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Resumo 

Por muitos anos, o Cemitério dos Pretos Novos esteve escondido sob construções civis. 

Resgatado do esquecimento por arqueólogos, hoje se encontra sob um Instituto de Pesquisa e 

Memória. O objetivo deste trabalho é analisar, por meio de uma narrativa etnográfica, 

observação participante, entrevistas e bibliografias apropriadas, as relações e representações 

simbólicas que recaem sobre o Cemitério, considerando os olhares religiosos e sua relevância 

para a preservação da memória afro-brasileira. Dos fragmentos ósseos ao esqueleto de 

Bakhita, o presente trabalho visa examinar os olhares dos visitantes e dos funcionários sobre 

os restos humanos, em especial a mudança de contexto e o afetamento. 

Palavras-chave: Cemitério. Etnografia. Pretos Novos. Simbolismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

For many years, the New Black Cemetery was hidden under civilian buildings. Rescued from 

oblivion by archaeologists, today it is under an Institute of Research and Memory. The 

objective of this work is to analyze, through an ethnographic narrative, participant 

observation, interviews and appropriate bibliographies, the relationships and symbolic 

representations that fall on the Cemetery, considering the religious views and their relevance 

for the preservation of Afro-Brazilian memory. From the bone fragments to the Bakhita 

skeleton, the present work aims to examine the looks of visitors and staff on human remains, 

especially the change of context and affectation. 

Keywords: Cemetery. Ethnography. New Blacks. Symbolism.



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

FIGURA 01 – Hall do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos..................................07 

FIGURA 02 – Patela direita encontrada durante o processo de peneiramento.......................09 

FIGURA 03 – O trabalho de escavação dentro da sondagem.................................................10 

FIGURA 04 – Visitantes ouvem atentamente uma breve explicação de um dos arqueólogos 

enquanto observam o solo do cemitério, separados apenas por uma corrente....................... 13 

FIGURA 05 – Os “primeiros ossos humanos” encontrados no Cemitério dos Pretos 

Novos..................................................................................................................................... 17 

FIGURA 06 – Mandíbula e Maxila com dentes: semelhança à figura humana......................20 

FIGURA 07 – Oferenda à beira da sondagem: uma prática religiosa.....................................25 

FIGURA 08 – Reverência aos ancestrais................................................................................29 

FIGURA 09 – Evidenciação do esqueleto de Bakhita............................................................32 

FIGURA 10 – O esqueleto de Josefina Bakhita......................................................................33 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE SIGLAS 

 

CPN – Cemitério dos Pretos Novos 

 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Arqueológico e Artístico Nacional 

 

IPN – Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos 

 

MN – Museu Nacional 

 

UERJ – Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO......................................................................................................................01 

1. DO MUSEU NACIONAL AO CEMITÉRIO DOS PRETOS NOVOS........................03 

1.1– O CURSO EM ARQUEOLOGIA E O INSTITUTO PRETOS NOVOS.......................05 

1.2 – ESCAVANDO O PASSADO.........................................................................................09 

1.3 – OS PRIMEIROS VISITANTES.....................................................................................12 

1.4 – PERTO DEMAIS............................................................................................................14 

2 – OS “PRIMEIROS OSSOS HUMANOS”......................................................................15 

2.1 – O ESTRANHAMENTO.................................................................................................18 

2.2 – O INSTITUTO PRETOS NOVOS SOB OS HOLOFOTES..........................................20 

2.3 – UMA REPORTAGEM EMOCIONANTE.....................................................................21 

2.4 – AFETAMENTO: UM TURBILHÃO DE EMOÇÕES..................................................23 

3 – PRECE AOS MORTOS: RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA......................... 24 

3.1 – REVERÊNCIA AOS ANCESTRAIS............................................................................28 

3.2 – “FALTOU RESPEITO, VAMOS FECHAR! ”..............................................................29 

3.3 – BAKHITA: À IMAGEM E SEMELHANÇA................................................................30 

3.4 – A REVOLUÇÃO DE BAKHITA E O NOVO SÍMBOLO DO INSTITUTO...............35 

CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................................36 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................................38 



1 

 

INTRODUÇÃO 

O Cemitério dos Pretos Novos é um antigo cemitério de escravos africanos localizado nos 

números 32, 34 e 36 da rua Pedro Ernesto, no bairro da Gamboa, Rio de Janeiro. Descoberto 

na década de 90, o referido achado veio à tona, ao acaso, durante uma reforma realizada em 

um casarão antigo, na mesma rua. Seus moradores – Petruccio e Merced Guimarães –  já 

durante a obra, em 1996, descobriram restos mortais que pensavam ser, inicialmente, ossos 

de animais. Todavia, descobriu-se posteriormente que se tratavam de ossadas humanas. 

Diante de uma enorme quantidade de ossos que “brotavam” do chão, o casal procurou por 

ajuda e acabaram por descobrir que as ossadas pertenciam a escravos africanos recém-

chegados ao Brasil durante o século XVIII e XIX, o que explica a nomeação dos “Pretos 

Novos” (TAVARES, 2012). 

          Os Pretos Novos, após uma longa viagem, desembarcavam dos navios negreiros 

exatamente onde, hoje, se localiza a Praça XV (Rio de Janeiro) para, então, serem 

comercializados onde atualmente se situa a Rua da Alfândega. Os cativos que se 

encontravam enfermos eram levados diretamente ao Lazareto, um local de quarentena e 

tratamento de moléstias potencialmente contagiosas. Devido à possibilidade de uma 

epidemia, eles eram mantidos afastados de quaisquer outras pessoas, até que se tivesse a 

certeza de cura (TAVARES, 2012, p. 19). Aqueles que não conseguiam sobreviver às 

enfermidades eram, então, levados ao Cemitério dos Pretos Novos. Estima-se que ali tenham 

sido “enterrados”, durante os seus sessenta e um anos de funcionamento (1769 – 1830), ao 

menos vinte e cinco mil escravos africanos (PEREIRA, 2012). 

          De acordo com os relatos do alemão viajante G. W. Freireyss, que observou 

pessoalmente os processos de “sepultamento”, os corpos dos cativos, quando levados ao 

Cemitério dos Pretos Novos, eram “enterrados” com, no máximo, um palmo de terra. Ainda 

assim, no intuito de liberar mais espaço, seus corpos eram amontoados e incendiados, 

enquanto outros corpos “aguardavam” na mórbida fila de espera para o vilipêndio. Freireyss 

relata: “Nus, estavam apenas envoltos numa esteira, amarrados por cima da cabeça e por 

baixo dos pés. Provavelmente procede-se o enterramento apenas uma vez por semana, como 

os cadáveres facilmente se decompõem, o mau cheiro é insuportável. Finalmente chegou-se a 
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melhor compreensão, queima de vez em quando um monte de cadáveres semidecompostos” 

(PEREIRA apud FREIREYSS, 2007)1. 

          Em um outro relato, Freireyss diz: “No meio deste espaço havia um monte de terra da 

qual, aqui e acolá, saíam restos de cadáveres descobertos pela chuva que tinham carregado a 

terra e ainda havia muitos cadáveres no chão que não tinham sido ainda enterrados” 

(PEREIRA apud FREIREYSS, 2007)2. Como é possível notar, os corpos eram deixados, 

literalmente, à flor da terra, o que denuncia a negligência com que eram tratados os cativos 

africanos. Ainda assim, o número de “sepultamentos” no referido cemitério mostra-se 

impressionante, a julgar, principalmente, pelo fato de o tamanho do mesmo ser equivalente a 

um campo de futebol (PEREIRA, 2012, p.87). 

