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RESUMO

Esta pesquisa antropológica pretende compreender os usos e tensões de práticas do
patrimônio cultural e do turismo, para a identidade local e para a memória da diáspora africana
na região da Zona Portuária na cidade do Rio de Janeiro no tempo presente. O trabalho de
campo realizado nos anos de 2018 a 2020 se direciona ao “Circuito de Herança Africana" e às
narrativas e práticas de determinados guias turísticos sobre a "Pequena África" no Rio de
Janeiro. Particularmente com foco na redescoberta e patrimonializacão do Cais do Valongo,
são analisados dois circuitos turísticos: o do Instituto dos Pretos Novos e o de uma empresa
privada, busca-se compreender o turismo cultural afro centrado e étnico como meios de
valorização da identidade negra e como estratégias de apoio da luta antirracista.

Palavras-chave: memória afro-brasileira; Pequena África; Zona Portuária do Rio de
Janeiro; patrimônio cultural

ABSTRACT
This anthropological research aims to understand the uses and tensions of cultural
heritage and tourism practices, for local identity and for an African diaspora memory in the Port
Zone region in the city of Rio de Janeiro in the present time. The fieldwork during the years
2018 to 2020 is directed towards the "African Heritage Circuit" and the narratives and practices
of certain tourist guides about "Little Africa" in Rio de Janeiro. Particularly focusing on the
rediscovery and patrimonialization of Cais do Valongo, two tourist circuits are analyzed: that
of the Instituto dos Pretos Novos and that of a private company, seeking to understand Afrocentered and ethnic cultural tourism as means of valorization of black identity and as strategies
to support the antiracist struggle.

Keywords: Afro-Brazilian memory; Little Africa; Cais do Valongo; Port Zone of Rio de
Janeiro; cultural heritage
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INTRODUÇÃO

Meu engajamento nesse trabalho de conclusão de curso, foi construído a partir do
trabalho de iniciação científica que comecei a realizar no segundo semestre de 2018 sob
orientação da Professora Renata Gonçalves. Em um primeiro momento, o esboço do projeto
buscava compreender a ação de antropólogos em ações patrimoniais. Como espaço para
exploração de possíveis estudos de caso foi escolhido o Cais do Valongo e seu entorno. Isso me
colocou em contato com eventos, audiências públicas e seminários que envolviam a temática
da memória, reparação e me apresentou a região portuária enquanto uma Pequena África
Carioca. Ao longo do desenvolvimento do projeto, mudanças de perspectiva e proposta, passei
a acompanhar o trabalho dos guias turísticos que realizavam passeios guiados a pé pela região
com o intuito de apresentar ao público o que era a Pequena África e as memórias que ela abriga.
Busquei então compreender neste período de agosto de 2018 até o momento presente como se
constituía essa localidade, sua dimensão e limites, com esse pano de fundo pude compreender
a Pequena África como central para a história não só do Rio de janeiro, como da formação
social do Brasil.
A região que ganhou essa alcunha de Pequena África, expressão essa atribuída pelo
sambista Heitor dos Prazeres como descrito pelo escritor Roberto Moura (1986), compreende
hoje os bairros Gamboa, Saúde e Santo Cristo, porém a depender das narrativas e períodos ela
se estende até a antiga Praça 11. Os contornos e a dimensão da Pequena África são erigidos
situacionalmente. Aqui assumo as fronteiras postas para a Pequena África pelo roteiro de raízes
Africanas instaurado pela Prefeitura do Rio no contexto das obras do projeto Porto Maravilha
através do Decreto Municipal nº 34.803 de 29 de novembro de 2011. A partir dessa demarcação
as variações nos limites geográficos da região são postas pelos guias turísticos que acompanhei
em passeios guiados que são ofertados dentro da proposta do turismo cultural afrocentrado e
turismo étnico pela Pequena África no Rio de Janeiro.
Percebi a necessidade de explorar mais as dinâmicas sociais existentes hoje na Zona
portuária, pois acredito na necessidade de pôr em evidência mais narrativas e memórias sobre
grupos afrodescendentes. Com as pesquisas e experiência etnográfica desenvolvidas ao longo
do ano de 2019, pude compreender a importância das políticas de memória na construção da
identidade de um grupo social. Se reconhecer enquanto indivíduo merecedor de direitos e
respeito é um processo que implica na construção de uma identidade humanizada. Para além
disso, a falta de memórias e narrativas afrodescendentes permite que seja criada a ideia de
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descontinuidade dos movimentos negros no país, dando a impressão que esses indivíduos nunca
estiveram articulados e dotados de agência que os impelisse para luta, resistência e construção
de redes de sociabilidade bem estruturadas.
Foi na região aqui tratada como Pequena África onde as lutas, encontros e desencontros
entre negros em diáspora serviram de motor para criação do samba carioca, dos ranchos
carnavalescos e dos primeiros terreiros de candomblé da cidade, o que marcou a região como
um espaço identitário da cultura negra carioca (NASCIMENTO, 2018). Desse modo, o objetivo
deste estudo é demonstrar a partir das ações do Instituto Pretos novos e da empresa privada
Sou+Carioca, que por intermédio das práticas do turismo cultural afro centrado e étnico,
contribuem para a identidade local, a valorização cultural e da memória da diáspora africana
existente na região da Zona Portuária na cidade do Rio de Janeiro. Compreendo aqui o Circuito
de raízes Africanas como uma prática de política de memória que se bem explorada e com os
devidos recursos, articulada com as práticas do Turismo cultural afro centrado e étnico e uma
educação patrimonial que não se prenda as noções tradicionais de patrimônio, se tornam além
de um grande atrativo para região, acima de tudo uma ferramenta a mais na luta antirracista.
No primeiro capítulo aqui apresentado, estabeleço o pano de fundo teórico da pesquisa,
que são as políticas de memória, identidade, noções sobre patrimônio, educação patrimonial e
os conceitos de turismo cultural e étnico. Em um primeiro momento, traço reflexões a respeito
da dinâmica entre memória e esquecimento, compreendendo que o direito à memória e à
verdade é peça fundamental para a construção da identidade étnico-racial, não apenas visando
recuperar um passado histórico, mas também como forma de compreender a realidade
contemporânea e a construção de políticas e ferramentas de combate ao racismo.
Entendo a memória aqui a partir das elaborações de Maurice Halbwachs em ressonância
com o conceito de lugares de memória de Pierre Norra e memórias subterrâneas de Michel
Pollak. O trabalho de memória de grupos subalternizados é entendido, portanto, como essencial
para construção da identidade desses sujeitos, e aqui compreendo identidade a partir de Joel
Candau e Stuart Hall. Em seguida, apresento a relação entre os estudos de memória e do
patrimônio cultural, essenciais para a compreensão da função e do papel que o Cais do Valongo
assumiu ao ser titulado como patrimônio histórico pela UNESCO. Neste capítulo, abordo ainda
o Cais do Valongo enquanto um lugar de memória e o seu papel após sua redescoberta em 2011,
ao reacender a ideia de Pequena África, e fornecer respaldo para as narrativas que são contadas
a partir dessas memórias subterrâneas. Com esse embasamento teórico sobre memória e
patrimônio a partir da região portuária do Rio de Janeiro, busco no turismo e na educação
patrimonial possíveis respostas para o melhor uso e aproveitamento da função do Cais de
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manter viva essas memórias afrodescendentes, pois acredito que seja possível uma ação de
sensibilização por meio do turismo com o uso de políticas de memória que para além dos
objetivos pragmáticos de preservação do sítio arqueológico do Cais do Valongo (não menos
importante), atinjam um debate sócio-político maior e sirvam de ferramenta para o combate ao
racismo.
No segundo capítulo, apresento a Pequena África para além do viés historiográfico.
Nele, busco ressaltar a forma como essa história foi contada, os silêncios e apagamentos que
permitiram a construção de políticas de gentrificação, expulsões e homogeneização da
identidade negra. Busco, portanto, no presente, entender quais são as narrativas e memórias
afrodescendentes na região. Em um primeiro momento, apresento o complexo escravagista que
a voz do Cais do Valongo trouxe à tona ao ser redescoberto em 2011 pelas obras do projeto
Porto Maravilha. O Cais como espaço dos horrores da escravidão, ao ser “redescoberto” e em
seguida patrimonializado, lançou luz e materialidade que deu respaldo ao debate sobre o trauma
da escravidão vivido pelos africanos em diáspora. Apresentado esse mapa da região por meio
de memórias sensíveis e traumáticas, avanço para o campo das memórias de sociabilidade e
afeto construídas na região principalmente no período pós abolição, esse ponto é conduzido
principalmente pelos registros de Roberto Moura e seu livro Tia Ciata e a Pequena África. O
segundo capítulo é, portanto, dedicado às memórias de dor que o poder público por muito tempo
manteve escondida e a herança africana desses sujeitos que deram forma e sentido à região
portuária do Rio de Janeiro.
O capítulo que encerra esse trabalho é dedicado à minha experiência etnográfica na
região acompanhando o trabalho dos guias turísticos do Instituto Pretos Novos e da
Sou+Carioca de forma presencial ao longo do ano de 2019 e online no primeiro semestre de
2020. Apresento inicialmente a criação institucional do Circuito de Herança Africana e em
seguida exploro os usos que esses dois atores que tomo como interlocutores fizeram do mesmo
para criar ações de educação patrimonial que permitem que essas histórias outrora esquecidas
possam ser contadas. Nesse capítulo, portanto, apresentar o papel desses guias como agentes
que aplicam uma política de memória não institucional e ajudam a manter vivo os contornos da
Pequena África, a partir dos passeios que acompanhei e das falas de alguns desses guias. Realizo
uma reflexão sobre os usos da memória afrodescendente para valorização da identidade negra
através dos processos de educação patrimonial tendo como fio condutor o processo de
patrimonialização do Cais do Valongo, visto que sua redescoberta e patrimonialização foram
os responsáveis pelo surgimento desse turismo cultural afro centrado e étnico na região. Encerro
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o último capítulo apresentando algumas das possibilidades e desafios a serem enfrentados nessa
disputa de narrativas e conflitos que encontramos na região portuária do Rio de Janeiro.
Dentre as ações possíveis destaco a demarcação geográfica da Pequena África e um
maior envolvimento da população local nos projetos turísticos da região em contraponto aos
desafios de capacitação de educadores e verba para manutenção de políticas de memória para
região O Turismo apresentado neste trabalho pela chave dupla do turismo cultural afro centrado
e turismo étnico, devido à complexidade das dinâmicas da região que não permitem a
construção de um formato único e engessado de turismo, se apresenta como um meio
importante de valorização das memórias afrodescendentes do país se aliado às ações de
educação patrimonial quando essas são construídas sob um olhar crítico para com a nossa
história e idealizadas a partir de novas perspectivas e referências culturais afro centradas. Pude
concluir que o processo de valorização da memória afrodescendente no país e sua consequente
exaltação da identidade negra, caminha em passos curtos, mas existem sementes promissoras e
sujeitos engajados e dedicados o suficiente para ajudar que essas memórias germinem, cresçam
e assumam lugar de destaque no quadro de memória nacional.
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1. MEMÓRIA, ESQUECIMENTO E IDENTIDADE

Abordarei neste capítulo, a partir de um estudo etnográfico do Cais do Valongo 1, o
aporte teórico que utilizo neste trabalho para compreender como a memória vinculada às
políticas de reparação e à materialidade do Cais do Valongo dão respaldo para a construção de
outros marcos e espaços na história que passam a competir com narrativas que ao longo dos
séculos foram utilizadas na construção de um projeto de nação que tinha a figura do sujeito
branco como ideal a ser alcançado. Essas novas narrativas dão ao negro a possibilidade de se
compreenderem enquanto sujeitos que fazem parte da história nacional e com uma identidade
própria. Em um primeiro momento, traço reflexões a respeito da dinâmica entre memória e
esquecimento, compreendendo que a recuperação do direito à memória e à verdade precisa ser
um direito assegurado ao grupo étnico-racial dos negros não apenas visando recuperar um
passado histórico, mas também como forma de compreender a realidade contemporânea. Faço
esse movimento a partir dos conceitos de memória cunhados por Michael Pollak e Pierre Norra,
que me permitem compreender as dinâmicas e conflitos existentes nas escolhas que são feitas
sobre o que deve ser esquecido e o que deve ser lembrado. A memória de grupos subalternizados
contribui diretamente para construção da identidade desses sujeitos, nesse sentido lanço mão
dos trabalhos sobre memória e identidade de Joel Candau e Stuart Hall.
Em seguida, apresento a partir da relação entre os estudos de memória e de patrimônio
como essenciais para compreensão da função e papel que o Cais do Valongo assumiu ao ser
reconhecido enquanto patrimônio histórico pela UNESCO. Apresento o Cais do Valongo
enquanto um lugar de memória e o seu papel após sua redescoberta em 2011, ao reacender a
ideia de Pequena África, e fornecer respaldo para as narrativas que são contadas a partir dessas
memórias subterrâneas. O Cais, mesmo diante de políticas irregulares de preservação do
patrimônio, ao se tornar público, permite que essas histórias sejam vividas no tempo presente.
Apresentado esse enquadramento teórico sobre memória e patrimônio a partir da região
portuária do Rio de Janeiro, busco compreender uma apropriação determinada de um turismo
como uma ação de sensibilização, para além dos objetivos pragmáticos de preservação do sítio
arqueológico do Cais do Valongo (não menos importante), por meio de um debate crítico

1

O Cais do Valongo é um antigo cais localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, entre as atuais ruas Coelho
e Castro e Sacadura Cabral. Recebeu o título de Patrimônio Histórico da Humanidade pela UNESCO em 9 de
julho de 2017 por ser o único vestígio material da chegada dos africanos escravizados nas Américas.
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sociopolítico mais profícuo e engajado com as questões sociais e o combate ao racismo no
tempo presente.
***

Ao seguirem uma agenda global2 as políticas de reparação pelos anos da escravidão
passaram a ser reivindicadas e a ganhar mais importância na sociedade brasileira no início do
século XX. Essas políticas visam não só reparar anos de opressão sofridos por alguns grupos
no passado, como garantir que eventos traumáticos não sejam esquecidos, encobertos, ao longo
da História. Fala-se nesse caso de um ‘dever de memória’ da nação. Carlos Fortuna argumenta
que perante a perda de suas raízes identitárias, os indivíduos buscam na memória da cidade
compensações para a correspondente ambivalência de valores, e que isso traz à cidade os efeitos
da valorização estética de seu patrimônio histórico, ainda que sujeita a modulações de sentido
na transfiguração de seus valores. (FORTUNA, 1997). A memória nesse sentido possui a
capacidade de se relacionar com o passado de maneira a produzir uma ligação indiscutível entre
o presente e esse passado, cria uma ponte que vai conectar e associar noções temporais,
espaciais, identitárias e históricas.
O campo de estudos sobre memória na antropologia nos fornece ferramentas suficientes
para compreender as dinâmicas e os processos de apagamento pelo qual a região portuária do
Rio de Janeiro passou ao longo dos anos. Em contraponto, temos as ações por reparação da
memória afrodescendente que ganharam força com a redescoberta do Cais do Valongo. Realizo
aqui a articulação, principalmente a partir do conceito de lugares de memória de Pierre Nora e
de memória subterrâneas de Michael Pollak, considero ainda a importância da relação entre
memória e identidade levantados por Joel Candau e identidade cultural de Stuart Hall.
Os registros da memória dependem de escolhas que lançam luz em alguns eventos em
detrimento de outros, compreender a memória implica também em compreender que existe na
mesma medida o esquecimento, muito se constrói em torno dos silêncios e de coisas não ditas.
O esquecimento pode ser uma escolha política de restringir certos fatos ou informações a

2

“Os novos entendimentos e sensibilidades em torno do tráfico co transatlântico também se inserem no contexto
de internacionalização da memória do holocausto judeu, pensada como uma metáfora para diferentes traumas
históricos (Huyssen, 2000), que leva a crescentes analogias com a ideia de crime contra a humanidade” ( (Vassallo
e Cicalo,2015) Ademais eventos como a criação da rota do escravo ainda em 1990 e a conversão de Durban em
2001, colaboraram para inserir no Brasil o debate público sobre reparação e os traumas do passado colonial.
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respeito deles. Burke (2000) aponta a importância de “examinar a organização social do
esquecer, as regras da exclusão, supressão ou repressão e a questão de quem quer que quem
esqueça o quê e por quê” para compreendermos a fórmula, para ele, do que é a amnésia social,
dos atos de esquecimento (p. 85). Na dinâmica e conflitos para saber o que lembrar e o que
esquecer, temos a ideia de memórias subterrâneas, que surgem e se mantêm nos interstícios dos
espaços compreendidos entre o esquecimento e a memória social. Essas são as memórias dos
que estão à margem e foram esquecidos pela memória social. Pollak (1989), ao dialogar com
teóricos durkheimianos e numa tentativa de entender como os fatos sociais se tornam coisas,
ou lugares de memória nas palavras de Nora, (dignas de serem lembradas por uma memória
coletiva) e quem lhes garante este status, pesquisa por meio da história oral sobre as memórias
que não conseguem se oficializar, que não compõem o cenário da memória coletiva nacional,
mas que permanecem em pequenos grupos de minorias, sendo memórias coletivas silenciadas
(chamadas pelo autor de “memórias subterrâneas”), pela própria sobrevivência, e que, em
momentos críticos, vêm à tona confrontar uma memória coletiva oficial.
Entende-se, portanto, que a memória pode ser definida como um processo seletivo de
retenção e utilização contínua de ideias, impressões, imagens, conhecimentos e experiências
adquiridos e vividos anteriormente (DANTAS, 2012, p. 52). A recuperação do direito à
memória e a verdade tem sido trabalhado e pensado principalmente com relação aos traumas
da Ditadura, mas podemos e devemos fazer essa relação com a história dos negros e seus
descendentes em nosso país. Dantas (2010, p. 264) esclarece que pensar em um direito que tem
o passado por objetivo significa valorizar o acervo cultural das diferentes épocas, dos diferentes
grupos, que contribuíram para a formação das identidades na sociedade brasileira. Desse modo,
fornecer o direito à memória ao grupo étnico-racial dos negros não é somente recuperar um
passado histórico, mas também uma forma de compreender a realidade contemporânea.
Para Kabengele Munanga, trata-se de uma barreira à suturação de identidades negras:

Apesar de o processo de branqueamento físico da sociedade ter fracassado, seu ideal
inculcado através de mecanismos psicológicos ficou intacto no inconsciente coletivo
brasileiro, rodando sempre nas cabeças dos negros e mestiços. Esse ideal prejudica
qualquer busca de identidade baseada na ‘negritude e na mestiçagem’, já que todos
sonham ingressar um dia na identidade branca, por julgarem superior (...) o modelo
sincrético, não democrático, construído pela pressão política e psicológica exercida
pela elite dirigente, foi assimilacionista. Ela tentou assimilar as diversas identidades
existentes na identidade nacional em construção, hegemonicamente pensada numa
visão eurocêntrica. Embora houvesse uma resistência cultural tanto dos povos
indígenas como dos alienígenas que aqui vieram ou foram trazidos pela força, suas
identidades foram inibidas de manifestar-se em oposição à chamada cultura nacional.
Esta, inteligentemente, acabou por integrar as diversas resistências como símbolos da
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identidade nacional. Por outro lado, o processo de construção dessa identidade
brasileira (...) deveria obedecer a uma ideologia hegemônica baseada no ideal de
branqueamento (MUNANGA, 2008, p.16 e p. 95).

