as 

devidas melhorias. 

 

3.1 METODOLOGIA 

A utilização do método de pesquisa com grupos focais é uma técnica de 

investigação qualitativa que permite ao entrevistador entender a percepção dos 

participantes sobre determinado assunto. De acordo com Iervolino e Pelicioni (2001, 

p. 116): 

 
 
A essência do grupo focal consiste justamente na interação entre os 
participantes e o pesquisador, que objetiva colher dados a partir da 
discussão focada em tópicos específicos e diretivos (por isso é chamado 
grupo focal). 
 
 

 Neste tipo de pesquisa os dados são colhidos por meio de um debate entre o 

mediador e os participantes, em que o mediador induz os participantes a falar sobre 

determinado assunto. Esta interação entre pesquisador e participantes permite 

formar opiniões e avaliar a discussão gerada a partir dos temas específicos do 

estudo. 

 Para Morgan (1997), grupo focal é “[...]uma técnica de pesquisa que coleta 

dados por meio das interações grupais ao se discutir um tópico especial sugerido 

pelo pesquisador. Como técnica, ocupa uma posição intermediária entre a 

observação participante e as entrevistas em profundidade”. 
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Para que não haja influência nas respostas, o mediador não deve emitir suas 

opiniões, somente tocar no assunto e introduzir novas perguntas. O debate promove 

a interação entre os indivíduos e permite o compartilhamento e contraste de 

opiniões, o que pode levá-los a mudar de ideia ou a refletir sobre o assunto, e são 

estes contrastes de perspectivas entre pessoas semelhantes que devem ser 

analisados.  

Outra característica do grupo focal é que ele é uma pesquisa qualitativa, pois 

ao invés de pesquisas quantitativas em que são entrevistadas centenas de pessoas, 

sua amostragem é bem reduzida. Como afirma Gondim (2002, p. 6): 

 
 
Apesar de se convencionar que este número varia de 4 a 10 pessoas, isto 
depende do nível de envolvimento com o assunto de cada participante; se 
este desperta o interesse de um grupo em particular, as pessoas terão mais 
o que falar e, neste caso, o tamanho não deve ser grande, para não diminuir 
as chances de todos participarem; com mais de 10 elementos, sendo o 
tema polêmico, fica difícil o controle do processo pelo moderador, havendo 
uma tendência a polarizar e entrar em conflito.    
 
 

Além de não dar a chance de todos emitirem sua opinião, por outro lado se 

todos resolvessem argumentar a reunião se tornaria muito mais longa e cansativa. O 

número ideal de participantes difere para cada autor. Para Gondim (2002) o limite 

para uma reunião ideal seria de até 10 pessoas, já para esta metodologia é 

necessário que os participantes apresentem características em comum que estão 

associadas ao objeto de pesquisa.  

 Para isto foram escolhidos participantes que tinham em comum o fato de 

estar no primeiro período do curso de Turismo da Universidade Federal Fluminense 

e por terem participado de uma atividade promovida pelo Instituto Pretos Novos em 

conjunto com a UFF, no dia 16 de agosto de 2014. Como continuidade da pesquisa, 

foi aplicado um grupo focal no dia 01 de setembro de 2014, na sala de aula que os 

alunos se encontravam. 

A condução do grupo focal se dá a partir de um roteiro de tópicos, 

relacionados primeiramente com as questões de investigação que o projeto em 

pauta visa a responder (IERVOLINO e PELICIONI, 2001, p. 118). Assim, foram 

formuladas perguntas indiretas que fizessem com que os alunos respondessem 
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algumas questões utilizadas na pesquisa. O objetivo central era saber se os 

entrevistados viam o Instituto Pretos Novos como atrativo turístico.  

Inicialmente foram feitas perguntas gerais sobre o estado do Rio de Janeiro e 

do turismo como, por exemplo, “Você considera que o estado do Rio de Janeiro tem 

potencial turístico para atrair visitantes do mundo todo?”. Posteriormente as 

questões foram introduzindo o objeto de estudo (IPN) no debate. 

Para análise de resultados é necessário distinguir informações importantes e 

interessantes, pois no decorrer da discussão o grupo pode se concentrar em um 

tema que não seja diretamente relacionado ao foco da pesquisa. A generalização 

também é outro fator que pode alterar o resultado da pesquisa, pois cada 

participante deve ser tratado como objeto unitário. 

 

3.2 PLANEJAMENTO E APLICAÇÃO 

Para entender melhor a visão de visitantes sobre o Instituto Pretos Novos, 

trabalhou-se com sete pessoas que participaram de uma atividade promovida pelo 

instituto sob a supervisão do professor Ari da Silva Fonseca Filho e Valéria Lima 

Guimarães, professores do curso de Turismo da Universidade Federal Fluminense. 