          Não obstante, mesmo diante de inúmeras reclamações de moradores das redondezas do 

cemitério – devido ao mau cheiro – o governo demorou décadas para agir, somente fazendo-o 

sob pressão e repercussão. Sabe-se que o Cemitério dos Pretos Novos sempre esteve ligado 

ao tráfico mundial de escravos, sendo criado no intuito de dar vazão a enorme quantidade de 

cativos que chegavam já mortos ao Rio de Janeiro. No entanto, com o fim do tráfico de 

escravos, o abarrotado cemitério finalmente havia sido fechado, embora tenha funcionado a 

pleno vapor em seu último ano de existência (PEREIRA, 2012). 

          Sensibilizados pela descoberta monumental do cemitério e sua história, Petruccio e 

Merced optaram por transformá-lo em um memorial aos cativos africanos ali “enterrados”, 

tornando-se, algum tempo depois, um sítio arqueológico de extrema importância para a 

preservação da memória afro-brasileira – o cemitério dos Pretos Novos (CPN) – e também 

um centro cultural: o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN). Atualmente, 

pesquisas arqueológicas são realizadas por membros do Museu Nacional (MN), pertencente à 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em conjunto com outras instituições, como a 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) e 

também pesquisadores internacionais. 

          Investigações de cunho biocultural também são realizadas em diálogo com IPN, em 

grande medida pelos pesquisadores do Museu Nacional – em especial a Prof. Dra. Andrea 

Lessa. A título de exemplo, a primeira escavação arqueológica do Cemitério dos Pretos 

                                                      
1 Este trecho do relato de Freireyss é relatado por Júlio César Medeiros da Silva Pereira em sua obra “A flor da 

Terra”, 2007, p. 81. 
2 Este trecho do relato de Freireyss é também relatado por Júlio César Medeiros da Silva Pereira em sua obra “A 

flor da Terra”, 2007, p. 81. 
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Novos foi realizada em 2012 sob o comando do arqueólogo Reinaldo Tavares, também 

vinculado ao Museu Nacional, para fins acadêmicos (obtenção de seu grau de mestrado), e 

reaberta novamente no final de 2016, com o mesmo propósito (obtenção de seu grau de 

doutorado), sendo esse último evento especialmente relevante para este trabalho. 

          Diante da redescoberta do Cemitério dos Pretos Novos e sua consolidação enquanto 

um instituto em memória dos cativos africanos, faz-se necessária a análise do significado 

simbólico da instituição em relação aos membros do próprio IPN, dos moradores das 

redondezas dos pesquisadores e, principalmente, dos afrodescendentes que, de algum modo, 

enxergam nos achados os seus antepassados. Portanto, a seguinte pergunta se mostra: qual é 

o significado simbólico do Cemitério dos Pretos Novos no que tange aos seus próximos? 

          Colocada a questão, pretendo, por meio da observação participante, entrevistas e 

apropriada bibliografia, compreender as representações simbólicas que permeiam o cemitério 

e seus achados arqueológicos, respondendo à indagação de modo a provocar novas reflexões 

e contribuir para o entendimento social e antropológico do Instituto. Para o desenvolvimento 

deste trabalho, utilizei-me de autores como Faveet-Saada, Lévi-Strauss e Victor Turner, além 

de fontes históricas complementares. Do mesmo modo, optei pela observação participante – 

enquanto método de pesquisa de campo – e entrevistas que se estendem para além dos limites 

físicos que separam o campo dos visitantes e a área de atuação arqueológica. 

 

1 – DO MUSEU NACIONAL AO CEMITÉRIO DOS PRETOS NOVOS 

         Começo este capítulo fornecendo um panorama inicial da minha chegada ao local de 

pesquisa, ressaltando as redes de contatos fundamentais para a conclusão deste trabalho e os 

primeiros dias no Instituto Pretos Novos. Nos apêndices, segue o aprofundamento da 

dinâmica de funcionamento do Instituto, a abordagem arqueológica ao Cemitério dos Pretos 

Novos e o curso técnico em arqueologia ao qual me submeti. Do mesmo modo, seguem os 

relatos dos primeiros dias de escavação na sondagem do cemitério e do contato inicial com os 

primeiros achados arqueológicos do sítio, incluindo as ossadas humanas e a cultura material 

associada a elas. 

         Minha trajetória em pesquisa começou na primeira metade de 2016, no Museu 

Nacional. Mais precisamente, no Setor de Antropologia Biológica da instituição, sob 

orientação da professora Dra. Andrea Lessa. As atividades, munidas pelo meu interesse em 
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antropologia biológica, se concentraram no estudo de osteologia e biologia humana. Por 

vários meses, as segundas, quartas e sextas foram dedicadas ao laboratório de antropologia 

biológica. No mesmo local, ocorreu o meu primeiro contato – visual, até então – com ossadas 

humanas de escravos africanos em considerável estado de preservação3. 

          Minha primeira impressão se deu em tons de surpresa, a julgar pela representatividade 

daqueles ossos dispostos à mesa. Ora, pois, tratavam-se de seres humanos, embora não 

considerados como tais na época em que viveram. Logo, tratei de me desprender da ótica 

emocional e passei a analisá-los por um viés estritamente científico, afinal, eu estava ali para 

“fazer ciência”. Assim se sucederam os meus primeiros contatos com a antropologia 

biológica. Após alguns meses de treinamento com material anatômico – sendo nomeado 

desta maneira por ser tipicamente utilizado por estudantes no estudo de anatomia óssea – 

surgiu a oportunidade de trabalhar com material arqueológico de fato. 

          O referido material havia sido encontrado em um sítio arqueológico localizado em 

Forro Negro – Minas Gerais. Este foi, portanto, o meu primeiro contato efetivo com material 

arqueológico de fato, sempre sob supervisão da professora Dra. Andrea Lessa. 

Posteriormente – mais precisamente alguns dias depois – a mesma havia mencionado a 

possibilidade de “ir a campo” em uma verdadeira escavação arqueológica. Embora 

animadora, pensava-se que minha primeira ida a campo era uma mera contingência – isto é, 

algo que poderia ou não vir a ocorrer. Nesse sentido, ouvi a proposta entusiasmado, mas não 

criei muitas expectativas. 

          No entanto, algum tempo depois, o convite finalmente havia chegado e, 

surpreendentemente, na forma de um curso de capacitação – Técnico em Arqueologia – 

licenciado pelo Instituto do Patrimônio Arqueológico e Histórico Nacional (IPHAN) e 

coordenado pelos mestres em Arqueologia Reinaldo Tavares e Nelson Mendonça. A pedido 

da professora Andrea Lessa a Reinaldo Tavares (também seu orientando), eu, em conjunto 

com mais três outros orientandos da professora Lessa, fui inserido no curso de capacitação. O 

referido projeto tinha como objetivo fazer com que nos habituássemos com a prática de 

pesquisa em campo, bem como fornecer-nos experiência em escavações arqueológicas, 

preparando-nos dessa forma para um futuro mestrado em Arqueologia no Museu Nacional. 