Em muitos sentidos, o passado escravista inscrito no Valongo integrou-se à narrativa da
cidade do Rio de Janeiro como positividade, refletida em frases como “estamos recuperando
uma memória perdida”, “a área portuária está sendo regenerada” e “as reivindicações do
movimento negro foram atendidas”, proferidas pelos promotores da revitalização da área
portuária e divulgadas na imprensa. Essa dinâmica de ‘apagamento’ passado com ‘celebração’
presente suscita, na contemporaneidade, elementos que dialogam com problemáticas mais
abrangentes da história das relações raciais no Brasil – e de como estas se inscrevem nas
narrativas da nação. o processo da diáspora negra no cenário do pós-abolição no Brasil implicou
dispersão, desterritorialização e expropriação; tais movimentos resultaram numa séria crise de
identidade para os negros e outras mediações culturais. Neste contexto, não cabe para os negros,
em nenhuma acepção, a aparente solidez da ideia de sujeito soberano, integrado e centrado –
tão bem descrita por Stuart Hall em A identidade cultural na pós-modernidade – que adveio
com o nascimento da modernidade.
Aqui, é conveniente lembrar o crítico Kobena Mercer para quem a “identidade somente
se torna uma questão quando está em crise” (apud HALL, 2006, p. 9). Seguramente, a discussão
do descentramento do sujeito de si mesmo e de seu lugar no mundo se constitui num duplo
deslocamento, gerador de crise indenitária para os negros nas diferentes regiões do Brasil. Para
Hall, a afirmação da identidade negra é imprescindível diante do racismo nos seus vários
aspectos e níveis da formação social, política, econômica ou cultural. É importante entender a
identidade como “um lugar que se assume, uma costura de posição e contexto, e não uma
essência ou substância a ser examinada” (HALL, 2003, p. 15). Deste modo, ele descarta a ideia
de identidade como essência ou parte da natureza dos indivíduos ou da linhagem ancestral como
algo que constitui o nosso eu interior. Munanga (2015) afirma ainda que “No plano jurídico, o
reconhecimento das identidades particulares no contexto nacional se configura como uma
questão de justiça social e de direitos coletivos e é considerado como um dos aspectos das
políticas de ação afirmativa” e completa dizendo que

[...] e a história de um povo é o ponto de partida do processo de construção de sua
identidade, além de outros constitutivos como a cultura, os comportamentos coletivos,
a geografia dos corpos, a língua, a territorialidade etc. Não é por acaso que todas as
ideologias de dominação tentaram falsificar e destruir as histórias dos povos que
dominaram (MUNANGA, 2015, p. 31).
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Desse modo, entendemos que a produção de um percurso expositivo sobre a história e
memória dos afrodescendentes na região portuária do Rio de Janeiro implica na construção de
novos significados sobre as memórias e histórias negras da cidade na direção do que Stuart Hall
tematiza sobre a contestação das representações racializadas, revertendo estereótipos e
substituindo a imagem retórica negativa sobre o negro e a cultura negra, por imagens positivas.
Para Le Goff (1990), a memória acaba por estabelecer um "vínculo" entre as gerações humanas
e o “tempo histórico que as acompanha”. Esse vínculo que se torna afetivo, possibilita que essa
população passe a se enxergar como “sujeitos da história”, que possuem assim como direitos,
também deveres para com a sua localidade. O autor destaca, que a “identidade cultural de um
país, estado, cidade ou comunidade se faz com a memória individual e coletiva”; a partir do
momento em que a sociedade se dispõe a “preservar e divulgar os seus bens culturais” dá-se
início ao processo denominado pelo autor como a “construção do ethos cultural e de sua
cidadania” (PELEGRINI, 2006, p. 116-117).
Para Pollak (1992) “a construção da identidade é um fenômeno que se produz em
referência aos outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de
credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com outros”. Ao entendermos
patrimônio como algo que recebemos do passado, vivenciamos no presente e transmitimos às
gerações futuras, de acordo com Pelegrini (2007, p. 3), estamos admitindo “que o patrimônio é
historicamente construído e conjuga o sentimento de pertencimento dos indivíduos a um ou
mais grupos”, sentimento esse, que acaba por assegurar uma identidade cultural.
Na direção apontada por Maurice Halbwachs em seu estudo pioneiro sobre as memórias
sociais, entende-se que as memórias coletivas não designam uma faculdade, mas uma
representação, um enunciado, que membros de um grupo vão produzir a respeito da memória
supostamente comum aos membros desse grupo (CANDAU 2011, p. 24). A relação entre
memória e identidade é também destacada por Jöel Candau (2011), para quem a memória é
resultado de um trabalho de organização e de seleção do que é importante para o sentimento de
unidade e de continuidade de um grupo, ou seja, para a construção da sua identidade. Este autor
sublinha que memória e identidade estão indissoluvelmente ligadas e que “se conjugam, se
nutrem mutuamente e se apoiam uma na outra” (CANDAU, 2011, p. 16).
A memória coletiva insere-se como fundamental combustível da identidade coletiva de
um grupo –essa que também é uma representação. Origem, história e natureza são
representações produzidas no sentido de coesão do grupo e manutenção da identidade coletiva.

10

Representação de uma identidade significa, nesse caso, a percepção dos indivíduos como
membros do grupo em razão de sua história comum e ideologias comungadas (CANDAU,
2011). É evidente que a memória coletiva, ou o que ela representa, compartilhada entre
membros de um grupo varia consideravelmente conforme diversos fatores. Maria Aparecida
Silva Bento (1999) observou a influência e a repercussão da escrita do historiador Francisco
Adolfo Varnhagen na história do Brasil, em que índios, negros e mulheres ficaram ausentes da
história oficial do Brasil. Segundo Bento (1999, p. 45), “sem uma memória positiva, sem
conhecer figuras de destaque de seu povo e suas conquistas no campo das artes e das ciências,
as crianças negras enfrentaram muitas dificuldades para formar uma identidade positiva de si e
de seus iguais”.

1.1. MEMÓRIA E PATRIMÔNIO

O Cais do Valongo, e consequentemente a sua preservação, insiste em não permitir que
o passado escravista da cidade seja apagado. Apesar de se saber da existência de um Cais na
região da Gamboa, sua redescoberta e preservação no presente foram fundamentar para se
recolocar e pensar a geografia da escravidão e do tráfico na atualidade e para estabelecer seus
lugares de memória no Rio de Janeiro. A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro declarou o local
como “patrimônio cultural” da cidade.
Ainda no processo de reconhecimento do local para a história da cidade e da
humanidade, a prefeitura da cidade e o IPHAN elaboraram um dossiê para candidatar o Cais a
Patrimônio da Humanidade, título concedido pela UNESCO que comunicou o aceite da
candidatura no dia 1 de março de 2016, data do aniversário de 451 anos da cidade. O dossiê,
composto por 255 páginas, contém justificativas que contam a história da região e evidências
que dão sentido à candidatura ao título de Patrimônio da Humanidade. O Cais eleito como
Patrimônio da Humanidade significou o reconhecimento da “memória da violência contra a
humanidade representada pela escravidão, e de resistência, liberdade e herança”. Se esperou
com essa conquista que houvesse um fortalecimento das responsabilidades históricas não
apenas do Estado brasileiro, mas de todos os países membros da UNESCO.
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No capítulo do dossiê entregue a UNESCO que trata da justificativa para a candidatura
do Cais do Valongo, o primeiro argumento chama atenção: o direito de todos à memória, sendo
ela a matéria-prima para a constituição da identidade social. A notícia da candidatura afirma
ainda que a possível conquista poderá ser o reconhecimento da “contribuição de africanos e
seus descendentes à formação e desenvolvimento cultural, econômico e social do Brasil e do
continente americano”. No entanto, uma dúvida se faz presente: seria necessário esse título para
esse reconhecimento ou ele já não deveria ser dado de outras formas? Uma discussão a respeito
do “dever de memória”, enquanto garantia por parte do Estado e da sociedade de que
determinados acontecimentos não sejam esquecidos, aparece na ordem do dia na ocasião de
uma descoberta como a do Cais do Valongo e do cemitério dos pretos novos.
No entanto, conforme destacam alguns pesquisadores que trataram dessa questão, não
apenas para o Brasil, mas também para outros países, qual é o papel do historiador nesses usos
de um passado que, em alguns casos, traz memórias de sofrimentos e, consequentemente,
reivindica reconhecimento? Cabe ao historiador, segundo Ângela de Castro Gomes,
compreender as leituras de um tempo empreendido pelas memórias coletivas. Entre elas,
merecem particular atenção àquelas ligadas às políticas governamentais e que entram num
processo de enquadramento da memória.
Quando se fala em patrimônio cultural, imediatamente associa-se o termo aos conceitos
de memória e identidade, “uma vez que entendemos o patrimônio cultural como lócus
privilegiado onde as memórias e as identidades adquirem materialidade” (PELEGRINI, 2007,
p. 1). Segundo Pelegrini (2006), as noções de patrimônio cultural estão vinculadas às de
lembrança e de memória, que são fundamentais no que diz respeito a ações patrimonialistas,
uma vez que os bens culturais são preservados em função da relação que mantêm com as
identidades culturais. De acordo com Le Goff (1990), a memória, por conservar certas
informações, contribui para que o passado não seja totalmente esquecido, pois ela acaba por
capacitar o homem a atualizar impressões ou informações passadas, fazendo com que a história
se eternize na consciência humana. O passado só permanece “vivo” através de trabalhos de
síntese da memória, que nos dão a oportunidade de revivê-lo a partir do momento em que o
indivíduo passa a compartilhar suas experiências, tornando com isso a memória “viva”
(ALBERTI, 2004, p. 15).
Apesar de algumas vezes entendermos a memória como um fenômeno particular,
segundo Halbwanchs (1990), ela deve ser compreendida também, como um fenômeno coletivo
e social. E os elementos que constituem a memória, tanto individual quanto coletiva, são
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inicialmente aqueles episódios ocorridos pessoalmente e aqueles vividos pelo o grupo no qual
a pessoa se relaciona (POLLAK, 1992). Segundo Pollak (1992), a memória pode ser
classificada como seletiva, pois nem tudo de fato fica registrado. Ela acaba por sofrer algumas
alterações que ocorrem como consequência do momento em que ela está sendo articulada. Com
isso, pode-se dizer que a memória é construída, podendo ser essa construção consciente ou não.
Em relação à memória individual, tudo aquilo que se é gravado, excluído, relembrado, nada
mais é do que o resultado de um trabalho de organização.
Quando se trata de memória herdada, a memória pode ser considerada como um
elemento pertencente ao sentimento de identidade, tanto individual quanto coletivo, “na medida
em que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de
coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si” (POLLAK, 1992). O autor
assinala que a memória é essencial na percepção de si e dos outros. Ela acaba por ser resultado
de um trabalho de organização e de seleção daquilo que é importante para o sentimento de
unidade, de continuidade e de coerência, ou seja, de identidade. Para Pollak (1992) “a
construção da identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros, em referência
aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio da
negociação direta com outros”. Ao entendermos patrimônio como algo que recebemos do
passado, vivenciamos no presente e transmitimos às gerações futuras. De acordo com Pelegrini
(2007, p. 3), estamos admitindo “que o patrimônio é historicamente construído e conjuga o
sentimento de pertencimento dos indivíduos a um ou mais grupos”, sentimento esse, que acaba
por assegurar uma identidade cultural.
As disputas pela gestão da memória nacional não surgiram a partir de debates científicos
e historiográficos, mas sim de demandas coletivas de grupos minoritários ou historicamente
silenciados (HEYMANN e ARRUTI, 2012, p. 96). Segundo Heymann e Arruti, “o
reconhecimento da memória dos grupos historicamente submetidos justifica a produção
de políticas de ação afirmativa” (p. 115). Para os autores, a gestão da memória está, nesse caso,
diretamente ligada à gestão de recursos, em especial, o acesso à terra, mas também a outros
recursos, entre os quais a educação, a saúde, a previdência social e até mesmo o crédito
produtivo”. No Brasil, a reivindicação do direito à diferença apresenta-se então como uma
busca por inclusão social (p. 112).
Entendemos, portanto, o patrimônio como algo constituído em um processo de disputa,
por memória e poder, e pela afirmação de si diante de um “outro”. Desta forma, ao vermos o
Valongo como patrimônio, estamos afirmando a importância que tem para a História do Brasil
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a presença africana, não só quando falamos dos “braços” que construíram o país, mas quando
nos referimos às formas que o povo brasileiro tem de se expressar cultural, religiosa e
intelectualmente. Quando falamos dos patrimônios do Valongo, incluímos tanto os materiais
quanto os imateriais, nestes se incluem, obviamente, os festejos que os moradores fazem
questão de ressaltar. De fato, mesmo a materialidade dos patrimônios não significaria muito se
não fossem as pessoas que atribuem significado a ela. Por isso, entendemos que o real
patrimônio do Valongo são as pessoas que lá viveram e as que vivem hoje, ressignificando
diariamente o sentido das coisas patrimonializadas naquela região.