A atividade em questão foi a “Oficina a Céu Aberto – Memória e Patrimônio da Zona 

Portuária" com a professora e pesquisadora do Instituto, Carla Marques, que ocorreu 

no dia 16 de agosto de 2014. Concomitantemente ao tour, o grupo de atores 

“Periferia Cena Portuária” fez sua apresentação pelos pontos visitados na 

caminhada. 

O tour foi feito em um sábado, pois se tratava de atividade extracurricular, e 

era aberto à comunidade, por isso teve a participação de alunos e visitantes de 

outras instituições. A oficina permitiu aos alunos conhecer melhor a zona portuária e 

diversos pontos importantes para a história do tráfico negreiro, exploração de mão 

de obra escrava, desenvolvimento da região e como ela pode ser explorada 

turisticamente. O último ponto visitado no tour foi o Instituto Pretos Novos, onde a 

professora responsável pela oficina exibiu um vídeo contando um pouco sobre a 

história do IPN, e indicou que os alunos fizessem a visitação e leitura dos painéis. 
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O objetivo principal do grupo focal era gerar hipóteses sobre o potencial 

turístico do local, avaliando o serviço prestado pelo Instituto Pretos Novos à 

comunidade (na forma de tours, oficinas, entre outros) e a utilização do espaço físico 

e estrutura da instituição enquanto memorial. 

Outro tema relevante para a pesquisa era a importância do legado da cultura 

negra para a história do Rio de Janeiro e seu aproveitamento para o universo do 

Turismo. A intenção era entender se o grupo compreendia o IPN como um 

importante sítio histórico de referência à escravidão no Brasil.  

Como a pesquisa utilizando a técnica do grupo focal não deve conter um 

questionário, mas sim um roteiro semi-estruturado para que as discussões e ideias 

surjam no decorrer da reunião, o roteiro elaborado pela mediadora continha poucos 

itens. O início da conversa teve como tema os atrativos turísticos do Rio de Janeiro 

de forma generalizada, justamente para que no decorrer da reunião o Instituto 

Pretos Novos fosse citado espontaneamente. De fato foi o que ocorreu, pois o IPN 

foi introduzido nos argumentos pelos entrevistados em diversos momentos como 

forma de comparação com outros atrativos turísticos. 

A condução do grupo focal correu de forma espontânea, visto que os 

participantes estavam interessados em exprimir suas opiniões, tornando a reunião 

dinâmica e de fácil mediação.  

No grupo de pesquisa estavam presentes 2 homens de 18 e 20 anos, e 5 

mulheres, duas delas com 18 anos e três com 19 anos de idade, num total de 7 

entrevistados. A característica em comum entre eles era o fato de estarem cursando 

o primeiro período de Turismo na UFF e ainda possuírem o olhar pouco influenciado 

pelas disciplinas do curso de graduação. A intenção era entender a visão deles, 

como iniciantes no universo acadêmico e com estudo menos aprofundado sobre 

atrativos turísticos. É importante que tenha esta variação de gênero e idade para 

que as ideias e opiniões não sejam muito semelhantes, visto que cada um dos 

integrantes também tinha um olhar sobre a cidade, os atrativos, meios de transporte, 

entre outras características pelo fato de morarem em regiões diversificadas do Rio 

de Janeiro.  

A partir da oficina e da percepção sobre o local que os alunos puderam ter, foi 

criado um grupo no site <www.facebook.com> como canal de comunicação com os 
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alunos para marcar um horário benéfico a todos para fazer a reunião. Também 

foram coletados seus nomes, idade e período.  

A maior dificuldade encontrada foi conseguir alocar todos os alunos em um 

mesmo horário. Esta parte da pesquisa durou aproximadamente duas semanas, 

devido às tentativas de conseguir juntar todos os participantes em uma mesma data. 

A ideia inicialmente era reunir alunos do primeiro e quarto períodos que estavam 

presentes no dia da oficina. Entretanto, por motivos de incompatibilidade de horário, 

não foi possível juntar todos os alunos, e pensou-se em fazer a reunião somente 

com os do primeiro período. Destes, nem todos puderam participar, e somente sete 

ficaram para a pesquisa.  

O horário marcado foi após uma de suas aulas, que coincidia com o horário 

próximo ao almoço.7 Os recursos utilizados foram uma câmera de vídeo para captar 

somente as vozes, papel e caneta para anotações.  

No começo da reunião houve uma conversa para explicar o que era um grupo 

focal e tentar deixar o ambiente descontraído. Além disto, foi solicitado o 

consentimento do grupo para a gravação de voz e explicado que seria utilizado de 

forma sigilosa somente para fins acadêmicos. 

O local escolhido foi a sala de aula, por ser um ambiente silencioso, neutro e 

acessível aos participantes, tendo em vista que os alunos já se encontravam ali para 

a aula ocorrida anteriormente. As cadeiras foram dispostas em forma de círculo, 

para proporcionar um ambiente leve e descontraído, e possibilitando também a 

visualização de todos. A reunião teve duração de 55 minutos. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para iniciar o debate, foi introduzido o tópico sobre a cidade do Rio de Janeiro 

e seu potencial turístico para atrair visitantes do mundo todo. A primeira pergunta 

inserida ao grupo foi aberta, para não ir diretamente ao foco da pesquisa, que era o 

Instituto Pretos Novos como atrativo turístico.  