                                                      
3 Estes remanescentes humanos foram encontrados no centro da cidade do Rio de Janeiro, sendo resgatados e 

alojados posteriormente no Museu Nacional. 
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          Este seria, então, o momento em que eu conheceria de fato o Cemitério dos Pretos 

Novos, todavia, à luz da perspectiva arqueológica. Interessantemente, minha chegada ao 

campo alvo de estudo se deu por meio de uma rede de relações entre orientadora e 

orientandos, haja vista que um dos arqueólogos responsáveis pelas escavações no sítio em 

questão – Reinaldo Tavares – também é orientando da professora Andrea Lessa. Nesse 

sentido, a entrada em campo permitiu-me sair da esfera teórica e ir, finalmente, à prática. Não 

obstante, é necessário ressaltar que eu já tinha conhecimento da existência do Cemitério dos 

Pretos Novos – embora literário – por meio das leituras recomendadas pela professora Lessa. 

          Como parte do treinamento recebido no Museu, couberam a mim diversas obras acerca 

da conjuntura política do país entre os séculos XVI e XIX. Dentre várias leituras, três, em 

particular, chamaram-me bastante a atenção: o livro A Flor da Terra (PEREIRA, 2007), a 

dissertação de mestrado Cemitério dos Pretos Novos, Rio de Janeiro, século XIX: uma 

tentativa de delimitação espacial (TAVARES, 2012) e o artigo Apropriação Ético-Cultural 

dos resultados da pesquisa arqueológica no Cemitério dos Pretos Novos, Gamboa, Rio de 

Janeiro (TAVARES, 2017). Estas são, justamente, as obras referentes ao Cemitério dos 

Pretos Novos que instigaram em mim um sentimento de curiosidade. A minha “porta de 

entrada” para o Cemitério dos Pretos Novos se deu, então, por intersecção da professora 

Andrea Lessa junto ao seu orientando Reinaldo Tavares, que, por sua vez, disponibilizou o 

curso em função de sua tese de doutorado ali realizada. 

 

1.1 – O CURSO EM ARQUEOLOGIA E O INSTITUTO PRETOS NOVOS 

          Chegado o primeiro dia do curso, recebi instruções para chegar algumas horas antes do 

previsto, que foi às dez horas do dia 21/09/2016. Dito isso, resolvi chegar por volta das nove 

horas da manhã, no intuito de conhecer efetivamente o Instituto. É preciso ressaltar que o 

percurso até o local é relativamente complicado, principalmente devido às obras estaduais – 

ainda em andamento (Porto Maravilha) – que ocorrem por todo o trajeto. Ainda assim, notei 

que poucas pessoas parecem ter ciência da existência do instituto e o que ele abriga, inclusive 

alguns moradores da redondeza. A título de exemplo, parei algumas vezes para pedir 

informações acerca da localização do IPN nas adjacências da rua Pedro Ernesto, e, das três 

pessoas com quem conversei, nenhuma soube me informar onde se encontrava o instituto. 
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          Aproveitando a breve conversa com essas pessoas – em especial as que se encontravam 

na Rua Silvino Montenegro4 – indaguei-as sobre a existência de um antigo cemitério de 

escravos na região. Todas elas, sem exceções, reagiram com ar de surpresa e me indagaram 

sobre a localidade do cemitério ao invés de responderem à pergunta colocada. Todavia, 

conforme eu me aproximava da rua Pedro Ernesto e parava algumas pessoas no intuito de 

obter mais informações, as mesmas tornavam-se cada vez mais cientes (exceto na própria 

rua, onde todas as pessoas com quem falei aparentavam ter ciência de que ali havia um 

cemitério de escravos africanos). Curiosamente, nas ruas adjacentes, eu somente obtinha 

informações quando utilizava o termo “Instituto Pretos Novos” ao lugar de “Cemitério de 

Escravos”. 

          Quando finalmente cheguei ao instituto, notei a simplicidade de sua fachada – com 

suas paredes amarelas e um sóbrio letreiro negro com o nome do local – bem como o seu ar 

de “reserva”. Os vidros escurecidos me impediam de enxergar se o instituto funcionava 

naquele momento, mas percebi que havia um interfone ao lado do portão. Após alguns 

minutos, desde o toque, o portão se abriu e eu pude adentrar pela primeira vez no instituto. 

Logo de início, fui recebido por um de seus funcionários, que também é morador das 

redondezas. Prontamente, informei que eu estava ali para o curso de capacitação técnica em 

arqueologia e o mesmo pediu-me para esperar pela chegada de Reinaldo e Nelson. 

          Enquanto esperava, caminhei pelo instituto e observei os antigos detalhes da 

construção. Certamente, as paredes do local revelavam fisicamente o passado colonial 

brasileiro. Não obstante, tamanha era a riqueza cultural daquele instituto que abriga ali a 

existência de um sítio arqueológico distinto do cemitério dos pretos novos: a sondagem que 

guarda o primeiro contato dos índios tupinambás com os europeus. Através da janela 

arqueológica, foi possível observar o solo arenoso de séculos atrás, denunciando que aquela 

região da Gamboa era, interessantemente, uma região litorânea. Caminhando mais um pouco, 

pude notar, no alto das paredes, retratos de ícones afro-brasileiros, como Tia Ciata, Tereza de 

Benguela, Anastácia, Mãe Menininha de Gantois, Elza Soares e outras figuras, revelando 

uma singela homenagem às suas memórias. 

          Na sala de espera, onde constam prateleiras de metal repleta de livros históricos, 

também há uma televisão que reproduz, durante todo o dia, imagens sobre a história do Brasil 

colonial e sua relação com o Cemitério dos Pretos Novos. Do mesmo modo, as imagens de 

                                                      
4 A Rua Silvino Montenegro se encontra relativamente próxima ao Instituto Pretos Novos, localizando-se em 

frente ao 5º Batalhão de Polícia Militar do Rio de Janeiro e interseccionando-se com a Avenida Venezuela. 
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personalidades marcantes relacionadas ao período da escravidão são mostradas no televisor. 

Acima das prateleiras, bem à vista dos visitantes, estão os troféus e outros prêmios ganhos 

pelo Instituto, isto é, por sua luta na preservação da memória africana e apoio à cultura afro-

brasileira. 

 

Figura 01 – Hall do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

          Conforme o tempo passava, mais pessoas iam chegando, incluindo um dos 

organizadores do instituto, o antropólogo e professor da Universidade Federal Fluminense, 

Blonsom Farias. Logo tratei de me apresentar e mencionar que estava ali no intuito de 

realizar o curso de arqueologia. Em seguida, uma estudante de geofísica da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro chegou ao local e disse que também estava ali para participar do 

curso. Após algumas horas, já haviam, no mínimo, seis pessoas à espera do curso. Todos eles 

pertenciam a universidades públicas, como a UFF, UFRJ e UERJ, sendo que alguns já 

haviam se graduado e estavam ali a nível de pós-graduação. 

          Em alguns minutos de conversa, notei que quase nenhum deles havia tido qualquer 

contato com material arqueológico, e muito menos com ossadas humanas. Um dos aspirantes 

ao curso – graduando em arqueologia pela UERJ – já havia tido contato com ossadas 
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humanas, inclusive no Setor de Antropologia Biológica do Museu Nacional, orientado 

também pela professora Andrea Lessa. Alguns aparentavam estar nervosos e ansiosos pelo 

início do curso, especialmente pela possibilidade de, pela primeira vez, ter contato com 

ossadas humanas e outros tipos de materiais arqueológicos. 