1.2. O CAIS VALONGO ENQUANTO LUGAR DE MEMÓRIA
Os projetos urbanísticos de modernização, a gentrificação do local e a especulação
imobiliária, tem colocado a região portuária do Rio de Janeiro e seus moradores sob o véu do
esquecimento. Os eventos culturais e as expressões artísticas que dali surgem são maneiras de
resistir e lutar contra esse silenciamento, mas o ponto de partida e catalisador que permitiu que
essas narrativas fossem potencializadas, foi a redescoberta do Cais do Valongo e sua
consecutiva patrimonialização e toda a mobilização social que este processo passou a
potencializar. Pierre Nora postula que a memória é uma representação aberta, que pode evoluir
à medida que se confronta com a dialética da lembrança e do esquecimento. Nesse contexto, o
Cais de Valongo, por muito tempo não conhecido, quando redescoberto, poderia ter sido
mantido no esquecimento ou se tornado em um lugar de memória a partir do momento que sua
história fosse conhecida e valorizada como patrimônio cultural por constituir parte da história
colonial brasileira.
Pierre Nora (1993) defende que, na atualidade, as mudanças constantes por que
passamos nos deixa a sensação de perda do passado, de tê-lo como morto, e isto traz a ideia de
que o passado (por mais recente que seja) está cada vez mais distante do presente, havendo,
portanto, uma “ruptura com o passado”. Em função disso, o autor destaca o fim da memória. O
conceito de lugar de memória para Pierre Nora (1993) deve ser entendido em conjunto com sua
reflexão sobre história e memória – definições, distintas, fundamentais para a construção
epistemológica do seu primeiro termo. Se a história é a reconstrução do passado; a memória é
um fenômeno vivo e múltiplo. Os termos são aplicados erroneamente como sinônimos, mas
carregam, em verdade, combustíveis temporais opostos para sua existência: a história, o
passado; a memória, o presente. Memória, como oposto da história, é aquilo que é vivido pelos
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grupos que a compartilham, unidos pela lembrança e interpretação do passado historicizado.
Assim, a memória depende muito mais do grupo vivo que a mantém, e muito menos da história
positivista que equivocadamente é atribuída como sua única fonte. A memória “verdadeira”
está no gesto e no hábito, nos ofícios onde se transmite os saberes do silêncio, nos saberes do
corpo” (NORA, 1993, p. 14). E, se é um fenômeno vivo, é por isso coletiva e heterogênea, ao
passo que a história é vocacionada para o universal, para a reconstrução de um passado único,
cumulativo e homogeneizador – é o caso da historiografia da nação, por exemplo. A noção de
lugar de memória surge, assim, como resposta ao interesse da memória se transportar pela
história. O lugar de memória é constituído por um “jogo da memória e da história, uma interação
dos dois fatores que leva a sua sobre determinação recíproca” (NORA, 1993, p. 22). São lugares
com notável e simultâneo interesses material, simbólico e funcional.
Para Nora (1993), o aspecto simbólico do lugar de memória está presente com maior
destaque naqueles onde não houve interesse em sê-lo. O que constitui certos sítios préhistóricos, geográficos ou arqueológicos em lugares, e mesmo em lugares de destaque, é muitas
vezes o que deveria precisamente lhes ser proibido, a ausência absoluta de vontade de memória,
compensada pelo peso esmagador de que o tempo, a ciência, o sonho e a memória dos homens
os carregou (NORA, 1993, p. 24). É por isso que, de maneira quase inevitável, prédios ou
monumentos oficiais tendem a afastar-se do campo da memória em seu sentido mais lato sensu,
permanecendo no âmbito da história (ancorada nos acontecimentos). Nas palavras do autor, “é
sua derrota em se tornar aquilo que quiseram seus fundadores” (NORA, 1993, p. 23). A
presença humana, a construção de afeto e o vínculo permanente por certos lugares indicam
maior cristalização da memória do que aqueles tradicionais os quais a história registrou como
seus. É, também, crucial compreender que a memória não é espontânea e, assim, precisa ser
querida e retomada pelos lugares de memória. Não havendo mais chances de totalização
histórica, a ritualização de um lugar de memória teria função de coesão, sendo assim o espaço
onde os indivíduos podem se reconhecer como sujeitos (NORA, 1993, p. 18).
Desse modo, os constantes eventos realizados no Cais do Valongo pelo movimento
negro, pelos filhos de Gandhi, a cerimônia de lavagem do Cais e os eventos realizados por
outras entidades ligadas à cultura afro diaspórica, permitem que diferentes sujeitos se
encontrem e se reconheçam como sujeitos donos de uma mesma herança, ajudam na
manutenção de uma narrativa contra hegemônica que busca valorizar o negro enquanto
individuo dotado de agência. Como afirma Nora, lugares de memória são “sinais de
reconhecimento e de pertencimento de grupo numa sociedade que só tende a reconhecer
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indivíduos idênticos” (NORA, idem, p. 13), os sujeitos só lembram a partir do ponto de vista
de um grupo social específico, ao qual de alguma forma se vinculam: a memória pode ser
pensada como diretamente ligada às identidades sociais. Os lugares da memória, dão sentido
aos símbolos sociais e contribuem para que a identidade destes grupos não caia no
esquecimento. O Cais do Valongo enquanto lugar de memória e a valorização de certos pontos
da região portuária contribuem para a reconstrução de uma identidade afrodescendente até então
fragmentada e apagada por diversos processos de embranquecimento.
Nora (1993) explica que é necessário ser vigilante com os lugares de memória, sob pena
de a memória ser esquecida ou, o que é mais grave, de não se configurar mais refúgio como
deveria. A dialética entre uma memória ameaçada e uma memória viva nas lembranças faz o
lugar de memória tornar-se refúgio para quem compartilha dessa memória. Lugar de memória
vive de sua própria metamorfose: é lugar de pertencimento, e também de desprendimento; é
lugar fechado sobre sua identidade, e também aberto sobre suas significações. Sua razão
fundamental de existência está, enfim, justamente nisso: no “materializar do imaterial para [...]
prender o máximo de sentido num mínimo de sinais” (NORA, 1993, p. 22).
Se o processo de apagamento da escravidão ocorreu em meio a interesses públicos de
construção de uma memória, o seu desenterrar se assemelha, mais uma vez, a novos objetivos
políticos para a região. A redescoberta do cemitério dos pretos novos e do Cais do Valongo
encontram-se em meio ao processo de “revitalização” de uma área, que diziam estar esquecida,
e dentro do projeto de legado olímpico a ser deixado para a cidade. As diferentes formas de
resistir a esse “esquecimento” público de décadas foi o que deu a essa área novos sentidos e
vida. O samba, os blocos de carnaval, a circulação de diferentes tipos de trabalhadores deu
características ímpares a zona portuária. No entanto, seu quesito “maravilha” aparece na última
década como fruto de uma intervenção pública e carregada de novos sentidos e objetivos. Ainda
assim, o passado escravo redescoberto nas ruínas do cais e do cemitério reacendeu o termo
“Pequena África” que, mais do que nunca, aparece para se referir à região.
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1.3. PATRIMÔNIO, TURISMO CULTURAL AFROCENTRADO E TURISMO ÉTNICO
A educação, assim como os museus e o patrimônio cultural constituem um campo de
tensões e intenções. Para além de suas possíveis serventias políticas, esses três campos são
instrumentos narrativos que fazem a mediação entre diferentes espaços, tempos,
indivíduos, coletivos e culturas. Para Mario Chagas, é nesse sentido que se pode dizer que eles
são pontes “que servem para comunicar e, portanto, para nos humanizar” (CHAGAS, 2006,
p.5). Argumento que as lutas sociais das populações negras revelam a importância desse
dispositivo para dar voz a diferentes memórias e para garantir aos diversos grupos o direito de
narrar suas próprias histórias e construir seus próprios patrimônios.
Barreto (2003) expõe uma visão do turismo como possibilidade de recuperação da
memória coletiva e de reconstrução da história. Já para Banducci (2003) o turismo seria uma
experiência de relato permanente, pois a partir do momento que reforça e reproduz
conhecimento e sentimento dos grupos nativos sobre si mesmos e sobre o “outro”, pode ser um
elemento afirmador de identidade. Para ele, o fazer turístico deve ser um processo aberto, uma
experiência de inclusão onde os atores tenham autonomia e direitos em busca de seu passado e
sua cultura.
Em contrapartida, a patrimonialização, em muitos casos, veio acompanhada de uma
definição autoritária dos bens merecedores de salvaguarda por parte do Estado. Como no caso
do Brasil, ao longo de sua história tem sido comum que os bens culturais sejam escolhidos de
acordo com critérios definidos por agentes investidos de poder para identificar expressões da
“identidade nacional” (CHUVA, 2009). No bojo da política cultural do Estado Novo brasileiro
(1937-1945), da qual fez parte a sistematização de uma política patrimonial centralizada na
figura do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (atual Iphan), primou-se pela
definição, dos elementos que representariam a nação brasileira, cuja unidade prevaleceria sobre
a “diversidade” (BOMENY, 2001). Esse modelo destacava as heranças portuguesas e a
monumentalidade. Foi a partir dos anos 2000 com a definição de uma política para o patrimônio
imaterial que começaram a surgir novas configurações e modelos. Isso não significou uma
mudança brusca na política patrimonial, que continuou dando destaque e privilegiando as
mesmas matrizes lusas como aponta Paulo Marins (2016). Mesmo nos tombamentos e registros
que se referem a bens “mestiços”, por exemplo, é evidente a priorização portuguesa nessa
relação.
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Segundo Vantin (2008), o turismo étnico afro teve início nos Estados Unidos, com
visitas aos bairros de origem negra, cujos roteiros retratavam experiências de cunho étnicocultural. No caso brasileiro, os roteiros também são formados com elementos do cotidiano
ligados à história, cultura, religiosidade e modo de vida. Para tanto, a manutenção e preservação
da cultura e o meio em que estão inseridos são fundamentais. Pensando acerca da oferta turística
e da preservação ambiental e histórica, todos os equipamentos de infraestrutura existentes
nestes recintos, seja para a comunidade tradicional, seja para o turismo. O turismo étnico, por
sua vez, absorve este composto de práticas, tradições, ancestralidade e costumes (incluindo as
religiões, sobretudo as de matrizes africanas herdadas pelos descendentes de escravos) e o
compila num atrativo para sua prática e desenvolvimento.
Segundo a Fundação Pedro Calmon (2009), as primeiras experiências da atividade
étnica registradas no país foram na Bahia, reduto de negros com a “cultura aflorada e evidente”
decorrem da resistência das tradições de matrizes africanas. Há relatos de que o turismo étnico
na Bahia ganhou força nas décadas de 1940 e 1950 por causa da literatura de Jorge Amado e
das músicas de Dorival Caymmi, que criaram um grande imaginário simbólico acerca da cultura
baiana debruçada na matriz africana. Os roteiros na Bahia e em outros redutos exploram este
fato e envolvem a cultura negra como o principal produto, tornando estas tradições atrativas
para os turistas que demonstram interesse em conhecer este legado. Este tipo de turismo envolve
as comunidades representativas dos processos imigratórios europeus e asiáticos, as
comunidades indígenas, as comunidades quilombolas e outros grupos sociais que preservam
seus legados étnicos como valores norteadores de seu modo de vida, saberes e fazeres:

A proposta do turismo étnico que está em curso em algumas comunidades tradicionais
brasileiras, financiada muitas vezes com recursos captados do governo, supõe,
entretanto, um considerável controle dos nativos sobre a atividade. Como no caso de
Campinho, onde o roteiro cultural é previamente elaborado, pedindo-se ao grupo
interessado que o agende com dois dias de antecedência. Os lugares por onde vão
passar, bem como o tempo que vão permanecer na comunidade também é controlado
por aqueles que atuam como agentes da atividade turística. De maneira que há uma
separação nítida entre o tempo dedicado à elaboração e à performatização do roteiro
cultural para os turistas, e o tempo dedicado às atividades correntes próprias do grupo
(LIMA, 2008, p. 47).

Analisar a combinação de fatores que reforçam e/ou evidenciam a ancestralidade, a
espacialidade, a sustentabilidade e o meio natural no planejamento do turismo permite
visualizar o uso de elementos cotidianos de diversas áreas e interesses coletivos que se interrelacionam e se complementam. Propostas comunitárias dão lugar ao protagonismo da
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população local e colocam as necessidades da comunidade em primeiro lugar. A ideia é ir na
contramão do turismo de massa, que foca apenas no lucro e oferece experiências padronizadas
para um grande número de pessoas. O que muitas vezes acontece, nesse último caso, é a
mercantilização das culturas locais, ou seja, são ofertadas de maneira artificial e exótica.

1.4. TURISMO ÉTNICO E A PEQUENA ÁFRICA
O passado do tráfico e a preservação de uma memória escravista foi a escolha de uma
proposta de turismo na cidade de Ajudá, na República do Benim. Foi elaborado um roteiro para
tratar da escravidão e do tráfico que buscou recriar diferentes memórias desse passado
escravista, colocando a figura do escravizado como protagonista e multifacetada, dando a ele
não apenas o papel de vítima, mas também o de resistente, como afirmou Araújo (2009).
Depois de Angola, essa cidade foi a que abrigou o segundo e mais importante porto
escravista durante o período do comércio atlântico. A valorização da memória da escravidão
fez parte de projetos da década de 1990, entre eles tendo apoio da UNESCO e de outros órgãos
oficiais (ARAÚJO, 2009, p. 129). O projeto turístico em Benin construído em torno da memória
da escravidão visava para além da reparação e resgate desse passado, o aumento da atividade
econômica da cidade. Araújo trabalha com o conceito de “pós memória” de Marianne Hirsch,
que vê na manifestação de pós memória entre aqueles que cresceram dominados por histórias
de eventos traumáticos, lembranças esparsas de eventos vividos por outras gerações. Esse
processo, ao se manifestar nas gerações seguintes, dá lugar a uma oportunidade de
reexperimentação, de reinterpretação e de reinvenção do passado. Nesse processo de construção
da história e da memória da escravidão, percebeu-se em Ajudá a existência de inúmeros
elementos conflituosos, uma vez que a memória da escravidão não é feita apenas daqueles que
sofreram, mas também daqueles que colaboraram com o tráfico atlântico. (Araújo 2009).
A partir de um “percurso fictício”, a “Rota dos escravos” construída em Ajudá
estabeleceu um possível trajeto feito pelos africanos, apesar da existência de uma rede de lagoas
pelas quais eles passavam. Percebe-se que a exatidão do caminho não era o objetivo principal,
mas sim criar e reforçar uma noção de continuidade. Segundo a autora: “a verossimilhança do
discurso histórico é bem menos importante do que a encenação da memória do tráfico atlântico
de africanos escravizados”.(Araújo 2009) Se para o caso de Ajudá esse possível roteiro não é
fidedigno ao ocorrido no período do comércio transatlântico, apesar de pretender evocar uma
memória do passado e da escravidão, para o caso do Rio de Janeiro, esse roteiro fica mais
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próximo da realidade diante dos achados arqueológicos, dos relatos de viajantes e demais fontes
que comprovam um possível trajeto feito pelos escravizados após a sua chegada ao Rio de
Janeiro.
Apesar de ter existido inúmeros locais de desembarque de africanos e escravizados no
litoral brasileiro, o Rio de Janeiro é a única cidade que tem preservado vestígios desse comércio.
O Cais do Valongo e o cemitério dos pretos novos estabelecem, portanto, pontos cruciais dessa
rota dos escravos. Sabendo da localidade do Cais e do cemitério com maior exatidão, eles foram
então inseridos no “Inventário dos lugares de memória do tráfico atlântico e da história dos
africanos escravizados no Brasil”, finalizado em 2013 e elaborado por pesquisadores ligados
ao LABHOI-UFF (Laboratório de História Oral e Imagem) 3. Ao inventariar esses espaços de
chegada e permanência dos escravizados, os autores e pesquisadores deram prioridade “às
evidências documentais, escritas ou orais, da presença história e cultural dos africanos, com o
objetivo de centrar o foco na ação e no legado dos recém-chegados” (Inventário, 2013). No
entanto, a lista elaborada com mais de 100 indicações não é completa uma vez que podem haver
outros locais onde essa presença foi marcante, apesar da falta de evidências mais concretas.
O Cais do Valongo, a Pedra do Sal e todo o circuito chamado “Pequena África” entraram
numa dinâmica estatal de promoção de um “circuito histórico e arqueológico de celebração da
herança africana” que pretende trabalhar a “memória da cultura afro-brasileira” nesses locais.
Nesse sentido, um debate entre herança e resistência é levantado devido a forma como esse
circuito é acionado pelo poder público. Essa dinâmica de roteiro turístico e histórico da cidade
do Rio de Janeiro é unilateral, ela não problematiza o africano, o ex-escravo e seus descendentes
como sujeitos de uma história de sofrimento e resistência, reforça sua herança e legado sem
acionar as memórias do trauma e dor, tratam das heranças deixadas por uma população negra
que parece não ter sido forçada a viver nessa região e ressignificar sua própria cultura.
Ao promoverem uma ação de valorização da cultura africana tem se esquecido, no
entanto, de destacar que toda a cultura africana era alvo de práticas violentas e de desrespeito a
essa cultura que devia ser eliminada na travessia atlântica. A questão da herança, sempre
ressaltada em notícias mais recentes sobre essas regiões não trata da escravidão e muito menos
propõe um debate sobre a preservação de fato dessa cultura negra e africana. No processo
constante de remodelação da zona portuária a harmonia de uma cidade é a intenção principal.
3

O inventário é assinado pelas pesquisadoras da UFF, Hebe Mattos e Martha Abreu e por Milton Guran,
representante brasileiro da Rota do Escravo (UNESCO). O inventário está disponível no site do LABHOI
(Laboratório de História Oral e Imagem – UFF) http://www.labhoi.uff.br/memoriadotrafico (acessado em
27/04/2016).
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Desse modo, lembrar da morte de milhares de africanos, da eliminação de culturas
remanescentes da África ou os revoltosos da vacina não é o objetivo do poder público e da
esfera privada quando buscam por “revitalização”. Uma cidade harmônica e que concilia
facilmente presente e passado é o objetivo desses construtores de memória. Quando pautada a
presença negra da região o destaque dado é à sua “herança” positiva e a discussão, desse modo,
nunca avança.
Temos uma importante indefinição acerca da aplicabilidade desses segmentos a casos
concretos: afinal, em qual dessas tipologias o turismo no Cais do Valongo se encaixaria?
Turismo étnico ou turismo arqueológico? Ou, quem sabe, turismo religioso? Esse parece ser
um dos problemas da super segmentação do turismo, alimentada por um desejo de mercado:
não se sabe, a priori, o que protagoniza o desejo do viajante pelo conhecimento de lugares que
conjugam diversos interesses. O Cais do Valongo é um exemplo onde, tranquilamente, a
“atratividade” étnica, arqueológica e religiosa se conjugam de maneira quase indissociável.
Numa análise stricto sensu das definições do Ministério do Turismo, tenderíamos a afirmar,
diferentemente, que a tipologia de “turismo arqueológico” é a que mais se enquadra ao caso
analisado.
Turismo arqueológico é aquele “no qual ocorre o deslocamento voluntário e temporário
de indivíduos, motivados pelo interesse ou desejo de conhecimento de aspectos pertinentes a
culturas passadas, a locais onde se encontram vestígios materiais representativos de processo
evolutivo do homem no planeta, deixados por sociedades pretéritas” (BRASIL, 2010, p. 23). O
“turismo étnico”, pela definição oficial, pressupõe “o contato direto com os modos de vida e a
identidade de grupos étnicos” (BRASIL, 2010, p. 20) – dentre eles as comunidades indígenas e
quilombolas. Nesse sentido, exceto nos casos em que a visitação ao Cais do Valongo
pressuponha a vivência com o quilombo da Zona de Amortecimento do Cais do Valongo, a
Comunidade Quilombola Pedra do Sal 4, ou, ainda, que a visitação ao Cais ocorra em dias
específicos de cerimônias da cultura africana, como em dia de Lavagem do Cais, o turismo no
Cais do Valongo parece se “limitar” à contemplação dos achados arqueológicos (com ou sem
guiamento local).
As iniciativas de turistificar o Cais do Valongo, portanto, estão organizadas atualmente
em função do desenvolvimento de circuitos ou roteiros turísticos, feitos a pé, individualmente

4

O Quilombo Pedra do Sal, localizado no território conhecido como “Pequena África”, recebeu a certidão de
autorreconhecimento pela Fundação Cultural Palmares em 2005. Para mais informações, ver Corrêa (2016).
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(Museu do Ontem) ou em grupo (SOU+Carioca, Circuito da Herança Africana na Zona
Portuária, promovido pelo projeto Porto Maravilha, e o Roteiro Raízes Africanas, promovido
pela agência Revelando o Brasil) . Bahl (2005, p. 42) define roteiro turístico como uma
“descrição pormenorizada de uma viagem ou do seu itinerário”, sendo ele o responsável pelo
direcionamento da circulação de turistas em determinada localidade através da criação de
trajetos dentro ou entre municípios. As possibilidades são diversas, variando conforme escala
geográfica, dimensão temática e perfil da demanda. No caso do Cais do Valongo, teríamos a
dimensão temática (cultural) como a protagonista dos roteiros apresentados. A visibilidade da
memória afro-brasileira através do turismo passa necessariamente pela compreensão de que o
período da escravidão, de sofrimento inenarrável, não deve se repetir jamais e, justamente por
isso, não pode ser esquecido também entre os que visitam a região. A ação de sensibilização
por meio do turismo, independente do nome que for atribuído, deve, por isso, ir para além dos
objetivos pragmáticos de preservação do sítio arqueológico do Cais do Valongo (não menos
importante), mas alcançar um debate sociopolítico mais profícuo e engajado com as questões
sociais.
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2. PASSADOS E PRESENTES DA PEQUENA ÁFRICA
Para estabelecer a localização da “Pequena África”, vou utilizar a mesma demarcação
de Moura (1995, p. 128) que diz que a região se estende desde a “[...] zona do porto até a Cidade
Nova, e acabou sendo conhecida por ‘Pequena África’ ” por conta da concentração da
população negra naquele local. Inicialmente esse contingente deu-se pelo complexo
escravocrata e o tráfico negreiro no Cais do Valongo, porém foi segundo Oliveira (2017, p.13)
“[...] a partir do período abolicionista que a região vivenciou uma expressiva migração negra”.
Constituída em sua maioria por negros libertos, a zona portuária do Rio de Janeiro ficou
conhecida como “Pequena África”, não apenas pela origem dos indivíduos deste continente e
cor da pele dos moradores, mas pela resistência em manter suas crenças, costumes e tradições.
A região da “Pequena África” se configurou como um local de resistência política 5 e social
negra, constituída por uma realidade de diversidade cultural e étnica e de forte posicionamento
identitário, onde grupos diversos se acolhiam e mantinham suas crenças, tradições e dialetos
africanos. Velloso (1990, p. 209) relata que “Por mais que nossa histografia os tenha ignorado,
os negros baianos radicados no Rio introduziram novos hábitos, costumes e valores que
influenciaram a cultura”. A religião, a capoeira, a dança e a música eram algumas das formas
de se manter a herança africana no dia a dia.
A zona portuária, com o tempo, foi se tornando um espaço importante para a nova cidade
e a presença de negros e pobres foi sendo cada vez mais descartada pelos novos projetos de
urbanização e melhorias do Rio de Janeiro 6. Entretanto, a identidade do povo negro na região
fez com que desde as primeiras ideias de modernização da cidade, a área provocasse tensão nas
relações econômicas, sociais e territoriais do espaço. A importância da presença da comunidade
negra na região do porto, e a resistência de movimentos contra as tantas tentativas de removêlas de seus locais de origem na cidade do Rio de Janeiro se mostrou relevante durante tantos
anos e se tornou essencial durante as obras para o projeto Porto Maravilha, quando o Cais do