                                                 
7
 Para que a reunião acontecesse sem problemas e sem pressa foram oferecidos incentivos como 

biscoitos e balas. O orçamento gasto para aplicação da pesquisa foi de R$10,50, tendo em vista os 
alimentos comprados para lanche dos entrevistados durante a pesquisa.  



52 

 Foi questionado sobre quais atrativos turísticos eram mais divulgados, e o 

grupo se dividiu em duas opiniões. Foram abordados os atrativos do Pão de Açúcar 

e Corcovado como sendo os mais famosos, entretanto uma participante apontou o 

turismo de sol e praia como sendo os que mais motivariam o visitante a vir à cidade. 

Outros alunos participaram também, comentando sobre o Maracanã e a praia de 

Copacabana, lembrando sempre dos atrativos mais divulgados. 

 Entretanto, em determinado momento, uma aluna comentou sobre a questão-

chave para o foco da pesquisa, o centro histórico do Rio: “Ninguém vem para ver o 

centro do Rio, pra ir num museu” e outro aluno complementa “Apesar destas belezas 

serem muito divulgadas, acaba-se perdendo um pouco da parte histórica do Rio de 

Janeiro, ela fica esquecida”. 

 Outro comentário interessante foi sobre a favela: “Eu acho que por incrível 

que pareça a favela também atrai muitos turistas”, assim como foi citada também a 

Lapa. Neste momento inicial da pesquisa, o grupo foi citando os atrativos que 

lembravam como sendo cruciais para a promoção do Rio. Embora as opiniões 

divergissem um pouco entre os grandes monumentos, turismo de sol e praia e/ou 

favela, o grupo inteiro concordou que o turismo histórico é deixado de lado embora 

seja muito importante para a cidade.  

 Um participante fala: “O Rio de Janeiro foi capital do país, a família real morou 

aqui, então é um lado muito importante que está sendo deixado de lado”, e outra 

complementa “Eu concordo, nós vimos um filme em sala de aula chamado ‘Olhar 

estrangeiro’8 que relata exatamente isso: ninguém pensa na história do Brasil, e sim 

na imagem do carnaval, do samba, país exótico.”. 

 Todas as alunas concordaram com a afirmação de que a população brasileira 

não faz questão de mudar esta imagem do país: “nós mesmas não conhecemos 

metade dos museus que são falados em sala de aula.”. 

 Nessa altura, a discussão começou a sair do tema central do estudo e da 

cidade do Rio de Janeiro, então a mediadora introduziu outro ponto à discussão: as 

                                                 
8
 OLHAR ESTRANGEIRO. Direção: Lúcia Murat. Produção: Luís Vidal, Paola Aboujaoude. Brasil, 

2006. 70 min. Documentário brasileiro que retrata a visão que estrangeiros possuem do Brasil e os 
clichês que circulam afora.  
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obras do Porto Maravilha na região da zona portuária e a divulgação de mais esta 

região com importante legado histórico. 

 Uma aluna comentou: “Restaurando aquela área ali terá um público-alvo 

específico, como a galera do samba, da Pedra do Sal, é uma galera mais 

intencionada, que tem um interesse em comum com a região.” Outra pessoa 

complementa: “Eu acho que seria mais interno pra depois divulgar para os 

estrangeiros”. Neste momento já se pode inferir que a hipótese destes alunos de que 

o processo de turistificação da zona portuária se daria primeiro “internamente”, ou 

seja, a divulgação e o crescimento do número de visitantes ocorreria primeiro 

através dos moradores do Rio de Janeiro, para depois a demanda vir de outros 

estados e países, crescendo de dentro da cidade para fora do Brasil. 

 Um participante afirma: 
 
 

Eu acho que é uma coisa mais política do que cultural. Claro que uma coisa 
pode ajudar a outra, é uma iniciativa política, mas não significa que não 
dará uma divulgação maior, até pelo fato de estar melhor cuidado, mas 
provavelmente não foi o foco da obra. 
 
 

Nesse ponto a discussão do grupo foi referente à divulgação do turismo 

histórico-cultural na cidade e sobre os incentivos e divulgação para esta atividade. 

Todos afirmaram não conhecer muito sobre o Rio de Janeiro e sobre alguns museus 

que são apresentados a eles em sala de aula, e que nenhum deles havia ouvido 

falar do Cemitério dos Pretos Novos. Um aluno afirmou: “O máximo que eu ouvi falar 

sobre a zona portuária foi sobre o samba da Pedra do Sal, que é um evento famoso 

e dá muitos artistas, mas fora isso não conheço muito sobre a região”. 