          Durante a conversa em grupo sobre a excitação de poder fazer parte desse projeto, a 

campainha havia tocado. Os arqueólogos responsáveis pelas escavações e pelo curso 

finalmente haviam chegado. De início, nos apresentamos e seguimos para a sala de reuniões. 

Ali, nos foi dito que teríamos de assistir algumas aulas teóricas antes de, efetivamente, 

podermos escavar. De igual maneira, fomos aconselhados a adquirir os materiais necessários 

para a escavação, tais como botas, óculos de proteção, luvas, lentes de aumento, bússola, 

caderno de campo e outros acessórios. Esta tinha sido a primeira aula teórica de outras quatro 

que viriam pela frente. Não obstante, os dias de atividades tinham sido postulados como 

sendo às segundas, quartas e sextas, ao mesmo horário. 

          No segundo dia de aula teórica, fomos apresentados aos fundamentos básicos da 

arqueologia de campo, tais como segurança na execução do trabalho, noções de logística, 

métodos de escavação, ferramentas de trabalho e suas utilidades, bem como os conceitos 

específicos como quadrículas e sondagens. Na terceira aula, tivemos contato pela primeira 

vez com o material arqueológico do Cemitério dos Pretos Novos. Entre eles, havia louças, 

faianças, cerâmica, fragmentos de telhas, fragmentos de panela de barro, contas, miçangas, 

dentes, ossos de animais e ossos humanos. Sentamos todos em uma mesa e observamos o 

cuidado com que o material era manuseado. Em seguida, fomos instruídos a manuseá-los – 

devidamente calçados com luvas sem amido – e encorajados a tentar identificá-los com base 

no que havíamos aprendido até ali. 

          Alguns alunos do curso proferiam a todo momento expressões de surpresa, como 

“Minha nossa! ”. Outros optaram por não tocar o material, mas apenas observar e ouvir 

atentamente o que os arqueólogos estavam dizendo. É pertinente ressaltar que os ossos 

humanos estavam bastante fragmentados, quase que como uma “farinha de ossos”. Nesse 

sentido, devido a sua pouca ou nenhuma aparência com os ossos humanos, tal como 

habitualmente os conhecemos, não observei, nos indivíduos que os manuseavam, a 

assimilação de que estavam lidando com restos humanos. Contrariamente, pareceu haver 

muita dificuldade até mesmo na identificação dos fragmentos por parte dos alunos. 

Constantemente, faziam-se confusões entre o que era, de fato, osso humano e o que não era. 

Todavia, todos aparentavam estar fascinados com os objetos analisados e, principalmente, 
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com os dentes, tendo estes, sido de fácil assimilação devido ao seu bom estado de 

conservação. 

 

 

1.2 – ESCAVANDO O PASSADO 

          Algumas semanas depois, logo pela manhã, houve o início efetivo das escavações, que, 

por sua vez, se concentraram em uma sondagem específica. Quando todos os aspirantes a 

arqueólogos técnicos estavam a postos, nos fora lembrado que o papel que exerceríamos de 

início consistia, em grande medida, na “peneiragem”, coleta, identificação e catalogação do 

material recolhido dentro da sondagem. Após o término dessas tarefas, fomos informados de 

que entraríamos, um-a-um, dentro da sondagem para recolher o material que seria 

posteriormente “peneirado”. Não obstante, também nos fora dito que tudo deveria ser 

realizado com o devido respeito, afinal, estávamos lidando com vestígios de seres humanos. 

Figura 02 – Patela direita encontrada durante o processo de peneiramento5 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

                                                      
5 Patela, antigamente conhecida como rótula, é o osso do corpo humano que se articula com o fêmur – osso da 

coxa – e que corresponde ao joelho. WHITE, T; BLACK, M; FOLKENS, P. Human Osteology, 3ª Ed. Oxford: 

Elsevier, p. 252. 
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          Em um primeiro momento, encontrava-me incapaz de estabelecer uma conexão entre 

os fragmentos ósseos e seres humanos de fato, principalmente devido à dificuldade de 

identifica-los como sendo verdadeiramente humanos, bem como o viés científico com que eu 

analisava o material. Todavia, o respeito permanecia sob todas as circunstâncias, em função 

da carga simbólica que o local e seus achados emanavam. Ainda assim, em função do meu 

prévio contato com “material humano”, não me senti tão impactado ao manuseá-los. Somente 

o senti quando finalmente pude adentrar na sondagem, afinal, eu havia entrado em contato 

direto com o solo do cemitério. Neste momento, se deu a maior carga emocional que eu havia 

experimentado até então, justamente devido ao poder simbólico incutido no ato de pisar 

naquele antigo solo. 

Figura 03 – O trabalho de escavação dentro da sondagem 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

          Com o passar do tempo, em função de participar dos trabalhos de escavação realizado 

todas as segundas, quartas e sextas, ocorreu-me uma espécie de processo de naturalização. Já 

no ano de 2017, embora eu mantivesse em mim uma certa ressalva emocional, meu viés já 

havia se tornado estritamente científico, mesmo enquanto lidando com ossos praticamente 
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intactos, como, por exemplo, falanges6 e vértebras7. No entanto, ainda assim, as duas facetas 

do objeto humano constantemente se confundiam: o osso enquanto material biológico a ser 

analisado e o osso enquanto fração de pessoa humana. 

          Dentro da sondagem, experienciando sob a planta dos meus pés o solo que os cativos 

africanos haviam sido “enterrados”, constantemente sentia que estava rodeado por eles, não 

em um sentido biológico, mas metafísico, de tal forma que a força da representatividade 

simbólica que aqueles ossos carregam transcendesse o mundo platônico das ideias. Embora 

rodeado de fragmentos de pouca ou nenhuma semelhança com um esqueleto humano, sua 

carga simbólica – corroborada pelo fato de saber que se tratavam verdadeiramente de ossos 

humanos – recaiu enormemente sobre mim. Nesse sentido, na ausência de um parâmetro 

físico que permita o reconhecimento objetivo dos fragmentos humanos, não parece haver 

explicação para esse “afetamento”, senão pelo simbolismo que eles carregam em si. 

          Não obstante, o contato com outros materiais encontrados no sítio arqueológico, tais 

como adornos pessoais utilizados e elaborados pelos pretos novos (contas, miçangas, colares 

e outros acessórios) denotam não somente um significado pessoal – aquilo que remete ao 

indivíduo – mas também temporal. Em outras palavras, os referidos achados carregam e 

emanam as chagas simbólicas do tempo em que viveram, assim como os materiais de 

construção, louças, faianças e fragmentos de panelas de barro, também encontrados durante 

os processos de escavação. De todo modo, eu me permiti ser afetado pelo cenário e seus 

atores, no intuito de obter informações cognoscíveis. Segundo Favret-Saada, se eu aceitasse 

“submergir” total e emocionalmente no ambiente, seria algo como uma aventura pessoal, e 

não um trabalho. Em contrapartida, se eu me colocasse apenas como um mero e distante 

observador, não haveria nada de substancial a ser, de fato, observado (FAVRET-SAADA, 

2005). 