5

A região portuária do Rio de Janeiro foi lócus de importantes organizações sindicais e de luta pelos direitos
trabalhistas, ” Em 15 de abril de 1905, na cidade do Rio de Janeiro, foi fundada a “Sociedade de Resistência dos
Trabalhadores em Trapiche e Café”, sindicato formado pelos trabalhadores que atuavam dentro dos armazéns do
porto e no carregamento de café. A “Resistência”, em como outra associação, a União dos Operários Estivadores,
fundada dois anos antes, teve participação fundamental em uma importante greve que eclodiu no porto em agosto
de 1906 (ARANTES, ÉRIKA BASTOS. 2010).
6
Ao longo dos séculos foram diversas as tentativas de deslocar a população e as famílias negras e pobres da Zona
Portuária, a autora Roberta Sampaio Guimarães (2014), pontua diversos momentos em que houve tentativa de
exclusão da população negra da região por meio dos diferentes planos de revitalização da região em diferentes
anos.
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Valongo foi redescoberto e a presença da população negra da região ganhou um aliado para a
permanência da história.
Neste capítulo busco, portanto, não criar uma mera cronologia dos fatos históricos, mas
ressaltar a forma como essa história foi contada, os silêncios e apagamentos que permitiram a
construção de políticas de gentrificação, expulsões e homogeneização da identidade negra.
Busco aqui apanhar da história o que dela é resgatado no presente visando o fortalecimento de
narrativas e memórias afrodescendentes na região aqui explorada.
Na primeira parte deste capítulo percorro pela região portuária do Rio de Janeiro e
exploro o que hoje são os principais pontos do Circuito de celebração da Herança Africana 7
com o intuito de remontar o que foi o complexo econômico escravista do Valongo. A
complexidade da região reside nas diferentes formas de acioná-la, seja por via das memórias de
trauma expostas pela redescoberta do Cais do Valongo, ou da sociabilidade e festejos narrados
por exemplo pelo jornalista Roberto Moura em seu livro sobre a Pequena África. Essa
dinamicidade nos ajuda a colocar em pauta que a construção das memórias e identidades
afrodescendentes não estão presas a lógicas dualistas e maniqueístas, o negro aqui não se
resume apenas às narrativas de luta e trauma, nem se limitam aos festejos e heranças culturais,
são indivíduos complexos que lançaram mão das ferramentas disponíveis em determinado
tempo e espaço da história para se estabelecerem enquanto indivíduos dignos de humanidade.
Em um primeiro momento abordo, portanto, a parte da história que nos permite
compreender o lado que por muitas vezes é propositalmente escondido dessas narrativas, e diz
respeito às dores e marcas da escravidão. Em seguida, abordo a Pequena África contada por
Roberto Moura e suas formas de existir e resistir frente às tentativas de enquadramento dessas
memórias e sujeitos pelo poder público em lógicas que limitam a experiência do negro na
cidade.

2.1. AS RAÍZES DA PEQUENA ÁFRICA NO RIO DE JANEIRO

7

O Circuito da Herança Africana foi desenvolvido para a visitação e turismo, visando ressaltar a relevância da
área para o Rio de Janeiro e mostrar de maneira direta a história da escravidão, a forma como era desenvolvido
esse mercado e de como os negros africanos entraram na cidade. Seis pontos compõem esse circuito, o Cais do
Valongo, a Pedra do Sal, os Jardins Suspensos do Valongo,o largo do depósito\praça dos estivadores, o instituto
Pretos novos e o centro cultural José Bonifácio.
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“A casa da Tia Ciata era um laboratório de ritmos manipulados por
macumbeiros, pais-de-santo, boêmios e gente curiosa que ali corria para assistir
às cerimônias religiosas e às festas de sons que representavam...”
- Almirante8

Ao longo da minha pesquisa, acompanhei diversos seminários e eventos realizados por
entidades como o Instituto Pretos Novos ou o Comitê Gestor da Pequena África, esses eventos
além de buscar tratar de questões ligadas a patrimonialização do Cais do Valongo, as obras da
linha 3 do veículo leve sobre trilhos (VLT) e a disputa pelo espaço do Docas Pedro II tinham
também a função de resgatar e manter vivas as memórias de herança Africana da Zona
Portuária. Em um contexto de constante disputa, conflitos e negociações, se mostrou importante
que fosse reforçada a ligação entre esses sujeitos com o espaço que estavam reivindicando
(APPADURAI, 1997). Líderes religiosos, ativistas e membros da sociedade civil em um geral
que possuem alguma ligação com esse espaço, constantemente buscavam reforçar em suas falas
a ligação que as ruas e espaços públicos ao redor do Cais do Valongo possuíam com o trauma
da escravidão, o nascimento do samba e com os diversos espaços de sociabilidade e trabalho de
negros libertos que ali se desenvolveram. Essa narrativa é apenas umas das possíveis para
compreender a Zona Portuária. Dou enfoque, portanto, na forma como esses sujeitos em
específico compreendem hoje a Pequena África e busco compreender em que se baseiam as
memórias evocadas para legitimar as demandas desses grupos no tempo presente.
A região portuária do Rio de Janeiro onde hoje toda segunda-feira ocorre o famoso
samba da Pedra do Sal, correm as linhas do VLT e tantas pessoas circulam indiferentes à história
da região que foi palco e testemunha de um dos períodos mais cruéis da humanidade. Entre os
séculos XVI e XIX, 10 milhões de africanos foram trazidos à força para as Américas. Deste
total, 40% vieram para o Brasil – cerca de 4 milhões de pessoas – dos quais 60% (2,6 milhões)
desembarcaram no Rio. No Cais do Valongo, historiadores estimam que desembarcaram um
milhão de escravizados. Redescoberto em 201, durante as escavações realizadas como parte das
obras de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro, o Cais fez parte de um complexo
econômico escravista que pouco enxergamos após diversas intervenções urbanísticas na região.
A região hoje compreendida pelos bairros cariocas da Gamboa, Saúde e Santo Cristo, sofreu
desde o início do século XIX diversas intervenções em sua geografia, hoje os apagamentos
vistos ali falam mais do que os poucos vestígios deixados da época.
8

Henrique Foréis Domingues (Rio de Janeiro RJ 1908 - idem 1980). Compositor, cantor, radialista, pesquisador.
É apelidado de Almirante na juventude, quando serve a Reserva Naval.
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O escopo do projeto Porto Maravilha dizia que os objetivos das obras eram de preservar
a identidade e as características da região a fim de elevar a qualidade de vida da população que
ali residia e recuperar os espaços urbanos degradados. O discurso da Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP) provoca de imediato
questionamentos sobre o que o poder público considera como características e identidade da
região. O projeto de revitalização mostrou seguir uma lógica muito mais mercadológica do que
voltada para a identidade étnica tão marcante daquele espaço. As obras trouxeram para o
entorno, por exemplo, o Museu do Amanhã e o Aquário do Rio (AQUARIO). Ambos destoam
da herança africana e identidade cultural negra e mesmo lusitana tão presentes na zona portuária
do Rio de Janeiro. Essas intervenções feitas com intuito de reverter um processo de degradação
da região compõem políticas de renovação urbanas que foram aplicadas na Zona portuária por
mais de uma vez ao longo dos séculos.
Nas diversas intervenções que o entorno do Cais do Valongo sofreu, as mais recentes e
que pude acompanhar de perto, foram as relacionadas à construção da linha 3 do VLT, em 2018,
quando foram descobertas ossadas durante as escavações para as obras. O que ocorreu a partir
desse achado nos ajuda a compreender as dinâmicas de narrativas presentes ali e como
diferentes grupos vão se utilizar dessas narrativas para validar suas reivindicações. Arqueólogos
descobriram ossadas de 15 pessoas que viveram no Rio de Janeiro no século 18. Acredita-se
que pertenciam à elite carioca já que foram sepultadas dentro da Igreja de São Joaquim. A
construção foi erguida em 1758 e demolida em 1904 durante as reformas determinadas pelo
então prefeito Francisco Pereira Passos, que administrou a cidade do Rio entre 1902 e 1906. A
igreja ficava atravessada onde hoje existe a Avenida Marechal Floriano.
Essa descoberta foi o gatilho inicial para que junto com o Comitê Gestor da Pequena
África, diferentes entidades e sujeitos reivindicassem as memórias do Largo de Santa Rita. A
linha 3 do VLT passa pela porta da igreja de mesmo nome e em cima de um antigo cemitério,
onde eram sepultados os escravizados recém-chegados de África, ou seja, um cemitério de
“pretos novos”, que funcionou no local por mais de 40 anos no século 18, antes de ser
transferido para a região do Valongo. Os enterros não eram gratuitos. Quem operava e cobrava
pelo serviço era a igreja de Santa Rita. “A entidade católica cobrava do Estado pelo serviço.
Apesar disso, além de serem os enterros feitos em cova rasa, os corpos eram enterrados nus,
envoltos e amarrados em esteiras, sem qualquer ritual religioso, reza, encomendação ou
sacramento”, escreveu o historiador Murilo de Carvalho na introdução do livro “À flor da
Terra” do também historiador Júlio César Medeiros.
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Esse comitê se mobilizou inicialmente para impedir a construção do VLT e, em seguida,
para apresentar demandas que garantiriam respeito pelas ossadas que estavam ali de modo que
elas não fossem escavadas e transferidas para laboratórios, provocando o reconhecimento da
herança africana da região com a sinalização do cemitério de pretos novos de Santa Rita e das
ações de conscientização sobre a memória e herança africana.

Figura 1 Pintura de Eduardo Hildebrant - Largo de Santa Rita (1844) Fonte: Wikipedia

Em seu artigo “Controle sanitário dos negros novos no Valongo”, o historiador Cláudio
Honorato cita que até 1722, os africanos e seus descendentes eram enterrados em um pequeno
cemitério no Morro do Castelo, aos fundos do Hospital da Santa Casa da Misericórdia. Com o
aumento do tráfico negreiro, o cemitério não conseguiu suprir o contingente de mortos que não
sobreviviam à travessia. O grande número de sepultamentos exigiu que o cemitério fosse
transferido e, por ordem do governador do Rio de Janeiro, Ayres de Saldanha de Albuquerque
Coutinho Matos e Noronha (1719-1725), foi construído no Largo da Igreja de Santa Rita um
cemitério para os chamados pretos novos. Com o constante aumento de fluxo de escravizados
e óbitos, passou a ser necessário o afastamento dos considerados “problemas” que o tráfico de
escravizados traziam, como as doenças, a mortalidade e também o incômodo da elite portuguesa
em relação à presença dos africanos que ali chegavam.
Segundo historiadores, com o intuito de esconder das vistas os horrores advindos do
tráfico de africanos, em 1769, o marquês de Lavradio decidiu transferir o cemitério de pretos
novos para um terreno próximo ao morro da Saúde. Em 1774, foi finalizado o processo de
retirada do mercado de escravos da Rua Direita (atual 1º de Março), instalando-o em armazéns
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ao longo da rua do Valongo (atual Rua Camerino) e das enseadas do Valongo e Valonguinho
(TAVARES, 2018). A transferência do mercado de escravizados das proximidades da
alfândega para uma região que ocultasse os vestígios da escravidão, segundo Honorato (2008),
passava por questões de controle sanitário e do espaço urbano.
Ao entrarem em contato com a população, os africanos contaminados teriam dado início
a uma série de epidemias no Rio desde o final do século XVII. Desse modo, escolheram um
local um pouco mais afastado, ocupado por chácaras e vilas de pescadores: o Valongo, cerca
de 1,5 quilômetro (km) a oeste do centro. Essa alteração foi de extrema importância para o
desenvolvimento do complexo econômico escravagista e para a alteração da paisagem e
importância histórica da região.
Essa trajetória e rota da escravidão na cidade revelam que os projetos e alterações
realizados com o intuito de afastar o indesejado, degradado e doente dos centros urbanos, são
práticas antigas. No resgate dessas memórias cabe aos indivíduos no presente revelar o que foi
ocultado, em contraponto às grandes narrativas oficiais da nação, trazendo à tona uma memória
subterrânea (Pollak, 1989). Nesse caso, as memórias ligadas ao cemitério de pretos novos do
largo de Santa Rita, que estavam em segundo plano até o início das obras da linha 3 do VLT,
foram acionadas a fim de reforçar os pedidos de reparação e legitimação sobre aquele território
enquanto território de herança Africana.

Figura 2 RUA Direita, Rio de Janeiro. Fonte: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura
Brasileiras. São Paulo:Itaú Cultural, 2021.
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O historiador Cláudio Honorato, autor do estudo Valongo: o mercado de escravos do
Rio de Janeiro (Universidade Federal Fluminense, UFF, 2008) aponta que o Valongo era parte
do projeto ‘civilização nacional’, intensificado com a transformação do Rio em sede do
Império. Mas resultou de um paradoxo: criar uma Corte ‘europeia’ com multidões de negros
soltos pelas ruas. Pensou-se que a solução seria usar os escravos para criar a cidade à altura do
rei. Esse movimento, porém, aumentou a demanda por mais escravos e, assim, a cidade não
conseguia perder as ‘feições do atraso’. Era preciso diminuir um pouco daquela promiscuidade
e, assim, tirou-se o mercado escravista da região do Paço, levando-o para um lugar distante e
desabitado: o Valongo.
Em pouco tempo, o comércio de escravos atraiu a população e o local virou um dos mais
movimentados do Rio. Além do cais, o complexo do Valongo abrigava 50 “casas de carne”,
onde os negros recém-chegados eram negociados. “A primeira loja de carne em que entramos
continha 300 crianças. O mais velho podia ter 12 anos e o mais novo, não mais de 6. Os
coitadinhos ficavam agachados num armazém. O cheiro e o calor da sala eram repugnantes. O
termômetro indicava 33ºC e estávamos no inverno! ”, escreveu o inglês Charles Brand em 1822.
O complexo voltado para o comércio de cativos africanos, que contava com o cais para descarga
final dos cativos, armazéns para confinamento e venda, e cemitério, tornou-se completo em
1811 com a construção do Lazareto à beira-mar, na encosta oeste do morro da Saúde.
Segundo fontes historiográficas, passados os oito dias de interdição obrigatória dos
africanos escravizados no lazareto, os comerciantes tinham autorização para vendê-los no
Mercado do Valongo. Assim, dá-se início à segunda etapa do processo de importação dos
cativos. Após sua chegada no porto do Rio de Janeiro e desembaraços alfandegários, era o
momento de serem reembarcados para então seguirem em um primeiro momento para as ilhas
das Enxadas e posteriormente para a Ilha de Bom Jesus.
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Figura 3: Desenho representando a rota de entrada de cativos africanos para a Alfândega, rotas
marítimas para as ilhas de quarentena com posterior descarga final na região do Morro da Saúde, e rota terrestre
da Alfândega até o Valongo, utilizada até a transferência do mercado de escravos para aquela região. -Tavares,
R., Rodrigues-Carvalho, C., & Lessa, A. (2020).

Os poucos vestígios remanescentes dessa época, deixaram esse lado tão cruel da nossa
história ocultada por muito tempo. Mesmo grupos preocupados com a memória
afrodescendente não encontravam materialidade ou meios que os fizessem reivindicar qualquer
direito sobre essas narrativas na região portuária. Foram diversas intervenções urbanas ao longo
dos anos e nenhuma com o mote de busca por reparação histórica ou valorização de uma
memória africana. Ainda assim, essas memórias encontraram meios de ressoar pelos bairros
Gamboa, Saúde e Santo Cristo através das rodas de samba da Pedra do Sal, do cortejo de Tia
Ciata, do Afoxé dos filhos de Gandhi fundado por trabalhadores do Cais do Porto do Rio de
Janeiro, e em especial pelo Instituto Pretos novos.
O Cemitério dos Pretos Novos é considerado o maior cemitério de escravizados nas
Américas. Ele já era exibido em mapas que datam de 1791. Foi na década de 1990, durante
escavações para uma reforma de uma residência na Rua Pedro Ernesto, que ossadas humanas
foram encontradas e descobriu-se que ali era o local onde funcionava o Cemitério dos Pretos
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Novos. O cemitério funcionou entre 1769 e 1830, quando foi desativado, e ficou escondido até
1996.O sítio arqueológico foi restaurado e, baseado nele, foi construído o Instituto de Pesquisa
e Memória Pretos Novos, hoje reconhecido como Museu Memorial do mercado de escravizados
e da diáspora africana. A estimativa é de que cerca de 40 mil corpos tenham sido enterrados ali,
em sua maioria de africanos muito jovens. Pesquisas realizadas no local apontam que as ossadas
do cemitério eram regularmente queimadas (Machado, 2006; Bastos, 2010) e trituradas
(Tavares, 2012) devido ao grande volume de corpos que constantemente eram descartados no
local sem qualquer rito funerário. Junto aos corpos eram descartados objetos e lixo (Tavares,
2012).

Figura 4: Imagem mostrando antiga geografia e contorno litoral da cidade. Fonte: Ministério da
Cultura/UNESCO
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Figura 5: Cais do Valongo embelezado para o desembarque da Imperatriz, litogravura de autoria de
Friedrich Pustkow, cerca de 1844. Fonte: Biblioteca Estadual do Rio de Janeiro
.