 Os participantes concordaram que a zona portuária do Rio de Janeiro é uma 

área que estava abandonada pela administração da cidade, e que carece de muitos 

investimentos, mas com as obras e melhorias no local, a região tem possibilidade de 

entrar no circuito turístico da cidade. 

 
Para começar, é necessário que a população tenha interesse em conhecer 
estes locais. Tem que haver estímulo desde a raiz, desde a escola. Eu 
nunca gostei, por exemplo, da história do Brasil, e eu acho que se fosse 
mais estimulado despertaria mais interesse da comunidade local. Falta 
divulgação, inclusão destes locais nos roteiros. Seria interessante introduzir 
os atrativos em um roteiro com o Corcovado e Pão de Açúcar, por exemplo. 
Mesclar os passeios, e assim as pessoas conheceriam mais e poderia ser 
divulgado lá fora. 
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 Nesse momento, uma aluna abordou uma questão importante para a 

pesquisa: “Mas será que estes locais terão preparo para receber turistas 

internacionais, falar outras línguas como inglês e espanhol? Um gringo chegará lá e 

não vai entender nada se o único idioma falado for o português.”. 

 Essa observação é interessante, pois como a zona portuária está em fase de 

melhorias ainda necessita de muitos investimentos em qualificação profissional para 

receber essa possível demanda de visitantes estrangeiros. E isto requer 

investimentos altos, uma vez que para se contratar, por exemplo, um guia que fale 

diversas línguas ou um monitor para auxiliar na Oficina a Céu Aberto dentro do 

memorial, os custos para a instituição seriam maiores. 

 A moderadora questionou então que tipo de público se interessaria pela zona 

portuária e a maioria respondeu ser o público jovem. Entretanto, depois de um aluno 

questionar se seriam os mais jovens mesmo, alguns mudaram de opinião e disseram 

que os estudantes da área seriam os mais interessados: “É, eu acho não os mais 

jovens, mas os estudantes da área seriam os mais interessados, as pessoas que 

gostam do tema da boemia, do samba.”. 

 Um dos objetivos do grupo focal é possibilitar a formação de opiniões, 

geradas a partir da interação e argumentação dos participantes que tenham 

diferentes ideias. Nesse momento do grupo focal, quando a moderadora introduziu a 

pergunta sobre o público-alvo da zona portuária, muitos responderam rapidamente 

que seria o público jovem, mas após uma participante afirmar que seriam os 

estudantes, a maioria mudou de ideia e concordou com seu argumento, modificando 

assim suas respostas. 

 A solução para aumentar o interesse e divulgar a parte histórica da cidade 

dada por um aluno, que teve aprovação do grupo todo, foi:  

 
 

A imagem divulgada do Rio de Janeiro influencia muito na visitação da 
região portuária. Se nós naturalizarmos a parte histórica nos roteiros 
turísticos e divulgarmos para os estrangeiros, mesclando várias opções de 
atrativos diferentes para não ficar muito cansativo, eles vão se interessar. 
Um pouco de praia, história e monumentos no roteiro iria ficar equilibrado. 
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 Nesse ponto da discussão foi falado sobre a atividade que os alunos 

participaram. Todos acharam muito cansativo pelo fato de ter a duração muito longa. 

A participação dos atores na Oficina a Céu Aberto foi o que gerava o interesse 

deles: “Durante o tour todo eu ficava esperando a parte em que os atores 

apareceriam de novo, pois já estava cansada de muita informação.”. O grupo achou 

que pelo fato de a professora que conduziu o tour ser professora de história, o 

passeio tenha sido muito aprofundado, voltado mais para fatos históricos do que 

para o turismo em si: “Às vezes é importante para a gente saber, mas como estamos 

ali para uma coisa turística, a orientadora tenha que abordar pontos de interesse 

turístico, e também para balancear um pouco o nível de informação e não ficar muito 

pesado”. 

 O fato de a condutora da Oficina a Céu Aberto não ser guia de turismo, de 

acordo com o grupo de foco, alterou muito as características da atividade oferecida 

pelo Instituto Pretos Novos: “É necessário ser mais objetivo. O turista não quer uma 

aula de história, mas sim um passeio leve, que fale sobre curiosidades básicas e 

não muito aprofundadas. Ele quer se divertir”. 

 Essa informação deles é um pouco curiosa porque para o grupo qualquer 

turista estará interessado em um tour básico. Para esses alunos, um tour muito 

longo não seria muito interessante para se comercializar, embora os pontos 

visitados e a atuação do grupo de atores tenha sido emocionante.  

 Os caminhos percorridos pela oficina passavam por ruelas muito próximas à 

casa de moradores da região, e os participantes tocaram neste assunto: 

Para os moradores isto pode ser bom ou ruim. Alguns deles podem não ter 
a visão turística e do potencial que a região tem, para outros pode ser ruim 
pela questão da falta de privacidade. Alguns podem nem ter a visão da 
importância de seu bairro para a história do Rio de Janeiro. O tour naquele 
local deve ser muito bem planejado, com grupos pequenos, para não causar 
muito barulho na região e respeitar os moradores.  
 