          Ora, pois, como eu haveria de enxergar as representações e relações semióticas entre os 

achados arqueológicos, quem os encontrou e quem apenas os observou de longe sem inserir a 

mim mesmo nessa rede de dispositivos simbólicos? Em função dessa dificuldade, optei pela 

experiência do afetamento no intuito de acessar uma esfera de conhecimento que se 

                                                      
6 Falanges são os ossos dos pés e das mãos que constituem o movimento dos dedos e se articulam, 

respectivamente, com os metatarsos e metacarpos, que, por sua vez, constituem a base dos pés e das mãos. 
7 Vértebras são os ossos em formato de “discos” que compõem o corpo da coluna vertebral, estendendo-se da 

base do crânio ao sacro. São comumente divididas em três categorias: vértebras cervicais (pescoço), torácicas 

(peito) e lombares (base das costas). WHITE, T; BLACK, M; FOLKENS, P. Human Osteology, 3ª Ed. Oxford: 

Elsevier, p. 136, 139, 143,215, 291. 
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encontrava além do alcance da simples observação, e assim o fiz em cada etapa deste 

trabalho. 

 

1.3 – OS PRIMEIROS VISITANTES 

          Enquanto as escavações se davam “a todo vapor”, várias pessoas visitaram o instituto, 

dentre elas jornalistas, pesquisadores, alunos em excursões, turistas e moradores da 

localidade. Devido ao ritmo constante e acelerado dos trabalhos, às vezes nem notávamos 

que estávamos rodeados de pessoas nos observando. Não obstante, algumas delas nos faziam 

perguntas sobre o que havia ali. Na maioria das vezes em que respondíamos à questão, 

recebíamos como resposta surpresa e confusão. A primeira devida, possivelmente, ao 

estranhamento de ter milhares de pessoas enterradas “sob seus pés” e a segunda, talvez, 

devida à falta de semelhança dos fragmentos ósseos com ossos humanos como conhecemos 

de fato. 

          Muitas vezes ao dia as perguntas se repetiam: “Isso são ossos humanos? ” De fato, a 

semelhança parece ser um fator importante no que concerne ao reconhecimento dos ossos 

enquanto pessoas. Talvez, os fragmentos não tenham a mesma carga simbólica (lê-se sentido) 

que um osso intacto possui, mesmo que a referência dos termos “ossos fragmentados” e 

“ossos intactos” seja a mesma, a saber o material biológico que constitui o sistema articular 

de um indivíduo. Embora haja outro sítio arqueológico no instituto – a saber a sondagem que 

evidencia o primeiro contato dos índios tupinambás com os europeus – o local de “repouso” 

dos cativos africanos parece chamar para si toda a atenção, seja pelo fato de estar em 

processo de escavação ou pela “aura” de tragédia que o contexto do local emana por meio 

das ossadas. 

          Em grande medida, o curso de visitantes se dá em função do IPN estar presente no 

circuito histórico e arqueológico da celebração da herança africana8, dispondo de visitas 

guiadas, a título de exemplo, para turistas, escolas de ensino médio e fundamental. Todavia, 

como nada se é dito sobre o fato de as escavações estarem em andamento, os visitantes são 

sempre surpreendidos. Se antes havia uma espessa pirâmide de vidro que separava o 

observador do solo do sítio arqueológico, atualmente há apenas uma simples barreira de 

correntes. De certo, isso torna relativamente maior a proximidade entre os visitantes e o 

cemitério em si. Não obstante, embora se saiba de antemão – mediante as breves explicações 

                                                      
8 “Porto Maravilha”, circuito da herança africana, acessado em 2017, www.portomaravilha.com.br/circuito. 
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dos guias e o vídeo da própria instituição – que o instituto está assentado sobre um antigo 

cemitério de escravos africanos, esse sentimento parece ser aprofundado ao se observar os 

materiais arqueológicos sendo coletados a uma distância de, no máximo, um metro e meio. 

          Ainda assim, eu pude assimilar que tal proximidade com o campo aberto do cemitério 

parece produzir um sentimento maior de “presença”. Segundo um dos visitantes – que já 

havia ido ao instituto anteriormente – o fato de estar presenciando o cemitério sem a pirâmide 

de vidro fez com que ele se sentisse mais próximo de seu contexto. Certamente, as constantes 

descobertas no referido sítio reforçam ainda mais esse sentimento de proximidade, trazendo à 

luz novamente os fragmentos de um período obscuro bem diante do olhar atento dos 

visitantes. 

 

Figura 04 – Visitantes ouvem atentamente uma breve explicação de um dos arqueólogos 

enquanto observam o solo do cemitério, separados apenas por uma corrente 

 

Fonte: Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos 
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1.4 – PERTO DEMAIS 

          Por vezes, durante os processos de escavação, um dos arqueólogos responsáveis pelo 

campo – Reinaldo Tavares – convidava aleatoriamente alguns visitantes a ultrapassarem as 

correntes que separavam a área de observação e o campo de atuação dos arqueólogos, de 

modo a observarem mais de perto os trabalhos. Essa proximidade é, portanto, ainda mais 

gritante que a ausência da janela arqueológica, permitindo aos visitantes a ficarem – 

literalmente – à beira do cemitério e observarem de forma clara tudo o que havia ali dentro, 

como um olhar direto ao passado. Não obstante, as correntes pareciam delimitar não somente 

o local de observação e a área de trabalho dos arqueólogos, mas dois lugares intrínseca e 

simbolicamente distintos. 

          Ora, se já havia o respeito na área de observação, por parte dos visitantes, este parecia 

aumentar drasticamente quando à beira da sondagem. De certo modo, as correntes se 

mostravam como “o portão de entrada” para o cemitério dos pretos novos. O silêncio, que já 

existia fora dos limites das correntes, tornava-se “ensurdecedor” no lado de “dentro”. O 

silêncio absoluto somente era rompido quando um dos arqueólogos se prontificava a explicar 

a história do local e os trabalhos ali realizados. Parece-me razoável concluir que, a esse 

ponto, a experiência do observador torna-se consideravelmente “mais forte”. Certamente, o 

fato de poder “ver de perto” os ossos ali dispostos, ou sendo coletados pelos arqueólogos e 

seus auxiliares, fornece um olhar totalmente diferente de um observador que se coloca atrás 

das correntes. 

          Em seguimento, a possibilidade de ultrapassá-las e acompanhar de perto o trabalho dos 

arqueólogos não é realmente incomum. De fato, esse episódio ocorreu diversas vezes, 

evidenciando sempre a mesma reação de respeito e silêncio por parte dos diferentes grupos 

de visitantes que adentravam à “área dos arqueólogos”. De certo modo, é possível falar que a 

carga emocional – traduzida pelos sentidos – que envolve o instituto tem o seu ponto mais 

forte na área do cemitério. O núcleo, que é justamente o contexto histórico do sítio, parece 

emanar uma espécie de força simbólica que é sentida de forma progressiva à medida que se 

aproxima da sondagem, o que parece explicar a mudança de comportamento à beira da 

“cova”. 

          Ainda assim, houve episódios em que a proximidade com o cemitério foi ainda mais 

íntima. Em determinados momentos, algumas pessoas tiveram a oportunidade de presenciar 

achados importantes, como ossos ou dentes menos fragmentados que os demais. A partir do 
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momento em que há a assimilação do achado por parte do observador – isto é, um dente 

integro ou um osso do corpo humano facilmente identificável – parece haver uma espécie de 

“choque”. Talvez, isso se deva à súbita mudança de contexto. Em outras palavras, passa-se 

repentinamente de um contexto onde há apenas fragmentos não identificáveis para um 

contexto onde há, ao olhar do observador, algo verdadeiramente humano. Nota-se, todavia, 

que esse fator parece ser relativamente dependente de quem observa, ou mais precisamente, 

de sua capacidade de identificar o objeto como sendo um osso ou dente humano. 