Durante as escavações em 2011 quando foram encontradas as pedras do Cais do
Valongo, os arqueólogos responsáveis encontraram também uma antiga placa de ferro afixada
em um monumento comemorativo – uma coluna de pedra de cinco metros de altura (o resto de
um chafariz do século XIX) – que no local onde a terra se abriria para o trabalho dos
arqueólogos, na praça Jornal do Comércio, anunciava:
Neste local existiu o Cais da Imperatriz. Em 1843 o antigo cais do Valongo foi alargado e embelezado, para receber
a futura imperatriz Teresa Cristina.

Redigido pela Prefeitura nos anos 1990, o enunciado contido na plaqueta era, até a
redescoberta das pedras do cais, a única referência textual (escrita) à memória instituída naquele
local. Essa alteração do Cais em 1843 foi mais um esforço de esconder os vestígios do mercado
de escravos. Além disso, o nome da rua mudou de Rua do Valongo para a Rua da Imperatriz.
Segundo consta no dossiê de candidatura do Cais do Valongo, o patrimônio mundial pela
Unesco: “entre 1904 e 1910, a Prefeitura construiu um aterro por cima do Cais, encobrindo
ainda mais a história do mercado escravo do Rio”. Em 1906, dando continuidade à reconstrução
da imagem da região, um jardim suspenso foi projetado pelo arquiteto Luís Rei e construído
em uma tentativa de “embelezar” a cidade.
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A ideia de resgate e revitalização de uma área degradada é antiga e constante na Zona
Portuária do Rio. O Jardim foi projetado para imitar a imagem de espaços similares em
metrópoles europeias e é o “testemunho dos projetos de embelezamento da cidade durante a
administração do Prefeito Pereira Passos” (Prefeitura, 2000, 49). O Jardim suspenso foi
renovado pela Prefeitura como parte do projeto Porto Maravilha. Lá foi posto um quadro de
informações registrando a sua história. Entretanto, muitos que atuam como guia turístico ali,
como a guia Damiana do IPN veem isso como um testamento inadequado da brutalidade que
ocorreu ali. Para ela, os jardins não deveriam fazer parte do roteiro, pois ressalta que a antiga
casa da guarda, se encontra abandonada por falta de manutenção e segurança.

Figura 6: Jardim do Valongo fotografado por Augusto Malta, sem data Fonte:/ Revista Municipal de
Engenharia, janeiro/dezembro 1997, p.155
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Figura 7 : Jardim do Valongo, antes e depois da reforma, com Casa da Guarda ao fundo. Fonte: Site
diário do Porto

Nos dizeres de Lima Barreto: “De uma hora para outra, a antiga cidade desapareceu e
outra surgiu como se fosse obtida por uma mutação de teatro. Havia mesmo na coisa muito de
cenografia” (Gomes, 1994, p. 106). Ao analisar as mudanças na capital federal no início do
período republicano, o historiador Sidney Chalhoub (1990) vê nesta cenografia uma tentativa,
principalmente, de apagar rastros do que ele chama de “cidade negra”.
O que ressalto aqui é que essas memórias estavam desconexas e não foram reivindicadas
com uma pauta comum: a da reparação. O que uniu os diferentes grupos e trouxe a ideia da
região como um sítio de memória sensível foi a redescoberta do Cais do Valongo em 2011.
Durante as escavações realizadas como parte das obras de revitalização da zona portuária do
Rio de Janeiro no contexto das olimpíadas, foram descobertos além dos dois ancoradouros Valongo e Imperatriz, uma grande quantidade de amuletos e objetos de culto originários do
Congo, de Angola e Moçambique.
A partir daí se iniciou um trabalho conjunto entre arqueólogos, historiadores e líderes
religiosos de resgate e preservação das memórias do cais. Entre disputas e conflitos, aos poucos
esses diferentes sujeitos começaram a encontrar consensos a respeito do Cais. Essa redescoberta
foi o estopim para uma série de produções acadêmicas a respeito do Cais do Valongo. Destaco
aqui o trabalho das antropólogas Simone Pondé Vassallo (2015, 2016, 2018, 2019), Roberta
Guimarães (2014), o antropólogo Milton Guran (2012, 2018), e a arqueóloga Tânia Andrade
Lima (2012, 2013).
Cinco anos após o redescobrimento do Cais, o Brasil celebrou o reconhecimento do sítio
enquanto Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Ocorrido em 2017, o reconhecimento foi
fruto da articulação que se iniciou em 2014, com um esforço conjunto entre governo federal –
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na gestão da presidenta Dilma Rousseff – mobilização de organizações sociais e ativistas do
movimento negro e o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).
Diferentemente de outros 20 sítios no Brasil igualmente reconhecidos pela ONU, as pedras do
cais foram eleitas não apenas por seu valor arqueológico, arquitetônico ou mesmo histórico,
mas, principalmente, por formarem um local considerado de "memória sensível" – mesmo caso,
por exemplo, do campo de extermínio nazista de Auschwitz. Um lugar, portanto, de sofrimento,
símbolo de um crime contra a humanidade. Esse cenário permitiu que outros sujeitos pudessem
se organizar em torno da redescoberta do cais e começar a reconstruir a narrativa daquele espaço
enquanto um lugar de memória afrodescendente. A patrimonialização do Cais do Valongo
serviu como um centralizador e condutor das narrativas da região portuária como uma Pequena
África habitada no tempo presente. O Cais passou a irradiar seu simbolismo por toda a região
portuária lançando luz mesmo sobre partes desse complexo escravagistas que não possuem sua
materialidade exposta.

2.2. NOVAS PERSPECTIVAS SOBRE O CAIS DO VALONGO

Quando o projeto do Porto Maravilha começou em 2009, o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) foi aprovado para conduzir um estudo de pesquisa
arqueológica na região do Cais do Valongo. A ideia de que, após cruzar o oceano, os negros
escravizados aportavam diretamente no cais do Valongo, próximo à rua Camerino, começou a
ser difundida há pouco mais de um século, esse simbolismo do Valongo como principal ponto
de comércio de escravizados ganhou força após escavações arqueológicas realizadas a partir de
2011 identificarem vestígios do cais. Naquele ano, o projeto revelou as diversas camadas do
Cais e os vários artefatos trazidos pelos africanos escravizados. Tania Andrade Lima,
arqueóloga do Museu Nacional da UFRJ declarou: “O Valongo cheira a uma extrema opressão,
racismo, intolerância, desigualdade e marginalização. Isso evoca a um passado pesado e
opressivo, cujas consequências são sentidas atualmente e serão sentidas por um bom tempo
ainda no Brasil. ”
Começava então a construção de uma narrativa contemporânea que colocava o Cais
como o principal símbolo dos horrores do período escravocrata no Brasil, porém é importante
que sejam feitos alguns apontamentos. Essa perspectiva teórica já se pronunciava na década de
1980 com o lançamento do livro “História dos Bairros (Saúde, Gamboa e Santo Cristo) ”, escrita
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por Elizabeth Dezouzart Cardoso e colaboradores em 1987. Apesar da riqueza em fotografias e
gravuras, a obra carece de citações diretas e fontes primárias como aponta Tavares, R.,
Rodrigues-Carvalho, C., & Lessa, A. (2020). Os autores citam ainda o historiador Jaime
Rodrigues como figura que possivelmente teria influenciado a ideia de protagonismo do Cais
do Valongo contida na obra de Cardoso e colaboradores (1987) por inaugurar a teoria do
desembarque direto no Cais do Valongo.
Essa associação de ideias de protagonismo e de desembarque direto no cais acabou por
se tornarem o centro das investigações históricas e arqueológicas que pautaram a busca pelo
Cais do Valongo e as pesquisas de Lima (2013a, 2013b) e Soares (2017). Essa perspectiva foi
contestada 9 em 2020 por pesquisa realizada pelo grupo da arqueóloga Andrea de Lessa Pinto,
professora do Programa de Pós-graduação em Arqueologia (PPGArq) do Museu Nacional da
Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ), e apresentado em artigo publicado em maio de 2020
na revista Latin American Antiquity. O referido trabalho parte da tese de doutorado do
historiador e arqueólogo Reinaldo Bernardes Tavares, baseada em documentos guardados na
Biblioteca Nacional e no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro para reconstituir em
pormenores o caminho percorrido pelos africanos cativos depois de aportarem na então capital
da colônia e, mais tarde, do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.
Antes do grupo de Lessa, outros historiadores já haviam identificado o desembarque
inicial dos africanos na alfândega, localizada no que então era o distrito comercial da cidade. O
prédio não existe mais, mas ficava nas redondezas da atual rua 1º de março, próximo a onde
hoje está o Centro Cultural Banco do Brasil. Em 2000, na obra “A vida dos escravos no Rio de
Janeiro”, da Companhia das Letras, a historiadora norte-americana Mary Karasch já dizia que,
antes de 1824, os navios negreiros entravam livremente no porto para descarregar no centro do
Rio e, depois de ancorar e “passar por formalidades oficiais, as tripulações dos navios tinham
permissão para transferir os africanos para barcaças a remo menores e levá-los para a
alfândega”. Não havia, porém, mais detalhes.

9

Matéria do Jornal O GLOBO que levanta o debate sobre a importância do Cais do Valongo frente as novas
evidências “Pesquisa aponta que em vez do Valongo, local no centro era entrada de negros escravizados no Rio”
https://oglobo.globo.com/rio/pesquisa-aponta-que-em-vez-do-valongo-local-no-centro-era-entrada-de-negrosescravizados-no-rio-entenda-24725680
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Figura 8: Em Débarquement (O desembarque), que integra o livro Viagem pitoresca através do
Brasil, de 1835, o pintor alemão Johann Moritz Rugendas representa uma cena de desembarque de africanos
após a travessia do Atlântico. Fonte: Acervo Biblioteca Nacional Digital

Reinaldo Tavares encontrou na Biblioteca Nacional e no Arquivo Geral da Cidade
documentos oficiais que permitiram conhecer os pormenores do desembarque inicial na
alfândega e a posterior transferência para a região do Valongo. A documentação mais antiga
que registrou a passagem pela alfândega é uma carta de 1752 de dom José I (1714-1777), rei de
Portugal, endereçada a Antonio Almeida Soares Portugal (1699-1760), o primeiro marquês de
Lavradio, governador e capitão-geral da província, ordenando que apurasse uma queixa de
oficiais da Câmara da cidade reclamando do trânsito de africanos escravizados pela alfândega.
O desembarque inicial na aduana é confirmado por uma carta de 1762 do Senado ao rei,
reportando reclamações dos comerciantes de escravos por causa do prazo mínimo de oito dias
que tinham de aguardar após a chegada dos cativos até poder negociá-los. A informação
apresentada nesses documentos é reforçada pelos relatos do pintor e viajante alemão Johann
Moritz Rugendas (1802-1858), que esteve no Brasil entre 1822 e 1825, e apresentou os trâmites
da chegada dos africanos ao Rio no livro “Viagem pitoresca através do Brasil” e na pintura
Débarquement (desembarque).
De acordo com os documentos levantados durante a pesquisa feita por Lessa, até a
proibição legal da importação de escravos, em 1831, quando chegaram entre 500 mil e 700 mil
africanos escravizados ao Rio, o desembarque final dos cativos – tecnicamente chamado de
descarga – ocorria nas praias próximas ao morro da Saúde, a 1 km de distância a oeste do local
em que os africanos eram depois comercializados nos armazéns do Valongo. Após a construção
do lazareto, em 1811, os cativos passaram a ser descarregados principalmente por trás do morro
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da Saúde. Portanto, segundo Lessa, o Valongo não foi o local de chegada, mas o ponto de
distribuição dos cativos para outros cais na baía da Guanabara, antes de seguirem para o interior.
Ou seja, em um primeiro momento, os desembarques ocorreriam no pátio da alfândega do Rio
de Janeiro, atual casa França-Brasil; em um segundo momento, a partir de 1808, as descargas
ocorreriam por detrás do morro da Saúde (atual bairro da Gamboa). Essas novas descobertas,
entretanto, não diminuem a importância histórica e simbólica do cais do Valongo para os
afrodescendentes visto que o local foi o epicentro do comércio negreiro nas Américas por um
longo período.
Como bem reforça a equipe de Lessa (2020), essas novas descobertas não retiram de
nenhuma maneira a importância simbólica do Cais do Valongo, nem invalidam os argumentos
apresentados para a sua candidatura como patrimônio da humanidade. Ao contrário, revelam a
complexidade da dinâmica do complexo escravagista e ampliam ainda a área conhecida do
mesmo. A relevância do Cais se mantém visto que ele ainda é o maior registro revelado do
comércio de africanos escravizados no Rio de Janeiro. Ele transcende, portanto, sua real função
durante o período e assume o papel de representante da memória daquela época. Não é estranho
escutar de lideranças religiosas e representantes de entidades ligadas a pequena África que o
Cais fala e precisa ser ouvido. Sua patrimonialização se faz importante pois valida o Cais
enquanto um sítio de memória sensível, além de pôr sob proteção contra o esquecimento uma
grande área ao seu redor. Sua importância enquanto patrimônio está na sua função social de
educar por meio da memória e do território. Ademais, o Cais passou a assumir a função de
denúncia contra os horrores da escravidão. Sua materialidade nos obriga a lidar com um passado
que foi sistematicamente escondido por diferentes governos.
Busquei aqui traçar um panorama da história do complexo escravista do Valongo que
nos ajudasse a compreender o que sustenta as reivindicações no tempo presente de uma
memória afrodescendente da região. É importante entender a dinâmica entre o passado e o
presente, para além de apenas realizar um levantamento cronológico da história dos bairros,
para evitar que se perpetuem silenciamentos. Os agentes envolvidos na luta pelo direito à
memória dos africanos escravizados encontram nas brechas do passado a validação para suas
demandas atuais. A falta de testemunhas vivas e os poucos vestígios materiais deixaram por
muito tempo que apenas uma parte da história fosse contada. A redescoberta do Cais, o trabalho
e articulação de antropólogos, arqueólogos, historiadores e membros de movimentos sociais e
da sociedade civil questionaram a não existência de políticas de memória que valorizassem a
herança africana da Zona portuária e passaram a reivindicar esse espaço como a Pequena África.
É importante ressaltar que nada disso surge como fruto do acaso, esses acontecimentos fazem
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parte de processos muito mais amplos, como nos lembra Simone Vassallo e André Cicalo
(2015). Não é suficiente a presença de certos atores para que a memória da diáspora africana
seja valorizada. É necessário levar em conta o contexto e, nesse caso, o sistema ético-jurídico e
político que prevalece na sociedade no momento histórico em que os atores individuais e
institucionais operam e interagem”.

2.3 A PRESENÇA DA DIÁSPORA AFRICANA NA ZONA PORTUÁRIA

No final do século XIX, a região portuária do Rio de Janeiro recebeu um grande número
de ex-escravizados e migrantes vindos da Bahia e outras partes do país que não foram capazes
de absorver o grande número de mão de obra sem trabalho após a abolição.

Dali, os moradores da Saúde saudavam os navios que chegavam da Bahia com
familiares e amigos. A Pedra do Sal era, para migrantes, o que é hoje o Cristo Redentor
para os recém-chegados ao Rio: o primeiro abraço e o primeiro sentimento da cidade
(INEPAC,1984, p. 5).

Nesse trecho do documento do processo de tombamento da Pedra do Sal, Santos (1984)
menciona a vinda dos baianos para o Rio de Janeiro, os negros livres que diante das péssimas
condições de vida na Bahia viram no Rio de Janeiro a possibilidade de uma vida melhor. Em
busca de oportunidades de trabalho, essa massa de trabalhadores livres disponíveis encontrou
nessa região o espaço onde poderiam garantir não apenas sua sobrevivência, mas também um
espaço para cultuar seus Orixás, criar laços de afeto e sociabilidade. Desse modo, negros
bahianos livres chegavam aos montes ao Rio de Janeiro e os que se estabeleceram primeiro
davam suporte aos que chegavam depois atráves de uma rede de apoio provendo alimento e
moradia. Segundo Roberto Moura (1985) o Rio recebeu “uma diáspora baiana cuja influência
se estenderia por toda a comunidade heterogênea que se forma nos bairros em torno do cais do
porto e depois na Cidade Nova, povoados pela gente pequena tocada para fora do Centro pelas
reformas urbanísticas. ” Diferentes perfis de indivíduos que estavam à margem da sociedade,
deram ali forma a uma cultura popular carioca que apesar de toda repressão e tentativas de
apagamento, foram essenciais para a reformulação do Rio de Janeiro e mesmo sua
personalidade moderna. Bitter e Vassallo apontam para a grande diversidade de sujeitos, ritmos
e sentidos existentes no que passou a se chamar de pequena África:
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Acreditamos que a Pequena África é multivocal (RODMAN, 2008), na medida em
que abriga diferentes sujeitos, vozes e definições. Ela pode incluir ativistas negros,
músicos judeus, ciganos, imigrantes, lideranças religiosas, moradores, gestores
públicos, pesquisadores, dentre outras tantas possibili dades. Pode-se acrescentar que
a região central foi, de fato, palco de intensos encontros entre distintas categorias e
classes sociais, promovendo-se uma ampla circulação entre ricos e pobres, erudito e
popular. (VASSALLO e BITTER, 2018, p. 94).