 

 Outros alunos foram complementando a fala anterior, sugerindo também que 

se especificassem horários e datas para que os moradores aos poucos se 

acostumem. Para outro entrevistado, os moradores ainda não têm noção da 

amplitude do seu bairro e do potencial turístico, pelo fato de estar sendo explorado 

há pouco tempo:  
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Eu sempre morei na Lapa, quando eu era pequeno a Lapa ainda estava 
muito mal falada, suja e vazia. Eu fui crescendo e ela foi sendo revitalizada, 
introduziram o estabelecimento Lapa 40 graus e gerava muito barulho, filas 
enormes passando na frente da minha janela. O som não tinha abafamento 
e para dormir era horrível. No começo achamos bom o movimento, mas 
depois de um tempo o barulho incomodou ao ponto de termos que reclamar. 
Aos poucos nós fomos nos adaptando às transformações, mas minha 
família é jovem, talvez para uma senhora de idade seja muito mais difícil de 
lidar com este tipo de mudança. 
 

 

 Os estudantes concordaram que o processo de turistificação de regiões que 

concentram um grande número de moradores, como o Morro da Conceição, geraria 

muito movimento e não seria tão bom para os moradores locais. Um exemplo dado 

foi a apresentação artística na Pedra do Sal, local de trânsito de diversos moradores, 

e que obstruía a passagem durante a cena dos atores fazendo com que os 

moradores se apertassem em alguns cantos para poder se locomover.  

 Uma aluna apontou a necessidade de se fazer uma pesquisa para tentar 

atender, o máximo possível, a todas as opiniões, sem excluir a comunidade local, 

saber como a área se comporta e se a comunidade seria adepta a determinadas 

mudanças. 

 Essa situação foi apontada pelo grupo focal como negativa para o tour, pois 

atrapalhava a comunidade local ao mesmo tempo em que tirava a concentração da 

apresentação. É muito interessante ver essa preocupação dos alunos já no primeiro 

período da faculdade, citando diversos aspectos abordados em sala de aula na 

disciplina de Antropologia e Desenvolvimento Cultural, por exemplo. O grupo se 

mostrou bastante atencioso nos detalhes e muito crítico quanto ao tour. 

 A partir de então, a conversa ficou mais voltada para as características da 

zona portuária. A mediadora questionou sobre a acessibilidade da região portuária e 

as características citadas sobre o assunto foram as de que a região está muito 

mudada devido às obras, a sinalização ainda está precária e os trajetos estavam 

sendo modificados constantemente, o que causa uma confusão para percorrer pela 

região. A acessibilidade foi considerada muito ruim, bem como a sinalização, que, 

segundo um aluno:  

 
 
Não bastam somente placas da instituição, mas também informações sobre 
as linhas de ônibus que circulam no local. Cabe à instituição e ao governo 
fazerem estes investimentos em divulgação, e às agências de viagens em 
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indicar a sua visitação. A própria instituição deve montar panfletos também, 
se divulgar em outras instituições. 
 
 

 Outra participante complementou: 
 
 
A agência de viagens deve fazer panfletos com mapas para facilitar a vida 
do turista. O museu também tem um papel muito importante e deve fazer a 
sua parte também; se for receber um turista mochileiro, deve indicar um 
guia da cidade para auxiliá-lo que transportes pegar, etc. 
 
 

 O grupo todo concordou que o IPN é pouco divulgado. Sobre o tour, 

afirmaram não ser indicado para cadeirantes, deficientes físicos, crianças, idosos e 

gestantes:  

 
Eu acho que para crianças deve haver uma programação mais leve, 
direcionada. Podem puxar sobre a cultura da umbanda, as oficinas feitas no 
instituto são mais interessantes para este público-alvo. O tour é muito longo 
para estas pessoas e não é muito cronometrado e organizado. 
 
 

 Para desviar um pouco a conversa do tour, que ia entrando nos assuntos 

espontaneamente, pois os alunos acabavam comparando suas experiências do tour 

como um passeio turístico, a moderadora perguntou sobre o Instituto Pretos Novos, 

para tentar direcionar os comentários para a instituição. A pergunta feita foi “Vocês 

acham que uma pessoa que esteja transitando pela região, por exemplo, o Cais do 

Valongo, teria interesse em ir ao IPN?”. Todos responderam que não, pois no local 

não há nada que estimule a visitação ao Cemitério dos Pretos Novos. Uma aluna 

afirmou que “A rua do Cemitério dos Pretos Novos e o seu entorno não é muito 

atrativa, não desperta interesse. Falta grafite nos muros e contextualizar a região. O 

clima que se tem de lá ainda remete à favela.” 