          Não obstante, por mais que se saiba que é o esperado encontrar ossos humanos em um 

cemitério, o “choque” parece ocorrer apenas na identificação destes, que é, por sua vez, a 

realização mental de há de fato um cemitério diante do observador, e não apenas um monte 

de fragmentos. Em outras palavras, trata-se de uma máxima análoga ao aforismo “ver para 

crer”. Ainda assim, por mais que se saiba – ao menos conceitualmente – que os fragmentos 

são ossos humanos, não parece ocorrer um “choque” no observador, mas apenas uma breve 

assimilação. No entanto, faz-se necessário notar que a pura assimilação não parece diminuir a 

carga emocional do ambiente. A princípio, a mera representação simbólica do cemitério e dos 

fragmentos humanos parece ser o suficiente para extrair dos visitantes toda uma gama de 

sentimentos e reações – embora em menor grau comparado aos que experimentam o 

“choque” –  mesmo que não consigam identificar, assimilar ou enxergar uma figura humana 

nos ossos. 

 

2 – OS “PRIMEIROS OSSOS HUMANOS” 

          Introduzo este capítulo ressaltando a mudança de contexto visual dos achados do sítio 

arqueológico. A essa altura, o que pôde ser observado dentro da sondagem se assemelha 

bastante à forma humana, o que resultou em uma mudança drástica de comportamento dos 

visitantes, dos funcionários do instituto e de toda a equipe de arqueologia, especialmente no 

que diz respeito à forma de tratar os remanescentes ósseos do Cemitério dos Pretos Novos. 

Em suma, o capítulo em questão marca a importante passagem dos fragmentos ósseos não-

identificáveis, à priori, para os “primeiros ossos humanos”, sendo estes os fragmentos 

facilmente assimiláveis à figura humana. 

          Conforme o nível de profundidade da sondagem principal ia sendo “baixado”, os 

fragmentos foram dando lugar a ossos mais “inteiros”, ou ainda, mais assimiláveis à figura 

humana. Em um dado momento – a mais ou menos um metro de distância do nível do chão – 
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já era possível encontrar fragmentos de crânio facilmente identificáveis, ossos menores do 

corpo humano inteiros (tais como falanges, patelas e clavículas) e ossos longos parcialmente 

completos. Não obstante, começavam a aparecer, igualmente, ossos articulados. A este ponto, 

a forma como vínhamos realizando o trabalho, mudou. Não estávamos mais lidando com 

fragmentos, mas sim com “ossos humanos”, de fato. Segundo Hugo Fraga, um dos 

arqueólogos técnicos presentes na escavação, à medida que os ossos foram tomando uma 

forma mais assimilável à figura humana, uma gama de sentimentos emergia. Todavia, o 

“susto”, embora foi sendo gradativamente substituído. 

          Ele ressalta: “Primeiro, eu acho que a gente sente algo como compaixão, tristeza e 

pena ao se deparar como algo como esses ossos, a julgar por tudo o que passaram. Não é 

como um choque, um susto, como da primeira vez que você percebe os ossos. Você está 

vendo ele ali, articulado! Não se trata mais de ossos ou de fragmentos, mas de um indivíduo 

inteiro. Mesmo que sejam ossos, fragmentos, você consegue visualizar um indivíduo por trás 

disso”9. Não obstante, essa pareceu ser a visão compartilhada também entre os visitantes do 

instituto. A todo momento, era possível ouvir frases como “olha, aquilo ali é uma perna de 

alguém” ou “nossa, aquilo é um braço, né? ”. Nesse sentido, a capacidade analítica dos 

observadores – lê-se a habilidade em associar os ossos à figura humana – parece ser o 

“gerador de choque”. Ainda assim, diante da facilidade de associação, o efeito nota-se quase 

imediatamente. 

          Do mesmo modo, faz-se necessário ressaltar que o “susto” parece ser, de fato, o 

primeiro efeito a ser notado no observador, seguido de uma gama de sentimentos provocados 

pela percepção dos seres humanos – lê-se ossos articulados – ali dispostos. No geral, a essa 

altura dos processos de escavação, surgiam os primeiros seres humanos10. 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Depoimento colhido durante os processos de escavação na tarde da sexta-feira do dia 19 de maio de 2017. 
10 Em tempo: a partir deste capítulo, utilizarei a expressão “seres humanos” somente para me referir aos ossos 

articulados. O emprego do termo em questão fez-se necessário devido ao modo como os observadores passaram a 

interpretar os ossos. 
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Figura 05 – Os “primeiros ossos humanos” encontrados no Cemitério dos Pretos Novos 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

          Coincidentemente, o fluxo de visitantes no instituto aumentou justamente no período 

em que estes vinham sendo descobertos, o que me permitiu analisar a reação de inúmeras 

pessoas diante dos achados. Em termos gerais, as reações dos visitantes se mostraram 

similares. No entanto, junto ao impacto recebido pelos ossos dispostos na sondagem, era 

manifestada a vontade de fotografar os achados. É importante ressaltar que o olhar 

predominante sobre o Cemitério dos Pretos Novos não pareceu soar como o de um cemitério 

urbano convencional. Isso se tornou evidente à medida que vários visitantes fizeram questão 

de fotografar e postar os registros dos restos humanos em redes sociais. De certa forma, é 

razoável admitir que tal atitude seria inconcebível quando se tratando de um cemitério urbano 

convencional. 

          A título de exemplo, não se ouve falar em relatos de indivíduos que vão a cemitérios 

convencionais a fim de fotografar os corpos exumados e postar os registros em redes sociais. 

Nesse sentido, as diferenças de olhares que recaem sobre estes cemitérios e o Cemitério dos 

Pretos Novos se mostram bastante claras. Em conclusão, o Instituto de Pesquisa e Memória 

Pretos Novos, embora tenha como função servir como centro de pesquisa e memorial aos 
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cativos ali em repouso, não é interpretado – ao menos aos olhos de turistas e visitantes sem 

nenhuma relação religiosa ou étnica com os africanos – como sendo um cemitério urbano 

comum. 

          Em um dado momento, a insistência dos registros dos remanescentes humanos por 

parte dos visitantes resultou em um mal-estar na equipe de arqueologia. Os coordenadores da 

equipe alegaram que, por se tratar de uma pesquisa acadêmica em andamento, as fotografias 

poderiam atrapalhar o andamento do projeto, no sentido de revelar dados exclusivos. Nesse 

sentido, as medidas tomadas pela equipe consistiram na exposição pública de uma cópia da 

portaria do IPHAN da escavação. Do mesmo modo, os gestores do instituto foram instruídos 

a coibir quaisquer tentativas de fotografar os achados. Todas as fotos deveriam ser tiradas em 

ângulo aberto, de modo a não focar nos remanescentes ósseos dentro da sondagem. 

 

2.1 – O ESTRANHAMENTO 

          Enquanto os fragmentos ósseos foram “tomando a forma humana”, o costume 

adquirido mediante o hábito do trabalho foi se dissolvendo e dando lugar aos constantes 

impactos mentais gerados pelos ossos. A essa altura, a equipe de arqueologia não mais 

trabalhava com fragmentos, mas com seres humanos de fato. Já a um metro de profundidade 

na sondagem, surgiam os primeiros crânios quase inteiros. Certamente, em comparação com 

os outros ossos até então encontrados, o impacto nos visitantes, nos funcionários do IPN e na 

própria equipe arqueológica foi bem maior. Os crânios chamavam para si toda a atenção dos 

observadores. Isso ocorre, de certa forma, porque os crânios são o ponto de referência 

anatômico de mais fácil assimilação à forma humana por parte do observador. 