Mesmo perseguidos e subalternizados, esses grupos deram origem a diferentes ritmos e
festejos que ainda hoje ditam o tom da cidade. Para além do legado deixado por essa mistura
de indivíduos, as tensões e disputas geradas por essa configuração dotou essa localidade de
sentidos políticos (Rodman 2008), que dão à região uma característica dinâmica, múltipla e
sempre em movimento, desse modo a Pequena África é vem sendo construída constantemente
por meio dos sujeitos que a vivenciam, como bem apontam os autores. Esses agrupamentos de
pessoas de diferentes ações e origens teve um papel importante na reorganização da parte
popular da cidade, muitos já possuíam experiência em ofícios na Bahia como negros livres,
tornaram-se uma liderança entre as camadas baixas. Diante da exclusão social, criaram seus
próprios modos de sobrevivência, através de sua própria organização cultural que se manifestou
através dos ranchos, do candomblé, das festas, das comidas e do samba (TINHORÃO, 1998, p.
32).
Fruto das narrativas de festividades e resistência, a Pedra do Sal no centro da pequena
África, abriga hoje uma das mais populares rodas de Samba do Rio que acontece religiosamente
toda segunda-feira, segundo Moura (1995, p. 42), a Pedra do Sal era tida como uma casa para
negros baianos e africanos que chegavam ao Rio de Janeiro. No livro de Moura ela se aparece
como um local de acolhimento que foi prontamente identificado como um território onde esses
sujeitos a margem da sociedade poderiam ser acolhidos após o fim da escravidão. A Pedra do
Sal pode ser compreendida como um núcleo simbólico de cultura e resistência para população
negra, muitas das guias turísticas que acompanhei em passeios pela Pequena África, chamam a
Pedra do Sal de coração da Pequena África. Ao ser tombada como patrimônio cultural adquiriu
o valor instituinte, atribuído por uma agência do governo. Como símbolo cultural, ela possui a
característica de ligar-se ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária, das sociedades
históricas, como um legado à memória coletiva” (LE GOFF, 2003, p. 526). Ela remete ao que
o Rio de Janeiro se tornou para muitos negros nesse momento de pós-abolição, uma esperança
de melhoria de vida.
As obras de remodelação da cidade comandadas pelo prefeito Pereira Passos tiveram
como uma das áreas mais atingidas pela famosa política do “bota-abaixo” a zona portuária e
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imediações, local onde estavam situados boa parte dos habitantes da “Pequena África” que
buscavam na região essa melhoria de vida. Velloso (1990, p. 1). Afirma que:

No Rio de Janeiro do início do século, essa questão da territorialidade manifesta-se de
forma latente. Nesse período, conhecido como a Belle Époque, a cidade vai passar por
modificações decisivas na sua estrutura urbana. Através da reforma de Pereira Passos
(1904), é realizada uma série de medidas para estabelecer a sintonia da cidade com a
modernidade. Mas esta sintonia é precária, lacunar e, sobretudo, artificial
(VELLOSO, 1990, p. 1).

A existência de uma “Pequena África” no coração da Capital Federal passou a ser visto
como um contraponto necessário à “Europa possível” de Pereira Passos, ao projeto do pósabolição (Lopes, silva Wallace. 2014). Embora a população da “Pequena África” tenha
participado de muitas revoltas urbanas, como Santos (1984) evidencia no texto do documento
do processo de tombamento da Pedra do Sal, suas principais manifestações se davam
internamente. Segundo Velloso (VELLOSO, 1990, p.2), existia entre a população pobre e negra
uma forte rede informal de lealdade unindo-a nos momentos decisivos. Essa dinâmica se repete
nos dias atuais, essa rede de lealdade ainda é presente na Pequena África, apesar de autônomos
e independentes, os diferentes órgãos presentes ali, quando necessário se unem apesar de suas
diferenças internas, assim foi com a criação do comitê gestor da Pequena África para pleitear
as demandas sobre o cemitério dos pretos novos de Santa Rita ou quando esses agentes
estiveram unidos na formulação do dossiê de candidatura do Cais à patrimônio pela UNESCO.
Dessa mistura que surgiram diferentes manifestações culturais: as religiosas regidas
principalmente pelas ‘tias baianas10, o antigo rancho carnavalesco, o candomblé, o Afoxé Filhos
de Gandhi e o surgimento do samba com figuras de expressão nacional como Donga, João da
Baiana, Heitor dos Prazeres e Pixinguinha. São inúmeras as manifestações culturais
representativas da “Pequena África”. Vania Oliveira Ventura (2016) complementa que os
vínculos étnicos levaram os negros a se reorganizarem, e recriarem um pouco sua África, tendo
a Pedra do Sal como o núcleo central dessa recriação. Esse encontro se deu em grande parte
intermediado pelas “tias”, entre elas Tia Caiu Boneca, Maria Amélia, Rosa Olé, Gracinda
Sadata, Ciata e Bibiana (MOURA, 1995, p. 55), Ventura complementa reforçando que essas
“tias” fizeram a história da "Pequena África", foram verdadeiras líderes religiosas do

10

As “tias” baianas do candomblé incorporaram grande parte do poder informal, construindo poderosas redes de
sociabilidade e além de possuírem importante papel na economia da região por meio do trabalho no centro da
cidade com a venda nos tabuleiros de acarajé, doces e outras comidas. Muitas vezes eram a base econômica da
família, responsáveis pelo aluguel dos casarões onde viviam, o que lhes permitiam abrigar recém-chegados
(TINHORÃO, 1998, p. 34).
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candomblé, chefes de família, e foi essa emaranhada rede de influências que determinou formas
específicas de se localizar na vida social.
Essas diferenças nuances e manifestações de cultura na região nos revelam que a
Pequena África é viva, pulsante e real, como bem nos lembra Stefânia Pereira (2018) ao discutir
sobre o termo “utopia” empregado pela antropóloga Roberta Guimarães (2014) na sua
concepção de Pequena África:

Vejo que há um mau uso inapropriado do termo “utopia", além de um novo
apagamento à luta histórica identitária dos remanescentes e resistentes negros naquela
região, que lutam diariamente por habitação regular e “reconhecimento do espaço
cultural e religioso de matriz africana na região. (Capone, no prelo) (Silva, Stefânia
Pereira, 39, 2018).

Essas manifestações da herança africana resistiram ao longo dos séculos por meio da
cultura viva e pulsante presente na Pequena África, mesmo com as tentativas de apagamento
por parte do poder público essas memórias sobreviveram ao bota baixo do prefeito Pereira
Passos, as leis de vadiagem, as diversas reformulações que a cidade sofreu sempre guiada por
palavras-chaves como “ordem” “revitalização” “degradada” “violenta” etc. A história local da
parte da cidade em que se situa o Cais do Valongo é marcada por eventos e processos
característicos do que Santos (2009) chama de “branqueamento do território”. Este conceito
chama a atenção para as dimensões espaciais (geograficidades) do projeto de branqueamento
da população, central para as elites brasileiras entre meados dos séculos XIX e XX, projeto de
branqueamento teve, segundo esta leitura, uma pluralidade de dimensões espaciais. Entre elas
o branqueamento da imagem do território, com narrativas de histórias locais que se iniciam a
partir da chegada dos brancos, e eliminam a presença de outros grupos enquanto protagonistas
de processos históricos e o branqueamento cultural do território.
A remodelação do Cais em 1843, para receber a princesa Teresa Cristina,
transformando-o no “Cais da Imperatriz”, foi um primeiro apagamento da história e presença
negras, ainda dentro da ordem escravocrata. Essa tônica foi a que se perpetuou ao longo dos
anos, expulsões, apagamentos e controle da população negra da região, a mudança ocorre
quando no contexto das obras do Projeto porto maravilha, o Cais do Valongo é redescoberto, é
como parte dessa virada, que surge o circuito histórico e arqueológico de celebração da Herança
Africana que pela primeira vez traz para um processo de transformação espacial da cidade uma
valorização da presença negra para região.
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Figura 9: Tia Ciata. Fonte: Acervo Organização dos Remanescentes da Tia Ciata

Entidades religiosas, militantes e sociedade civil se organizam e passam a reivindicar
esse território, esses atores locais ameaçados diretamente pelos possíveis apagamentos passam
então a se organizar em torno dessas memórias de trauma e sofrimento que o cais evoca
reivindicando que “o Cais precisa falar”. A materialidade do Cais e posteriormente sua
nomeação como patrimônio da humanidade confere a região o poder de trazer à tona narrativas
negligenciadas e a concretude, que ela já possuía, mas ainda não era legitimada pelo Estado.
Não busquei aqui destrinchar a complexidade do Projeto Porto maravilha 11 nem das disputas
que ocorreram a partir do mesmo, mas mostrar a materialidade da presença negra existente na
pequena África a despeito das inúmeras tentativas de apagamentos, além de ressaltar que essas
memórias não se encerram em si, são revividas no presente e acionadas constantemente na
construção da Pequena África, ainda evidenciam a complexidade dos sujeitos que as acionam,
não são grupos homogêneos e suas representações não se limitam a imagem do negro no âmbito
dos festejos ou ao negro resistente e marcado pela escravidão, mas sim sujeitos complexos e
com direito a memória e identidade.

11

O projeto do Porto Maravilha surge então, também com o intuito de preparação da cidade para a recepção dos
grandes eventos, pensando na estrutura para o aumento de turistas na cidade durante os jogos, bem como na
possibilidade de uma nova área econômica e de negócios, localizada próximo aos aeroportos, rodoviária e na área
central da cidade ,isso está alinhado com perspectivas globais de mudanças em antigos centros urbanos, a reboque
das experiências de revitalização de zonas portuárias e áreas adjacentes. São casos como os de Puerto Madero, em
Buenos Aires, e da Cidade do Cabo, que passaram por planos urbanísticos, modelagem financeira e parcerias
estabelecidas com diversos setores para a realização dos projetos e a sua gestão.
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Além de expor o papel central do Cais enquanto patrimônio, que permitiu que se
acessasse memórias sensíveis e de dor por meio dele, que foram essenciais para que os atores
interessados em preservar a memória negra da região pudessem legitimar suas demandas. Se o
Cais do Valongo ao ressurgir lança luz sobre a necessidade de lidarmos com as memórias de
dor e com o trauma da escravidão, a Pedra do Sal erradia pela região a herança deixada e
construídas por esses sujeitos não apenas por meio de luta e resistência, mas também por
vínculos de sociabilidade, festejos e complexas redes de interações entre sujeitos que ora em
disputa, ora em associativismo, conseguiram erigir uma localidade viva e pulsante que
sobreviveu a inúmeras tentativas de silenciamento. Esses dois epicentros de narrativas negras,
o Cais e a Pedra do Sal, se retroalimentam e dão materialidade aos outros pontos de memória
da região e agem como faróis que ao lançarem luz sobre essas memórias, não permitem que
elas sejam esquecidas a despeito das intervenções urbanas.

44

3.

OS PASSEIOS GUIADOS PELA PEQUENA ÁFRICA NO RIO DE JANEIRO

Neste capítulo, apresento os resultados obtidos através do acompanhamento dos
passeios guiados pela Pequena África ao longo do ano de 2019, os guiamentos mais frequentes
são os realizados pelo Instituto Pretos novos e Pela empresa Sou+Carioca, mas existe uma
variedade de circuitos ofertados na região por diferentes associações e empresas.
Extraoficialmente, o serviço de turismo “Revelando o Brasil – Free Walking Tour” oferece um
roteiro turístico denominado “Raízes Africanas”, bastante semelhante ao circuito oficial
promovido pelo Porto Maravilha. Esse ocorre mensalmente, no terceiro sábado do mês, e é
solicitado uma contribuição voluntária, que é voltada para o financiamento do projeto, bem
como destinada ao Instituto Pretos Novos. Os locais visitados são: Largo de Santa Rita, Igreja
São Francisco da Prainha, Pedro de Sal, Cais do Valongo, Jardim suspenso do Valongo e
Instituto Pretos Novos (REVELANDO O BRASIL, 2018).
O roteiro promovido pela agência “Revelando o Brasil”, que já era previsto no dossiê
para candidatura do Cais do Valongo a patrimônio mundial, ocorre em parceria com o aplicativo
“Museu do Ontem”, lançado pela Agência Pública (Agência de Jornalismo Investigativo) em
junho de 2017, o aplicativo que utiliza tecnologia de geolocalização o Museu do Ontem propõe
expor “a história obscura do porto do Rio de Janeiro”. As histórias sobre lugares da Zona
Portuária são desbloqueadas à medida que o usuário se aproxima geograficamente de cada
ponto. Na mesma linha, existe o o projeto Passados Presentes – Memória da Escravidão no
Brasil, coordenado pelas professoras Hebe Mattos e Martha Abreu, da UFF, e Keila Grinberg,
da Escola de História da UNIRIO. Os pontos de interesse histórico estão sinalizados com a
marca Passados Presentes e um código QR, que pode ser lido pelo aplicativo no celular, com
informações sobre o local, desse modo o “circuito Pequena África” pode ser feito
individualmente com a ajuda do aplicativo.
Empresas privadas também passaram a ofertar os passeios se baseando no circuito de
Herança africanas idealizado pelo porto maravilha, esses acontecem de acordo com a demanda
e estão geralmente ligados a outros roteiros turísticos, como por exemplo o ofertado pela
empresa World Tour experience que oferece o passeio junto da visita a cidade do samba As
iniciativas de turistificar o Cais do Valongo, portanto, estão organizadas atualmente em função
do desenvolvimento de circuitos ou roteiros turísticos, feitos a pé, individualmente ou em grupo.
Os passeios presenciais foram suspensos devido ao contexto pandêmico e passaram a ocorrer
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de maneira virtual por meio de plataformas como o ZOOM e o Google Meet a partir de Março
de 2020, pude participar de alguns nesse formato ofertados pela Sou+Carioca durante o
primeiro semestre de 2020, os circuitos retomaram o formato presencial em Agosto de 2020
seguindo as medidas de segurança da Organização mundial de saúde (OMS), com um número
limitado de 10 pessoas, uso de máscara e distanciamento entre os participantes. O IPN também
voltou a realizar os guiamentos presenciais a partir de novembro de 2020 cobrando o valor de
40,00 reais por pessoa, agendamento e limite máximo de 10 participantes. Entretanto, ao final
do ano de 2020 os passeios presenciais foram interrompidos novamente.
Apesar da diversidade de ofertas dos guiamentos pela região entendida como Pequena
África, optei por acompanhar os passeios oferecidos pelo Instituto Pretos Novos (IPN) e pela
empresa de turismo SOU+Carioca 12. Dentre os diversos passeios oferecidos a empresa passou
a trabalhar com a ideia de turismo afro, segundo consta no site da Sou+Carioca, a ideia de
turismo afro surge porque:

Acreditamos que as narrativas afro referenciadas foram apagadas e esquecidas por
muito tempo e entendemos que o turismo é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a
compartilhar essas histórias esquecidas, porém muito potentes. Com os roteiros Afro
referenciados da Sou+Carioca queremos contar a história que a História não conta e
falar de pessoas pretas que foram muito importantes para a construção da nossa cultura
e sociedade (SOU+CARIOCA, 2020).

Com o objetivo de potencializar essas memórias, a empresa passou a oferecer
mensalmente o circuito Pequena África. A escolha por esses dois roteiros se deu em primeiro
lugar pela frequência regular de ofertas dos passeios. O IPN realiza às terças-feiras de manhã e
à tarde. A visita tem duração de 1:30 e recebia até 80 pessoas por visita. Estavam entre os locais
visitados pelo Instituo Pretos novos: Cais do Valongo e Cais da Imperatriz, Pedra do Sal, Jardim
Suspenso do Valongo, Largo do Depósito, Cemitério dos Pretos Novos e Centro Cultural José
Bonifácio. Os guias que conduzem o circuito são voluntários com formação diversificada.
O IPN recebe em maior quantidade um público formado por alunos do ensino médio e
fundamental, são realizadas em dias diferentes visitas pagas onde o público maior é de
estrangeiros, segundo informação de uma das guias, em geral afro estadunidense em busca de
resgate de memória e ancestralidade através do turismo étnico. A SOU+Carioca foi escolhida

12

Empresa criada em julho de 2015, foi um projeto foi idealizado em sala de aula no curso de guia de turismo do
SENAC ARRJ, na unidade Santa Luzia, no centro da cidade do Rio de Janeiro por Gabriela Palma, 32 anos, natural
de Foz do Iguaçu, Paraná, seu objetivo era criar um coletivo de guias para oferecer guiamentos em passeios a pé
pela cidade onde cada participante desse uma contribuição voluntária ao final do tour.
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também pela facilidade de participar dos guiamentos, visto que ocorrem uma vez ao mês e
custam o valor de 20,00 reais, tornando mais viável a minha participação. O público da
Sou+Carioca varia entre cariocas que querem conhecer melhor a cidade e estrangeiros que
muitas das vezes caem no circuito “sem querer", como me informou uma de minhas
interlocutoras. Os passeios duram cerca de 2 horas e cobrem quase a mesma área que os
Passeios do IPN com a diferença de não incluírem o cemitério pretos novos no roteiro. Ao
escolher esses dois circuitos pude obter uma cobertura boa da área que os outros circuitos ali
realizam, porém são de periodicidade muito irregular ou custam valores muito altos.
O objetivo inicial ao acompanhar esses passeios foi construído a partir de pesquisa
pensada para o projeto de iniciação científica realizado no mesmo ano, onde busquei
compreender a espacialidade e construção da localidade denominada pequena África. A partir
do trabalho desses guias, para esse trabalho, no entanto resolvi aproveitar essa experiência para
refletir sobre os usos da memória afrodescendente para valorização da identidade negra através
dos processos de educação patrimonial tendo como fio condutor o processo de
patrimonialização do Cais do Valongo. Desse modo em um primeiro momento apresento aqui
o Circuito de Herança Africana, sua criação e o contexto em que ele foi articulado pelo poder
público, em seguida relato as experiências que tive nos passeios guiados e virtuais.
Meu principal argumento neste capítulo é que o chamado turismo cultural afrocentrado
e o turismo étnico podem ser vistos como uma realidade e uma estratégia na gestão de atrativos
turísticos na região da Pequena África da cidade do Rio de Janeiro. Do ponto de vista cultural,
é inegável a presença da identidade étnica que traça os caminhos e memórias do povo negro na
cidade carioca trazendo à tona um patrimônio material arqueológico reconhecido pela
UNESCO. Além disso, a também presença do patrimônio imaterial por meio dos saberes e
viveres da diáspora africana carioca que nos permite vivenciar um legado que promove
conhecimento sobre a cultura negra, experiências e vivências, contextualidade com a temática
da região, e pôr fim a própria história não contada em livros oficiais da história do Brasil.
Do ponto de vista mercadológico, o turismo neste contexto, surge como uma estratégia
na criação de um nicho de mercado, onde a diferenciação dos produtos turísticos é vista como
um produto único, inovador e de grande atratividade. Além disso, ele oportuniza um mercado
estruturado e organizado se incluir agências especializadas, guias capacitados e outros atores
sociais essenciais para o seu desenvolvimento. Desta forma, esta atividade, além de ser uma
estratégia coerente para organizar a produção do espaço turístico da zona portuária, permite
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também a valorização cultural e conservação do circuito da herança africana na cidade do Rio
de Janeiro.