 Em relação à acessibilidade do IPN, o grupo afirmou que não é acessível para 

cadeirantes devido ao degrau da entrada, mas apesar de ser um lugar pequeno e 

simples, remetendo à ideia de que era uma casa, é muito interessante. Entretanto, 

não comentaram sobre materiais para deficientes visuais e auditivos, tampouco 

instalações adaptadas para cadeirantes, como o banheiro, por exemplo.  

 Um aluno afirmou “Eu me decepcionei um pouco porque achei que teria mais 

coisas para se ver no local”. Nesse momento uma aluna também complementou sua 

fala dizendo que “Tem muita história e quadros escritos, eles utilizam o espaço para 



58 

realização de oficinas e tudo mais, mas eu queria ver um pouco mais de objetos 

encontrados, da cultura, roupas e mais características deles”. 

 Outro estudante levantou uma questão para o grupo refletir: “Mas será que 

aquilo vai ser legal para expor para turistas estrangeiros? Eu não tenho certeza, 

acredito que seja mais focado para moradores da região pelo fato de ter oficinas”. 

Em seguida outra aluna afirmou que “Para o IPN servir como padrão de um atrativo 

turístico que receba uma grande demanda de visitantes, a rua inteira deve mudar, o 

turista deve ser contextualizado na região com mapas e informações sobre o local” 

(É preciso ressaltar que durante a visitação dos alunos ao IPN, a rua inteira se 

encontrava em obras devido às instalações do VLT). 

 Após essas características comentadas pelos alunos sobre o IPN, foi 

abordada a questão da classificação da instituição como atrativo turístico, ao que 

uma participante comentou: 

 
 

Por enquanto o instituto ainda precisa de melhorias para abranger um 
público maior, só que enquanto ele está como está só vai atingir o público 
que realmente se entrega para aquilo que, em minha opinião, é a população 
negra que se identifica mais.  
 
 

 A moderadora perguntou se a instituição tem estrutura para receber um 

grande fluxo de turistas e todos afirmaram que não. Uma aluna complementou:  

 
 

Acredito que não seja bom ter uma demanda muito grande. É a mesma 
situação da cidade de Paraty, abordada em sala de aula: a cidade não 
deveria receber a quantidade de visitantes que vão hoje porque não 
comporta este grande contingente de pessoas. 
 
 

 Sobre as melhorias que o grupo entendia como necessárias para a instituição, 

os participantes citaram como primordiais: melhorias na rua, na estrutura do entorno, 

mais pontos de apoio como restaurantes e sinalização. 

 Com a finalização do grupo focal, todos concordaram que o Instituto Pretos 

Novos ainda carece de muitas melhorias para receber uma grande demanda de 

visitantes. Alguns acharam que o acervo exposto é pequeno, que deveriam mostrar 

mais objetos arqueológicos encontrados nas escavações, pois muitos visitantes 

possuem a expectativa de visualizar os objetos achados devido ao fato de o local ser 

um sítio arqueológico.  
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 Diante dos comentários apresentados devem ser ressaltados os seguintes 

aspectos: a visita ocorreu em um período um pouco conturbado, pois além das 

modificações e obras na zona portuária, a Rua Pedro Ernesto – que é a que a 

instituição se localiza – havia há pouco tempo sido interditada para começarem 

obras e escavações em frente ao museu; a coleta de objetos continua e os 

arqueólogos e historiadores estão trabalhando em conjunto com os pesquisadores 

do instituto para definir mais informações sobre os artefatos. 

 Durante a Oficina a Céu Aberto os participantes percorrem diversos pontos da 

zona portuária e o percurso possui algumas ladeiras e escadas, dificultando a 

acessibilidade, pois a duração é um pouco longa e, dependendo do clima no dia, a 

temperatura pode causar desconforto. Em alguns pontos do trajeto, como a parada 

na Pedra do Sal, por ser ponto de passagem de moradores da região, pode-se 

causar certo transtorno para a comunidade local, dependendo do número de 

participantes no dia.  

 Igualmente não há previsão para a duração do tour, o que pode se tornar um 

pouco longo para os participantes devido ao conteúdo de história abordado pelos 

professores que guiam o trajeto, em conjunto com as paradas para as cenas com os 

atores. A atividade ainda necessita de ajustes, como controle do horário de início e 

término, restrição do número de participantes para não ficar um grupo muito grande 

e para que a duração não seja muito longa. Entretanto, é uma ótima atividade para 

se conhecer mais sobre a cidade. 

 Parte da opinião formada por eles sobre a instituição talvez tenha sido 

influenciada pelas muitas obras e intervenções que estavam sendo feitas na zona 

portuária, e todos concordaram com a afirmação de que o Instituto Pretos Novos 

ainda carece de muitos investimentos não só no espaço físico mas também em seu 

entorno, para se tornar um atrativo turístico de grande repercussão. Por isto, 

atualmente, indicariam a visita somente a amigos, familiares e pessoas próximas, 

pois acreditam que a histórica do local é interessante e deve ser divulgada.  