          De fato, ter de manusear esse tipo de material causa um certo tipo de estranhamento. O 

impacto causado pelos fragmentos não-identificáveis à priori tende a ser menor que o 

impacto causado por um crânio quase inteiro, a título de exemplo. Nesse sentido, as 

impressões do observador devem ser consideradas. Segundo Simmel, o homem éum ser que 

responde às diferenças. Sua mente é estimulada por elas de modo a gerar uma determinada 

impressão. Embora existam impressões curtas, duradouras e ligeiramente distintas entre si, 

todas elas tendem a assumiruma forma habitual e regular (SIMMEL, 1987). Embora Simmel 

tenha se referido à metrópole como a responsável por inserir à consciência humana tal 

fenômeno, tendo a pensar que outro “organismo vivo” o faça: o Instituto. 
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          O IPN, por meio da conservação do sítio arqueológico, é o organismo vivo responsável 

por incutir uma determinada forma de consciência aos seus visitantes. Como uma metrópole, 

o Instituto possui regras comportamentais que se impõem sobre os indivíduos. Não obstante, 

tais regras parecem emanar do próprio Cemitério. Não há, propriamente, um código de 

conduta expresso pelo Instituto, todavia, a “aura” de respeito que cerca o lugar se impõe 

espontaneamente por força de ser o que é. A tradução física do cemitério é, obviamente, o 

conjunto de ossos humanos ali dispostos. Nesse sentido, quando os ossos se mostram na 

“figura humana”, por meio de uma impressão, a “aura” de respeito existente no local é 

reforçada, gerando deste modo um estranhamento imediato no observador. 

          Embora a experiência visual do observador seja subjetiva, o ponto de convergência 

parece ser o estranhamento. Dito de outro modo, as experiências mentais que se encarregam 

de construir uma imagem humana sobre a figura dos ossos tendem a perpassar pelo 

estranhamento. Em seguimento, o produto dessa experiência da “diferença” torna-se o ruptor 

da barreira epistêmica que separa o observador da “forma humana” recém-mentalizada. 

Implodida a barreira, o observador passa a reconhecer a si mesmo – enquanto ser biológico – 

nos ossos que guardam uma considerável semelhança com a forma humana habitual. 

          Nota-se que os achados arqueológicos materiais, como contas, miçangas, elementos 

construtivos, botões, fivelas também imprimem no sujeito observador o estranhamento, mas 

de forma diferente e em menor grau que os remanescentes humanos. Todavia, em conjunto 

com suas descrições em plaquetas, prendem a atenção do observador. Essa afirmação é 

corroborada pelos constantes olhares curiosos dos visitantes que se debruçam sobre as 

vitrines. 
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Figura 06 – Mandíbula e Maxila com dentes: semelhança à figura humana 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

2.2 – O INSTITUTO PRETOS NOVOS SOB OS HOLOFOTES 

          Tendo em vista os recentes achados, é natural que o instituto tenha atraído a atenção da 

mídia. Diversos veículos de reportagem se concentraram em elaborar matérias envolvendo as 

escavações do Cemitério dos Pretos Novos, tais como Globo, SBT, Band, IstoÉ, New York 

Times, AFP Francesa, Reuters e National Geographic. A maioria dos veículos jornalísticos 

estabeleceu uma ligação do Instituto com o Cais do Valongo, recém-eleito patrimônio 

mundial pela UNESCO. Assim como o Cemitério dos Pretos Novos, o Cais também está 

localizado na região portuária do Rio de Janeiro, entre as ruas Coelho e Castro e Sacadura 

Cabral. Alguns pesquisadores afirmam que o Cais foi a porta de entrada de mais de um 

milhão de cativos africanos no século XIX, enquanto outros pesquisadores negam. 

          A arqueóloga responsável pela descoberta do Cais do Valongo, Tânia Andrade Lima, 

argumenta que existem indícios históricos que comprovam a passagem dos cativos africanos 

pelo Cais. Este teria sido, segundo a mesma, o destino final dos escravos, depois destes terem 

desembarcado e cumprido a quarentena. Em conclusão, o Cais seria a porta de entrada dos 

ditos Pretos Novos (LIMA, 2013). Por outro lado, alguns historiadores como Nireu 

Cavalcanti afirmam que o Cais do Valongo jamais foi a porta de entrada dos escravos 

africanos no país. Nireu argumenta que inexistem quaisquer documentos históricos 

comprovando a região como um local de desembarque (CITAR NIREU). 
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          O Embate argumentativo atinge o Cemitério dos Pretos Novos à medida que este se 

encontra incluso no contexto histórico. Em outras palavras, o Cemitério recebeu os corpos 

dos Pretos Novos que poderiam ou não ter desembarcado pelo Cais do Valongo. Dentro do 

Instituto, o embate também está presente: alguns pesquisadores – que, não necessariamente, 

mantém um vínculo formal com o Instituto – discordam da ideia de Cais dos escravos, ao 

passo que outros a adotam. Essa divergência de ideias resultou em constantes embates, os 

quais não chegaram a durar muito. De qualquer forma, a relação construída entre o Cais do 

Valongo e o Cemitério dos Pretos Novos ajudou a lançar a luz dos holofotes midiáticos sobre 

o último. Nesse sentido, o cemitério passou a acolher um número maior de visitantes (alguns 

estrangeiros), mídias nacionais e internacionais e pesquisadores. 

          Tendo em vista todos olhares recaídos sobre o Instituto e a afirmação de que ali 

estariam enterrados os escravos que chegaram aos milhares pelo Cais do Valongo, a carga 

simbólica emanada pelo Cemitério foi reforçada. Aos olhos de alguns indivíduos, o link com 

o Cais seria a junção de mais uma peça no quebra-cabeças do Brasil Colonial e um valioso 

testemunho de mais um triste capítulo da história da humanidade. Ainda assim, foi possível 

observar, no próprio Instituto e no Cais, os efeitos gerados pela carga simbólica reforçada. 

No dia seguinte à eleição do Cais do Valongo como Patrimônio Mundial pela UNESCO, no 

dia dez de julho, houve festejos no Instituto e no próprio Cais. Logo pela manhã, Merced 

Guimarães, a diretora do Instituto Pretos Novos, aparecia ao vivo no Bom Dia Brasil, um 

programa jornalístico da TV Globo. Posteriormente, o Cemitério também entrou ao vivo 

algumas vezes durante a programação da Globo. De um certo modo, a relação do Cais do 

Valongo com o Cemitério foi reforçada pela mídia, o que também impulsionou, não somente 

a imagem, mas também a força simbólica do Cemitério dos Pretos Novos. 

 

2.3 – UMA REPORTAGEM EMOCIONANTE 

          Paralelamente à investida da mídia televisiva ao Cemitério dos Pretos Novos, 

jornalistas independentes e de menor expressão também chegavam ao Instituto. Este foi o 

caso de uma jornalista de Brasília que havia chegado no primeiro trimestre deste ao IPN. 