3.1. O CIRCUITO DE HERANÇA AFRICANA

Figura 10: Bairros cobertos pelo circuito do IPN e Sou+Carioca. Mapa feito pelo autor.

O Cais do Valongo acaba por se tornar uma vitrine do projeto Porto Maravilha e passa
a ser pensado dentro da lógica do turismo. O turismo, pode e deve ser um instrumento de
legitimação do legado histórico e da memória afetiva presentes no sítio arqueológico, mas é
necessário que exista comprometimento com uma política de memória que garanta o não
apagamento das narrativas que o Cais evoca. Com esse pano de fundo, ganham forças na região
os passeios do "circuito de herança Africana", elaborados a partir de um roteiro
institucionalizado, que foi desenvolvido em 2011 pelo Decreto Municipal 34.803 de 29 de
novembro, do Grupo de Trabalho Curatorial do Circuito Histórico e Arqueológico da Herança
Africana. Esses circuitos ganham através de associações e grupos sem ligação com o governo
assumem a função de política de memória na região.

48

Figura 11: Pontos do Roteiro do Circuito de Herança Africana instaurado pela prefeitura. Fonte :
Prefeitura do Rio de Janeiro.

Com as obras de revitalização através do Projeto Porto Maravilha (2011), o Cais do
Valongo e da Imperatriz foram (re) descobertos pela sociedade civil e, com o trabalho conjunto
entre pesquisadores e diferentes grupos que mais tarde se organizaram sob a alcunha de ‘’comitê
gestor da Pequena África’’, o IPHAN elaborou o Dossiê com a proposta de inscrição do Cais
do Valongo na Lista de Patrimônio Mundial. Em 2017, a UNESCO declarou o local como
Patrimônio da Humanidade. Apresentado como algo que agrega valor à transformação urbana
pretendida – ainda que sua gênese, ao que tudo indica, tenha se dado a contragosto do poder
público e dos agentes do capital, o Cais do Valongo surge enquanto marco da região, ocultado
numa reforma anterior e agora novamente revelado nas escavações. Este fato novo reorientou
a ação do poder público, que foi obrigado a lidar com um patrimônio arqueológico que não
poderia esconder. O Cais é assim, um importante território de memória que quando revelado,
ajuda a impedir que um passado de crimes contra a humanidade (escravidão) caia no
esquecimento da sociedade.
A emergência do Circuito da Herança Africana marca, no planejamento das
transformações, uma valorização da presença negra do passado, em detrimento da presença
negra do presente – Valorizam-se os marcos que remetem ao passado negro, mas são
invisibilizados, desqualificados e relegados ao deslocamento para fora da região os marcos
negros do presente, que vão desde a população negra que lá habita e precisou enfrentar a
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gentrificação da região até os elementos da cultura negra contemporânea, como as instalações
das escolas de samba que não são integradas ao circuito.
O Circuito, estrategicamente “incrustado” na parte moderna da região portuária, distante
a poucos metros do Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio e Praça Mauá, acabou perdendo
notoriedade diante dessa nova monumentalidade. Ao privilegiar o “moderno”, em detrimento
do “antigo”, o faraônico projeto do Porto Maravilha parece encobrir simbolicamente o passado
escravista brasileiro. Canclini (1997) observa que as megacidades, como o Rio de Janeiro, são
marcadas pelas grandes obras públicas, pelos grandes conjuntos urbanos, além da coexistência
de múltiplas culturas e etnias. Mas há uma característica da multiculturalidade contemporânea
que aparece com destaque no Rio de Janeiro, e em especial na zona portuária: trata-se do que
Canclini (1997) denomina como “cidade histórico-territorial”, quando subsistem construções
de diferentes tempos históricos num mesmo território. A coexistência de diferentes tempos e
modelos de cidade nas megacidades revela uma tensão complexa a ser dissolvida, que é
agravada quando o patrimônio representa disputas entre os grupos e as classes sociais que
compõem a cidade.

3.2. O INSTITUTO PRETOS NOVOS E A SOU+CARIOCA

O primeiro passeio guiado de forma presencial pela pequena África que visitei foi
conduzido pelo IPN no período da manhã na primeira terça-feira de março de 2019. O passeio
é realizado há quatro anos e recebeu até o momento 9.582 participantes segundo levantamento
do IPN. É pedido que seja realizado um agendamento por meio de um formulário preenchido
pelo site do instituto indicando o dia e horário do passeio que você quer realizar para garantir
um número adequado de participantes, não realizar o agendamento não impede a participação,
mas eles reforçam a necessidade de que seja feito para melhorar o controle deles e a manutenção
da qualidade dos passeios, além disso o agendamento ajuda a mobilizar a quantidade exata de
guias voluntários, que passam por um curso de capacitação ofertado pelo próprio IPN que dura
4 meses contando com palestras e aulas práticas onde os voluntários acompanham os guias já
formados para treinamento, os guias assinam um termo de responsabilidade por temporada, que
dura um semestre, atualmente o IPN conta com um quadro de 8 voluntários capacitados, alguns
são formados em História e\ou turismo, mas isso não é regra. Existem ainda os guias que
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decidem se voluntariar devido à ligação pessoal que possuem com a região por morar ou ter
crescido em um dos bairros ligados ao circuito.
Os guias do Instituto Pretos Novos utilizam a estátua de Merced Baptista 13 no largo de
São Francisco da Prainha como ponto de encontro. O passeio é marcado para começar às 10
horas com uma tolerância de 10 a 20 minutos de atraso. O guia que conduziu a minha primeira
experiência de caminhada pela pequena África foi Albino Neto, com formação em direito e
credenciado para atuar como guia turístico, ele que já foi morador da região inicia os passeios
reforçando os seus laços com os bairros da Saúde, Gamboa e Cidade Nova, contando de sua
infância e participação nos blocos, no cortejo de Tia Ciata

14

e nas cerimônias de lavagem do

Cais.
Albino começa o passeio contando um pouco da história da bailarina Mercedes Baptista,
apesar de sua estátua não ter sido colocada ali por causa do circuito de herança Africana, sua
presença acabou por se integrar de forma muito pertinente ao circuito e ao que ele se propõe. O
fato da bailarina ser precursora no uso de alas coreografadas nas escolas de samba é contado
como gancho para que Albino comente sobre a invisibilidade da história de figuras como
Mercedes, após isso ele conta um pouco sobre a história do largo de São Francisco da Prainha,
conhecido popularmente como Largo da Prainha.
É, portanto, nos arredores da Praça Mauá onde se inicia nosso roteiro à Pequena África.
Albino aponta que o local, formado por uma praça circundada por um casario do Século XIX,
já fora uma praia onde o mar batia nos muros da Igreja de São Francisco da Prainha. O largo –
hoje uma região com comércio, bares e algumas residências – funcionou como importante ponto
de venda de escravizados da região do Valongo. Além dos casarões históricos do entorno, hoje
a região também é conhecida por ser o reduto do tradicional bloco de carnaval Escravos da
Mauá, patrimônio cultural carioca criado em 1993, que faz parte do Circuito do Samba e cujo
nome remete à tradição afro-carioca do Bairro da Saúde. O Restaurante Angu do Gomes

–

elevado a patrimônio cultural carioca e cujo prato mais famoso é o angu cremoso coberto por
carne ao molho, um dos destaques do Largo da Prainha é a sugestão de parada para almoço
após o passeio que os guias sugerem enquanto contam sobre como as Tias baianas alimentavam
os muitos negros que ali chegavam.

13

Mercedes Baptista foi uma bailarina e coreógrafa brasileira, a primeira negra a integrar o corpo de baile do
Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Baptista foi a responsável pela criação do balé afro-brasileiro, inspirado nos
terreiros de candomblé, elaborando uma codificação e vocabulário próprio para essas danças A estátua foi
inaugurada em 2016. Para mais informações, COSTA, E. V. (2019).
14
Para mais informações: https://www.tiaciata.org.br/eventos/cortejo-da-ciata
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Nos caminhos da Pequena África o presente e o passado estão sempre sobrepostos, se
confundem e dão espaço para diversas leituras, os guias que acompanhei no IPN presentificam
o passado quando além de se inserirem nas histórias e perpetuarem elas, apontam na
materialidade de hoje as heranças e histórias dos negros que ali viveram. Esse jogo dinâmico
entre passado e presente acontece o tempo todo ao longo dos passeios. Outra sugestão dos guias
são as comidas servidas na casa de Omolokun15, que além de sugestão gastronômica, servem
de gancho para que os guias reforcem as narrativas de acolhimento por meio da alimentação e
afeto que as Tias baianas davam aos que chegavam no porto.
Grande parte dos guias busca respaldo nos trabalhos de Roberto Moura e dos
historiadores e arqueólogos envolvidos no processo de patrimonialização do Cais para as suas
falas, mas muitos como Inácio Antônio se valem da sua própria religiosidade e vivência em
terreiro para falar sobre a história da pequena África. Não são apenas temas traumáticos que
são relembrados e patrimonializados. Ao longo do passeio, podemos encontrar indícios do
passado no presente através da comida, samba e outras expressões culturais.

Figura 12: Foto da estátua de Mercedes Baptista no Largo São Francisco da prainha. Arquivo pessoal do autor

15

A Casa Omolokun foi fundada em 2015, e se localizava no alto do Morro da Conceição na Rua Jogo da Bola.
Em 2018 se mudou para um casario situado na Rua Argemiro Bulcão que pertence ao Quilombo da Pedra do Sal.
Seu restaurante tem sido nos últimos tempos absorvido como parte do roteiro referente à cultura do negro na zona
portuária. A Casa Omolokum trabalha com a produção de comidas baseadas nos costumes das baianas, do terreiro,
do candomblé.
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Figura 13: Entrada do Morro da Conceição em Passeio da Sou+Carioca. Acervo do autor.

Quando pensamos na Pequena África que visitamos nesses passeios, muitos guias
buscam ressaltar suas características retomando as ideias de um suposto gueto, para alguns com
um ar mítico e mágico, tais características não são a priori visíveis nessas localidades, mas suas
identidades e meios de identificação são produzidos através das relações que se estabelecem
nesses espaços, constituindo memórias relativamente estáveis. Os guias que atuam na região
contribuem para manutenção das trocas simbólicas que são as bases fundadoras da Pequena
África.
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Figura 14: Pedra do Sal, bairro da Saúde RJ Fonte: INEPAC. Documento do processo de
tombamento da Pedra do Sal. Número/E-18/300048/1984. P. 8)

A pedra do Sal

16

me foi apresentada pela guia Daniela como o coração da Pequena

África, ela ressalta que o espaço foi marcado e construído por negros que ali residiam como
escravos libertos e que vieram trabalhar nos trapiches e armazéns da Zona Portuária e conta que
a Pedra do Sal foi residência secular de escravizados, ex-escravizados, negros libertos, negros
livres e, agora, de seus descendentes. Para os guias a pedra do Sal é um lugar de passagem e
transição no percurso, ela separa as narrativas de sociabilidade e festas dos eventos traumáticos
do Cais, ela é apontada como epicentro das memórias de sociabilidade. Alguns guias com mais
proximidade com o samba gastam um pouco mais de tempo nessa parte do passeio, pois
relembram histórias e causos de figuras populares e marcantes do samba, contam de forma
descontraída a disputa sobre o Rio de Janeiro ser ou não o berço do samba e a história da música

16

A pedra do Sal tem este nome porque o sal era descarregado do porto na rocha por negros escravizados. Era
conhecida como Quebra-bunda, pois as pessoas escorregavam com facilidade. Por esse motivo foi esculpida por
negros escravizados uma escada na rocha.
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“Pelo Telefone” de Donga e Mauro de Almeida, segundo eles, o primeiro samba a ser gravado
no Brasil. Pelas narrativas desses guias, percebe-se que a Pedra do Sal possui um alto grau de
ressonância e de aderência, mantendo o caráter simbólico pelas ressignificações das tradições
oriundas da “Pequena África” através dos grupos sociais que ela evoca e convive em seu
território. Embora a Pedra do Sal tenha sido tombada como patrimônio cultural na categoria de
monumento, por ser uma rocha esculpida por mãos escravizadas, os referenciais culturais
apresentados pelos guias apontam para os valores memorativos da “Pequena África”, do
período pós escravidão.
São essas memórias que os guias tanto da Sou+Carioca quanto do IPN mobilizam em
suas falas quando o passeio chega no Largo João da Baiana. Nos circuitos que acompanhei, a
Pedra do Sal serve como ponto para reforçar a herança cultural africana da região, uma das
guias em uma visita aproveitou o momento para falar que ali era o berço do samba emendando
as histórias sobre Donga, Heitor dos Prazeres e outros sambistas a um convite para as rodas de
samba que acontecem toda segunda-feira no mesmo local, nessa dinâmica os guias criam uma
noção de continuidade do passado, ao invés de cristalizar o nome desses sambistas no tempo,
reforçam o que ocorre hoje como legado direto dos mesmos, utilizam de diferentes ferramentas
para preencher as lacunas deixadas pelos esquecimentos causados propositalmente pelos
agentes da história.

Figura 15: Pedra do Sal em passeio realizado pelo IPN. Fonte: Acervo IPN
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A partir daí os guias nos conduzem para a Rua Camerino, antiga Rua do Valongo que
segundo eles era o caminho que os recém-chegados utilizavam para ir do porto às Casas de
Engorda, onde permaneciam até que se recuperassem para serem vendidos como escravos no
mercado. A guia Aline da Sou+Carioca para pôr um momento para mostrar que muitas casas
da região serviram a este propósito. O centro desta atividade era o Largo do Depósito, hoje
Praça dos Estivadores, nesse ponto do trajeto pude experienciar em uma visita guiada pela
historiadora Luana Ferreira da Sou+Carioca, um momento onde ela trouxe para os participantes
as memórias relacionadas às associações de estivadores e lutas sindicais embrionárias
marcantes da região que segundo a mesma muitas das vezes passam despercebidas quando se
fala sobre movimento sindical e lutas trabalhista.
Nas reformas do início do século XX, parte da rua foi alargada e remodelada. No local
onde foi feita uma contenção na encosta que a circunda, foi construído um jardim suspenso com
ares europeus que recebeu como decoração as estátuas provenientes do Cais da Imperatriz. Em
um dos passeios que realizei com o IPN, a guia Damiana, formada em turismo, disse que por
ela os Jardins suspensos do Valongo não deveriam fazer parte do roteiro, apesar de hoje
abrigarem o centro cultural Pequena África, que está fechado há um longo tempo por falta de
recurso. Para ela, o local representa muito mais as tentativas de apagamentos que a região sofreu
do que uma celebração da herança Africana. Em seu discurso, as estátuas greco romanas ali
presentes servem como testemunhas do projeto de gentrificação e silenciamento das memórias
que de fato devem ser exaltadas.
Outros guias acreditam que é importante a presença dos Jardins no circuito justamente
pelo seu contraste e por representar, segundo alguns desses guias, o que o poder público
privilegia. Serve, portanto, como uma denúncia. Os guias aproveitam que a Casa de Tia Ciata17
fica aos pés dos Jardins suspensos para revisitar as histórias das tias baianas que eles começaram
a contar na Pedra do Sal. Sugerem o cortejo de Tia Ciata que ocorre uma vez ao ano como
atração importante da cidade. A partir desse ponto, os grupos se encaminham para o Cais do
Valongo e o tom das narrativas mudam. Luana Ferreira, historiadora e guia licenciada da
Sou+Carioca diz que “A partir desse ponto como as narrativas envolvem histórias mais cruéis,

17

A Casa da Tia Ciata é a sede da Organização dos Remanescentes da Tia Ciata (ORTC) e espaço cultural para
manter viva a memória da Matriarca do samba. Uma exposição permanente sobre a veterana do samba é a principal
atração do espaço.
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ela passa a ter mais cuidado com as palavras, em especial com pessoas brancas, para que não
criem qualquer tipo de bloqueio ao que ela tem para contar”.

Figura 16: Jardins suspensos do valongo em passeio ofertado pelo IPN. Fonte: Acervo IPN

Existe entre a maior parte dos guias, tanto da Sou+Carioca quanto do IPN, uma
preocupação em relacionar suas práticas com a história local a fim de compartilhar informações
sobre a identidade local. Nesse sentido, os guias lançam mão de diversas ferramentas que o
espaço oferece para validar suas falas. Acionam suas narrativas a partir de trabalhos
acadêmicos, livros clássicos como o de Roberto Moura, histórias de vida, os grafites espalhados
pela região e até mesmo o plano espiritual.
Essas ações apontam para o fato de que apesar de não podermos falar em um turismo
puramente étnico na região, existe um turismo cultural afrocentrado proposto pelas associações
que ali atuam e que buscam que os participantes vivenciem e estejam em contato com os grupos
étnicos ligados de alguma forma à essa ideia de pequena África. O último ponto da Sou+Carioca
é o Cais do Valongo, que é apresentado sempre com dramaticidade. As guias exaltam os
números de escravizados que por ali teriam desembarcados, os horrores que sofreram na
travessia e contam um pouco sobre o processo de patrimonialização do mesmo.
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O papel do Cais nesse roteiro transcende a função que ele próprio tinha séculos atrás, o
Cais passa a servir como uma testemunha dos horrores da escravidão. Os guias o utilizam como
um interlocutor na espera que os visitantes escutem as respostas que o Cais pode oferecer. Além
disso, sua materialidade é usada para validar pontos desse complexo escravagista que nunca
foram encontrados ou possuem poucos vestígios, como, por exemplo, o Lazareto. A existência
deste último permite que os guias ajudem os participantes dos passeios a remontarem o trajeto
de dor e horror que os africanos trazidos a força para o Brasil faziam.
Outra testemunha desses horrores que ganha voz através desses guias é Josefina
Bakhita18, exposta no centro do Instituto Pretos Novos. A ossada quase intacta foi encontrada
pela família Guimarães que não tinha ideia sobre o que se tratava aquele achado, imaginando
uma série de possibilidades que poderiam ter acontecido na casa no passado, menos a existência
de um cemitério. Segue então, a fala de Mercedes sobre o encontrado em sua casa em uma das
visitas que realizei ao IPN:
“a gente pensou mil coisas. A gente pensou que a família matou e botou o corpo ali dentro. Aí depois que
a gente encontrou corpos de crianças pela arcada dentária com dente leite nascendo, aí pensamos que
pudesse ser um crime, uma chacina. Aí a gente foi separando em caixas, e vimos que era muita gente. [...]
Moro tantos anos nesse bairro e nunca ouvi falar nada. Meu marido veio para cá com cinco anos e nunca
ouviu falar nada”

Tão logo a família contatou o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional
(IPHAN) e a Prefeitura então enviaram técnicos que constataram que se tratava de um antigo
cemitério. Mesmo com a descoberta, Merced Guimarães e seu esposo Petrucio Guimarães
tiveram que aguardar até a chegada de pessoas como Antônio Carlos e Marcelo, arqueólogos
voluntários que providenciaram a transformação do espaço no Instituto dos Pretos Novos em
2005.