 Na opinião dos participantes o IPN tem muito potencial turístico, mas ainda 

necessitará de investimentos para realmente se tornar um atrativo destacado no 

circuito histórico.  
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 A instituição carece de algumas melhorias: inicialmente é necessário uma 

rampa de acesso para cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção, pois a 

entrada do museu possui degraus na entrada e em seu interior. Em termos de 

infraestrutura o museu necessita de mais investimento para melhorar as instalações, 

como o banheiro, e tornar o local mais acessível para deficientes físicos, visuais e 

auditivos. Além disto, o local não conta com tradução para o inglês das informações 

nos painéis (o que limita o entendimento de visitantes internacionais).  

 Embora com o aniversário de 450 anos da cidade do Rio de Janeiro no ano 

de 2015 o museu tenha sido inserido no circuito de museus – sua inserção no 

“Passaporte dos Museus” talvez não tenha sido feita devido ai fato de a entrada do 

museu já ser gratuita –, ainda carece de mais divulgação e melhorias na sinalização 

para se chegar ao local. A oferta de transportes ainda é um pouco reduzida, sendo 

mais fácil se chegar ao local a partir do centro da cidade do Rio de Janeiro.  

 Contudo, em termos de atividades o museu oferece muitas oportunidades 

para os interessados em aprender um pouco mais sobre a cultura negra, sobre 

nosso passado escravo e debater com estudiosos do tema sobre fatos da nossa 

sociedade.  

 A instituição possui muitas iniciativas instrutivas e sua existência e 

preservação são muito importantes para a história da cidade do Rio de Janeiro. Seu 

legado cultural merece ser divulgado mundialmente, pois o Instituto Pretos Novos, 

sem dúvida, apresenta potencial para se tornar um atrativo turístico. Entretanto, 

existem alguns fatores a serem modificados para melhor atender a uma demanda 

maior de visitantes, como rampas de acesso para cadeirantes, sinalizações externas 

para informar como se chegar ao local, informativos e panfletos em inglês, mais 

artefatos arqueológicos expostos ao público, dentre outros fatores. Contudo, há de 

se notar que por mais que o IPN se torne um atrativo turístico com grande demanda, 

o entorno do local é um território residencial, e o fluxo turístico gerado pela 

instituição não deve influenciar muito no cotidiano da comunidade local. 
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                                                CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Operação Urbana Porto Maravilha, projeto de iniciativa da Prefeitura da 

cidade do Rio de Janeiro, tem como objetivo a regeneração urbana da zona 

portuária e a valorização do patrimônio histórico da região. O projeto possui diversas 

transformações na região do Porto do Rio de Janeiro na área dos transportes, 

acessibilidade, cultura e, consequentemente, turismo. 

Dentre eles, há a construção do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), a 

substituição do Elevado da Perimetral, a criação da Via Expressa e Via Binário do 

Porto, teleférico (denominado Bondinho da Providência), e a instalação de ciclovias. 

Para a área da cultura, há a criação do Circuito Histórico e Arqueológico de 

Celebração da Herança Africana, que sinaliza e promove a divulgação dos sítios 

arqueológicos, patrimônios e locais históricos da região portuária; além do Museu do 

Amanhã, mega investimento que terá instalações com tecnologia de ponta e salas 

interativas para os visitantes.  

Todas essas iniciativas influenciam na mobilidade e acessibilidade da região, 

além de melhorar a malha urbana da cidade do Rio de Janeiro. Sendo assim, dentro 

das propostas de modificações está o objetivo de adaptar a cidade para receber 

mais turistas nacionais e internacionais devido aos eventos que o Rio de Janeiro 

está sediando (como a Copa do Mundo de Futebol, realizada em 2014, e as 

Olimpíadas a serem realizadas em 2016). Atualmente, muitas obras ainda estão em 

andamento, mas já é possível ver algumas mudanças e melhorias na cidade. 

Na subdivisão da zona portuária em núcleos, está situado no Núcleo Saúde o 

Sítio Arqueológico Cemitério dos Pretos Novos, antigo cemitério onde eram 

enterrados os escravos recém-chegados à região portuária do Rio de Janeiro. Como 

essa área era palco de intenso fluxo financeiro na cidade, o Cais do Valongo era o 

local onde desembarcavam milhares de mercadorias, manufaturas e escravos para 

trabalharem nas fazendas cafeeiras, açucareiras e no comércio local.  

Devido aos maus tratos e condições insalubres dentro dos navios negreiros, 

muitos cativos passavam fome e pegavam doenças e infecções que podiam lhes 

provocar o falecimento antes mesmo de desembarcarem no local de destino.  
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Diante de sua importância patrimonial e de seu legado histórico, este estudo 

teve como objetivo analisar as condições de oferta de atividades e infraestrutura do 

Instituto Pretos Novos para receber turistas nacionais e internacionais, tendo em 

vista o aumento do fluxo de visitantes no local devido às obras e melhorias na região 

provocadas pela Operação Urbana Porto Maravilha.  

Foi aplicada uma pesquisa com metodologia de grupo focal no dia 01 de 

setembro de 2014 com estudantes do primeiro período de Turismo da Universidade 

Federal Fluminense, que participaram da Oficina a Céu Aberto, promovida pelo IPN 

no dia 16 de agosto de 2014, e coordenada pelo professor Ari Fonseca Filho e pela 

professora Valéria Lima Guimarães. 

O objetivo do grupo focal era analisar o potencial turístico do local e discutir 

sobre a avaliação dos alunos sobre o serviço oferecido pela instituição. Os membros 

da discussão foram bem críticos quanto aos pontos principais da pesquisa e 

mostraram interesse em avaliar os serviços oferecidos pelo local. 

Durante a conversa, a maioria dos participantes afirmou que não conhecia o 

IPN, tampouco a região da zona portuária, mas que havia grande potencial turístico, 

carecendo, entretanto, de investimentos adequados. 

Os fatos de maior relevância apontados pelos alunos foram: a acessibilidade 

do local, considerada precária, bem como a sinalização e a localização do IPN foram 

consideradas de difícil acesso. Também gostariam que mais fósseis e resquícios dos 

sambaquis estivessem expostos para os visitantes. Sugeriram investimentos que 

tornem a rua e o entorno do IPN mais atrativo, como grafites nos muros, e pontos de 

apoio como restaurantes e sinalizações, para se tornar um atrativo turístico 

requisitado. Até o presente momento, a Rua Pedro Ernesto ainda se encontra em 

obras, o que impossibilita a passagem de meios de transporte no local. Espera-se 

que com a conclusão das obras de instalação do VLT, o acesso ao IPN seja 

facilitado. 

Os alunos analisaram também a oferta das atividades oferecidas pelo IPN: 

todos concordaram que a Oficina a Céu Aberto é um pouco longa e cansativa e 

questionaram o fato de o responsável pela condução da oficina não ser guia. Outra 

observação importante é que a gestão do IPN não denomina a Oficina a Céu Aberto 
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como tour, mas sim como uma aula, inclusive na divulgação da atividade no 

facebook da instituição. 

Abordaram o fato de o turismo na cidade do Rio de Janeiro ser 

predominantemente de sol e praia, e por isto a divulgação do turismo cultural não 

ser satisfatória. Sugeriram que fossem inseridos roteiros mistos na cidade, 

mesclando turismo de aventura, de sol e praia e histórico-cultural, para que aos 

poucos a população fosse sendo incentivada a descobrir mais sobre a história da 

cidade.  

Os alunos afirmaram que o IPN carece de algumas modificações para se 

tornar um atrativo turístico com grande demanda de visitantes, apontando que a 

instituição ainda não tem uma estrutura que comporte, por exemplo, os grupos 

escolares. Entretanto, consideram a história do local muito importante. Por isso, 

indicariam a visita ao IPN para amigos e familiares.  

Embora os administradores do local se esforcem para oferecer um serviço de 

qualidade aos visitantes, há mudanças que dependem de outras instituições, como 

as obras no entorno e a falta que investimento. Além disto, para outras mudanças, o 

trabalho de um turismólogo nesta instituição com certeza daria novos olhares e 

discussões acerca das modificações necessárias nas atividades e estrutura do local 

abordadas neste trabalho.  

Como visto ao longo do trabalho, o IPN tem uma ótima oferta de atividades 

para a comunidade e uma de suas virtudes é sua capacidade de ser dinâmico, e 

sempre à procura de novas exposições, oficinas, temas, dentre outras atividades, 

para atrair novos olhares.  

Por tudo o que foi exposto, incluindo-se as pesquisas bibliográficas e de 

campo, e pelo olhar dos participantes do grupo focal, temos no IPN mais um atrativo 

do Rio de Janeiro com grande valor turístico, mas que ainda sofre, como muitos 

bens culturais de importância histórica na cidade, com a falta de investimentos e 

recursos adequados. Somado à isto, as estratégias de divulgação do local devem 

focar na questão da resistência de uma parcela da sociedade, que lutava para 

sobreviver e por ter melhores condições de vida. Por ser um cemitério, sua imagem 

pode gerar um certo desconforto, entretanto o local deve ser visto não só pelo olhar 
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do sofrimento, mas sim de um local que foi palco de fatos cruciais para nossa 

história e identidade patrimonial. 

Os profissionais de turismo não podem se furtar a esse debate e, certamente, 

o tema não se esgota aqui. Para trabalhos futuros, seria interessante aplicar uma 

pesquisa do perfil dos visitantes, para analisar se o serviço prestado atende às suas 

expectativas, entre tantas outras contribuições que a área acadêmica de turismo 

pode oferecer. 
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