18

Pouco se sabe sobre Bakhita. Nem mesmo seu verdadeiro nome. Negra, foi capturada e escravizada em algum
lugar da África, provavelmente na Costa Ocidental, e trazida ao Brasil no início do século 19, quando tinha entre
20 e 25 anos.
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Figura 17: Ossada de Josefina Bakhita exposta no IPN. Fonte: Acervo IPN

A ossada foi encontrada e batizada de Josefina Bakhita pelo técnico Andrei Santos em
homenagem à primeira santa negra católica e padroeira dos cativos escravos. Os guias do IPN
quase que unanimemente reforçam que Bakhita representa “uma denúncia” de todos os horrores
que aconteceram naquele local e revela a maneira desumana pela qual os africanos recémchegados eram tratados na sociedade brasileira escravista. Tanto Inácio Antônio quanto a
própria Merceds falam que é ela que vai contar a história dos Pretos Novos” para o público.
Vassallo (2018) aponta que ela encarna “o principal símbolo de tudo o que aconteceu ali”.
De fato, é a ossada de Bakhita que mais chama atenção dos diferentes grupos que
acompanham o passeio. Em sua maioria, eles são guiados por dentro do IPN de forma que as
ossadas se transformam no ápice do passeio e cada guia faz uso de diferentes reforços narrativos
para contar sua história. Alguns acessam o plano espiritual e, não obstante, falam de relatos de
pessoas que ao entrar no IPN puderam sentir a presença de Bakhita ou entraram em uma espécie
de transe espiritual. Em mais de um momento vi participantes do passeio emocionados ao
chegarem perto de Bakhita. As crianças e adolescentes em geral se dirigem direto para o local
onde Bakhita está exposta, tamanha a curiosidade. As reações são das mais diversas. Os guias
se utilizam dessas reações como termômetros para escolher o tom com que devem contar a
história das ossadas. A depender do público escolhem caminhos muito mais lúdicos onde
podem dar um rosto e uma história com muito mais nuances para Bakhita. Por meio dessas
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guias, a ossada deixa de ser apenas um achado científico, deixa de ser uma ossada inerte e ganha
agência (Vassallo 2018). No IPN é ela quem conta ao público os horrores da escravidão.

Figura 18: Cais do Valongo em passeio da Sou+Carioca. Acervo do autor

3.3. A PEQUENA ÁFRICA ONLINE
Impossibilitados de realizarem os passeios e visitas guiadas de forma presencial por
decorrência do novo Coronavírus, instituições e atores ligados a região da pequena África,
buscaram no ambiente virtual meios de continuarem realizando a manutenção de narrativas que
ajudam a da forma a espaço e mantêm viva a memória afro descendente da região. Os passeios
virtuais idealizados pela Sou+Carioca começaram a ser ofertados em setembro de 2020 e se
estenderam até o presente. Já o IPN, ofertou um circuito de lives chamado “Campanha memória
e enraizamento: Instituto Pretos Novos’’
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que celebrou também os 15 anos de existência do

IPN. Realizaram quatro eventos virtuais, nos dias 29 de julho, 5, 12 e 19 de agosto. A primeira
teve como tema ‘’memórias pretas e estratégias decoloniais’’ com a participação da
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As lives que ficam registradas no facebook registraram até o dia 09/04/2021 um total de 1500 visualizações.
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pesquisadora do IPN Carla Marques Dra. em políticas públicas pela UERJ e Aline Karina,
mestranda em preservação do patrimônio cultural pelo IPHAN. Esses eventos, segundo Carla,
foram criados principalmente para expandir a rede de apoiadores e contatos do IPN, que estava
há quatro meses fechado. Nesse primeiro evento, as falas de ambas foram sobre a invisibilidade
e pouco alcance do turismo realizado pelo IPN e sobre a importância de que se estabelecesse
um turismo étnico na cidade do Rio de Janeiro, além das dificuldades de relação com o poder
público no que diz respeito à captação de recursos e apoio até mesmo para divulgação.
No encontro do dia 5 de agosto, tiveram a presença de Alberto Silva, ex presidente da
Cedurp, so antropólogo Milton Guran, que coordenou o processo de criação do dossiê e de
candidatura de patrimonialização do Cais do Valongo e Marcos Moreira, membro do núcleo de
estudos Afro Brasileiro da UNB com o tema “Entre a patrimonialização e o esquecimento’’
onde lembraram o processo de redescoberta e patrimonialização do Cais. Alberto Silva
ressaltou a importância e peculiaridade dos contornos daquela região, onde por exemplo de um
lado você tem o cais marcado pelo período de dor, escravidão e barbárie e do outro podemos
encontrar o prédio docas Pedro II, que já marca um processo de transição e mudança, visto que
o mesmo foi construído por um homem negro e sem mão de obra escravizada. Marcaram o
circuito como o primeiro momento de celebração de herança Africana na cidade do Rio de
Janeiro, e a importância de um governo inclusivo para criação e manutenção para de ações
como as da candidatura do Cais, essas falas reforçam a importância de uma boa comunicação
com o poder público e que um bem histórico, um patrimônio, para alcançar todo seu potencial
de contar e recontar memórias, precisa de uma rede bem articulada de diversos atores em
diferentes frentes.
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Figura 19: Material de divulgação do Instituto pretos novos para o ciclo de Lives. Fonte: Site IPN

Merced Guimarães, que coordena o IPN, ressaltou na última live desse ciclo “a
atualidade que existe na história dos pretos novos”, relacionando a invisibilidade da presença
negra zona portuária, e o desejo que o poder público tinha de esconder os escravizados mortos
das vistas da população carioca, com a atual falta de visibilidade que a região possui. Ela disse:
“temos uma história antiga muito contemporânea, o cemitério nos conta uma história que não
mudou, que continua e se repete’’. Reforçou ainda a falta de recursos, lembrando que o Circuito
de Herança Africana só recebeu verba pública uma vez no ano 2015, o valor de 6 mil reais para
todo o ano. Ela compreende o circuito como uma educação patrimonial, uma forma de contar
para quem talvez não tem acesso, uma história que insistem em apagar. Agora ela busca apoio
financeiro para realizar o circuito de forma virtual, voltado para crianças e jovens.
Podemos compreender por essas falas e apontamentos que a memória enquadrada tem
nos processos de patrimonialização uma chance de proteção contra a ameaça do
desaparecimento e que se reproduz na medida em que se torna visível para o “outro”. Desta
forma, a visibilidade se torna questão central em tais processos, pois não basta a memória ser
reconhecida através de um processo de patrimonialização, ela precisa ser exposta, divulgada e
propagada e o turismo tem sido um dos vetores escolhidos para tal propagação, mas sozinho
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não consegue atingir o grau desejado de visibilidade em uma disputa contra narrativas
hegemônicas.
A empresa Sou+Carioca, neste período de isolamento social começou a realizar
guiamentos virtuais, o evento tem formato de Live, é transmitido pelo Youtube ou pela
plataforma Google meet com contribuições voluntárias que vão de 5,00 R$ até 50 R$. O público
médio alcançado nesse formato foi de 30 participantes, com a mesma duração de um tour
tradicional, cerca de duas horas, a guia realiza uma palestra onde intercala suas falas com fotos
dos locais e algumas imagens do google maps com interação direta de diferentes pessoas via
chat. Esse formato revela a capacidade de explorar o território da Pequena África das mais
diversas formas, uma região rica, com diversos contornos que extrapola fronteiras físicas.
Atualmente a empresa intercala passeios virtuais com alguns guiamentos presenciais feito com
agendamento e número limitado de 10 participantes com ingressos no valor de 25 reais.

Figura 20: Tour virtual guiado da empresa SOU+Carioca pela plataforma ZOOM. Arquivo do autor.
26/09/2020

3.4. PEQUENA ÁFRICA, LUGAR DE DESAFIOS E POSSIBILIDADES

A Pequena África ganha visibilidade e amplia os seus contornos espaciais, temporais e
semânticos que dialogam com acontecimentos nacionais e internacionais, os guias criam uma
continuidade narrativa lá onde o tempo e a paisagem urbana haviam produzido rupturas e
apagamentos e os próprios participantes do roteiro dão seguimento a essas narrativas quando
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postam suas selfies, textos e crônicas em suas redes sociais sobre a experiência que tiverem
com o circuito, criando assim uma nova apreensão do espaço. Um dos guias que acompanhei
ressaltou que para ele reconhecimento não é reparação, portanto não basta que reconheçam a
existência dessas memórias e a existência da Pequena África enquanto espaço de resgate de
memória e identidade afrodescendente, para além disso é importante que existam ações do
poder público para valorização e difusão dessas memórias para que o reconhecimento se
transforme em reparação de fato.
Os desafios agora para região, são principalmente de manutenção de tudo que foi
conquistado até o presente, a falta de verba e apoio a espaços como o IPN, a Casa de Tia Ciata
e as complicações da constituição do Museu da escravidão e Liberdade, evidenciam que os
processos de disputa por memória são vivos e constantes, é preciso que exista uma manutenção
ininterrupta das narrativas que ali percorrem. Nos eventos online no contexto de pandemia, as
falas dos agentes envolvidos na região, se voltaram em sua maioria para necessidade de apoio
financeiro, capacitação de novos agentes e apoio do poder público para que as ações de
reparação e celebração da herança Africana deixem de ser invisibilizadas e possam fazer parte
de um circuito turístico que não se restringe a grupos específicos que buscam um turismo étnico
ou alunos da rede pública de ensino.
A Pequena África existe e possui seus contornos, histórias e vida própria, mas sua
visibilidade e o controle das narrativas que a percorrem estão em constante disputa, o
apagamento da herança negra na região é antigo e sistemático, a patrimonialização do Cais é
um marco importante e vital para que essas memórias não caiam no esquecimento, mas só o
reconhecimento da UNESCO isolado, não resolve os impasses e nem encerra as disputas postas
ali, para que a Pequena África possa deixar de ser pensada apenas como um esboço idílico fruto
das páginas de um livro e fique de fato incrustada no mapa da cidade, ainda se faz necessário
muita luta e mobilização. Alguns projetos de lei já visam demarcar de forma física a região,
demarcando quais bairros e ruas fazem parte dessa herança afrodescendente20.
A Pequena África pode ser acessada por diferentes entradas e meios. Ela é rica e
pulsante, o samba, a religião, os afetos, os passeios e diversos elementos culturais estão
presentes ali, os atores que a compõem existem e atuam de forma autônoma, porém quando
pensada em conjunto como no processo de patrimonialização ou quando esses diferentes atores
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O projeto “Respeito: memória, moradia e orgulho na Pequena África”, por exemplo propõe a reabilitação dos
imóveis pertencentes ao Quilombo Pedra do Sal na zona portuária do Rio de Janeiro. O projeto propõe que a Rua
São Francisco da Prainha seja transformada em uma rua de pedestres e os imóveis sejam ocupados para usos
residencial, comercial e cultural, que valorizem a matriz africana.
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se unem para pedir por direitos a Pequena África ganha contornos mais rígidos. O papel dos
passeios é o de justamente conectar esses diferentes pontos, atores e elementos em uma
narrativa que ajude a presentificar a região e perpetuar o legado de herança África. Pollak
também considera a memória como uma construção social coletiva sobre um passado que se
realiza no presente contribuindo para o estabelecimento de um sentimento de identidade e por
meio de suas ações, as lideranças negras, esses guias e outros atores que ali se inserem agem
no presente e produzem uma Pequena África dotada de uma forte conotação política que se
ancora nas demandas por reconhecimento e reparação. E as narrativas que os guias fazem
percorrer nesse espaço contribuem de forma significativa com esse processo.
Não há dúvidas que ao falarmos de memória, e mais especialmente em lugares de
memória, estamos falando de uma memória viva, que só existe em função de um grupo social
que a alimente. Turistificar a memória é, portanto, um fenômeno possível, que aos poucos vem
sendo desenvolvido na região portuária do Rio de Janeiro. Mas é preciso mais do que isso. Não
faltam exemplos etnográficos nas minhas visitas onde transeuntes pararam a guia do circuito
para saber do que se tratava ou onde ficava o Cais do Valongo, que estava a poucos metros da
pessoa. Concordo aqui com Pinheiro e Carneiro (2016, p.82), quando afirmam que o conflito
de memórias presente no Cais do Valongo está relacionado com “a visibilidade de narrativa
nem sempre comprometida ou representativa dos grupos e ações que circulam em uma
sociedade”. Se entendermos o turismo como ferramenta de visibilidade da memória africana no
Brasil, é preciso questionar, antes de tudo, quem constrói a narrativa dessa memória, e a quem
interessam essas construções.
A ação de sensibilização por meio do turismo deve, ir para além dos objetivos
pragmáticos de preservação do sítio arqueológico do Cais do Valongo (não menos importante),
mas alcançar um debate sociopolítico mais profícuo e engajado com as questões sociais.
Simbolicamente, o Cais do Valongo representa uma memória que tem ressurgido
periodicamente; entretanto a ausência da materialidade a mantinha em condição subalterna,
pois a escravidão não é um dos elementos que constituem a “cidade maravilhosa” e por este
motivo, foi apagada e propositalmente esquecida. Porém, a materialidade do Cais do Valongo
permite não apagar esse passado, nesse sentido o trabalho dos guias em sua maioria gratuitos
ou com custo baixo já dão o primeiro passo contra esse apagamento sistemático da herança
africana na região portuária. Instituições de pesquisa públicas ou privadas, agências de fomento,
organizações não governamentais, sujeitos por conta própria e outras instituições sociais, além
das tarefas que já possuem nessa seara, têm o desafio de colaborar com a preservação e mesmo
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o arquivamento de dados sobre a vida e a experiência negra e a luta contra a prática social do
esquecimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para o desenvolvimento desse circuito, é necessária uma gama de intervenções que
possibilitem a manutenção e preservação local e que seja pensada a educação patrimonial para
além dos moldes tradicionais. Através das ações desenvolvidas pelo Instituto dos Pretos Novos
e também pela Sou+Carioca na Pequena África, cabe às esferas governamentais responsáveis
pela gestão do lugar atuar de forma estratégica para a promoção do turismo e por um projeto de
educação patrimonial comprometido com a riqueza de memórias e histórias da região. É de
responsabilidade da gestão pública a identificação e mapeamento dessas ações objetivando
apresentar atrativos que atuem de forma estruturada, integrada, organizada, contextualizada e
segmentada. Ao observamos in loco as atuais práticas propostas pelos atores sociais locais – ou
seja, empreendimentos locais –, constatamos que a falta de apoio para o desenvolvimento por
exemplo do Instituto dos Pretos Novos interfere na manutenção das atividades desenvolvidas,
que dependem exclusivamente de recursos próprios ou participação de editais de fomento para
manterem a sua existência.
Devemos entender que a pequena África se trata de um memorial sobre o povo negro
escravizado nas Américas a céu aberto. A responsabilidade social poderia ser uma forma de
integrar a população local e atuar como uma potencialidade para promover um turismo
sustentável. Esse turismo sustentável poderia atuar de forma singular na geração de renda e
empregos na localidade evitando processos de gentrificação, que por conta da especulação
imobiliária local após a revitalização da zona portuária em 2011 acabaram por contribuir no
afastamento da população tradicional da Pequena África. Como ter um turismo étnico negro
sem a população negra no local? Ademais, a não interferência e não ações governamentais
promove uma descontextualização em relação à identidade negra da zona portuária carioca e
age de forma prejudicial ao desenvolvimento econômico, social e cultural local. Essa
segmentação do turismo permite aos visitantes uma vivência do patrimônio material e imaterial
único presente na zona portuária, onde os costumes e as memórias do negro escravizado são as
celebrações da diáspora negra carioca e a existência desse circuito depende tanto das empresas
privadas, da presença do turista e do poder público para existir. O desenvolvimento do turismo
étnico nesse contexto é viável, estratégico e oportuno para a resistência da Pequena África.
Abordar a história da Pequena África focando no Cais do Valongo e nesses processos
de patrimonialização remete ao testemunho único e ao valor simbólico da materialidade das
raízes e das heranças africanas se transformando em um espaço de memória viva que adquiriu
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visibilidade internacional por meio da candidatura como Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Assim, compreender a História do Cais do Valongo e os espaços que constituem a
pequena África e sua representatividade é um mecanismo de compartilhar a memória
da região e de propagar a história de forma pública para o alcance de todos. Tal história pública
precisa ser compartilhada para além de uma história e memória traumática que se configurou o
tráfico negreiro e a escravidão, mas sim uma história e memória da cultura e identidades
africanas que são bases para a construção da sociedade brasileira que constituem heranças
africanas e que configuram uma educação anti-racista.
Nesse sentido a educação patrimonial pode assumir a posição de facilitadora, pois além
de possibilitar uma nova ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, atende aos princípios
que pautam a Lei 10.639/03, com destaque para a necessidade da descolonização do currículo
eurocêntrico. Uma parte significativa dos patrimônios materiais e imateriais do Brasil,
refletem as heranças culturais trazidas pelo povo africano enquanto estiveram aqui na condição
de escravizados. E essa história, portanto, precisa ser visibilizada e perpetuada. Neste pleito,
destaco o relevante papel da escola no processo de valorização e preservação deste legado
histórico. A educação patrimonial se configura enquanto uma importante ferramenta para
salvaguardar este patrimônio para as futuras gerações e serve como meio de fortalecer a
identidade e as memórias coletivas de afrodescendentes. Neste sentido, a educação patrimonial
consiste em promover o aprendizado a partir das referências culturais.
O Cais do Valongo trouxe de forma simbólica para superfície todo o complexo
escravista que ali existia e colocou em pauta novamente a existência de uma Pequena África
carioca, ele lança luz sobre todas as memórias que estão escondidas ali e dotam a região de uma
riqueza sem tamanho de fonte de ensino e combate ao racismo por meio da valorização da
memória afrodescendente, cabe ao poder público fazer uso da voz do Cais.
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