Faz-se necessário ressaltar que as entrevistas são negociadas diretamente com a organização 

do Instituto, e não com a equipe arqueológica. Por vezes, a equipe de arqueologia era avisada 

de algumas entrevistas, mas não necessariamente em todos os casos. Nesse sentido, a equipe 

costumava receber alguns jornalistas de surpresa. 
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          A referida jornalista de Brasília se enquadrou neste caso. Logo pela manhã, sua equipe 

abordou os arqueólogos no intuito de filmar os trabalhos e conversar com alguns membros 

das escavações. Reinaldo Tavares foi o arqueólogo responsável por lidar com eles. De início, 

Reinaldo apresentou o contexto histórico do cemitério, narrando a história desde o 

funcionamento do cemitério até a sua redescoberta. Durante o curso da história, notei que a 

jornalista aparentava estar bastante emocionada, mas foi quando Reinaldo a convidou para 

olhar os remanescentes humanos mais de perto que a mesma se debruçou em prantos.  

          O reconhecimento de si nos restos humanos foi evidenciado tanto na carga emocional 

na jornalista como também na sua constatação pessoal, ao apontar para um crânio e nomeá-lo 

corretamente em conjunto com expressões de surpresa. A emoção da jornalista aparentava ser 

tão profunda que a reportagem foi interrompida, tendo a repórter se retirado do local por 

alguns minutos. Retomada a matéria, a mesma ouvia atentamente as palavras de Reinaldo, 

ainda emocionada. Nós, os outros membros da equipe de arqueologia, apenas observávamos 

sua reação enquanto trabalhávamos. 

          Notei que, conforme os fragmentos ósseos foram tomando a “forma humana”, 

respostas emocionais, como lágrimas e choros copiosos, foram se tornando cada vez mais 

comum. Nesse sentido, as reações mais cometidas de surpresa e seriedade – por parte dos 

visitantes – foram dando lugar às reações mais emocionais, o que, mais uma vez, confirma a 

relação entre a semelhança visual dos ossos, o estranhamento e a experiência mental. Ainda 

assim, o fato de se exercer uma determinada função profissional naquele local não pareceu 

ser suficiente para coibir respostas emocionais. Embora esse fator não se estenda aos 

profissionais de arqueologia, dada a habituação e o costume do campo, ainda está presente 

nos indivíduos que visitam o Instituto. 

          O caso marcante da jornalista que chorou copiosamente diante do solo do cemitério 

ilustra apropriadamente o rompimento da barreira que separa o profissional do ser humano. 

Obviamente, as experiências envolvendo o Cemitério dos Pretos Novos são subjetivas, 

todavia, a carga simbólica emanada pelo Cemitério se sobrepõe às experiências individuais. 

Nesse sentido, por vezes, a barreira se rompe e o emocional transborda. A forma como esse 

fenômeno se manifesta, certamente, pode variar, mas o rompimento da barreira individual 

que torna visível o emocional é sempre o resultado da mesma força motora: o próprio 

Cemitério. Isso se tornou claro à medida que o ponto físico de maior carga emocional, 

segundo minhas observações, se encontra à beira da sondagem, ultrapassando o limite das 

correntes. 
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2.4 – AFETAMENTO: UM TURBILHÃO DE EMOÇÕES 

          Até que ponto o afetamento se incide sobre um indivíduo? Segundo Favret-Saada, por 

definição, a empatia pressupõe a distância. Em outras palavras,é por não se estar no lugar do 

outro que se tenta representar ou imaginar o que ou como seria estar lá, e quais sensações, 

percepções e pensamentos viriam à mente (FAVRET-SAADA, 2005). Precisamente, é isso 

que o Instituto tenta fazer: ao preencher todo o espaço com fotografias de cativos africanos, 

seus nomes, seus pertences materiais, quadros com narrativas históricas sobre o Cemitério e 

relatos das práticas funerárias, há a submersão na história por parte do visitante. Nesse 

sentido, torna-se inevitável a experiência da empatia, ou ainda, o exercício de se colocar no 

lugar do outro. 

          Essa experiência se mostrou mais realista à medida que as marcas físicas da escravidão 

eram exibidas na figura dos ossos. A observação destes em conjunto com as narrativas 

históricas apresentadas pelo Instituto submergem, com muita fidelidade, o visitante no 

contexto histórico em questão. Nesse sentido, o afetamento começa ao se adentrar no 

Instituto. Mesmo que não se saiba de imediato que o sob seus pés se encontram os corpos de 

milhares de escravos, já ocorre o afetamento mediante as narrativas. Progressivamente, o 

afetamento se torna mais forte e envolve o observador em um turbilhão de emoções. Isso 

ocorre, em um primeiro momento, com os relatos históricos. Posteriormente, há o uso de 

conteúdo imagético (pôsteres, vídeos e artes representativas), e, por fim, o contato visual com 

a cultura material encontrada durante as escavações e a observação dos vestígios físicos da 

escravidão por meio dos ossos. Nota-se que todo o percurso produz afetamento, mas é no seu 

ponto final que as emoções mais se afloram. 

          Não foi difícil ouvir histórias de pessoas que relataram mal-estar, crises compulsivas 

de choro, histeria e até mesmo incorporações mediúnicas no local. Pude confirmar alguns 

destes relatos com um dos funcionários do Instituto, que me informou ter presenciado 

desmaios e crises de choro em uma determinada excursão escolar. Ainda assim, pude 

presenciar outros três casos onde alguns visitantes se debruçaram em lágrimas diante do solo 

do cemitério. Inclusive, um deles – uma jovem estudante de São Paulo – veio até a mim e 

perguntou se poderia me dar um abraço. Após o afago, a mesma agradeceu e afirmou, ainda 

muito emocionada, ser muito grata pelo trabalho da equipe de arqueologia nas escavações do 

cemitério. 
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          Diversas formas de demonstração das emoções puderam ser observadas no Instituto. 

Ao trazer o visitante para “perto” do contexto histórico escravagista, o critério da distância é 

dissolvido e a empatia emerge em conjunto com toda uma gama de sentimentos, sensações e 

emoções. Esta é a medida, portanto, em que o afetamento recai sobre um indivíduo. Quanto 

mais próximo, em termos gerais, o visitante estava do contexto histórico da escravidão, maior 

se mostrava a reposta à carga emocional e simbólica emanada pelo Cemitério. Não obstante, 

também pude observar um fenômeno mediúnico – incorporação – ocorrer à beira da 

sondagem. No entanto, esse importante ponto será devidamente abordado no próximo 

capítulo. 

 

3 – PRECE AOS MORTOS: RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA 

          Início o último capítulo deste trabalho ressaltando e analisando as expressões religiosas 

que permeiam o Cemitério dos Pretos Novos, os constantes embates entre o místico e o 

científico no campo de atuação arqueológico e a representação simbólica dos ossos humanos 

para as religiões de matriz africana. Do mesmo modo, comento os momentos de tensão 

envolvendo o Instituto até o grande achado arqueológico que impacta não somente o IPN, 

mas também a história da escravidão no Rio de Janeiro.  

          Além de ser o guardião do Cemitério dos Pretos Novos, o Instituto é também um lugar 

de memória e preservação da herança africana. Nesse sentido, a presença de elementos das 

religiões de matriz africana se nota frequentemente. Por vezes, ocorrem rituais específicos de 

umbanda ou candomblé no local. Para ambas as religiões, o Cemitério é considerado um 

campo-santo. Dito isso, há – por parte de seus integrantes – a prática de honrar os ancestrais 

que sofreram as mazelas da escravidão. Basta um breve e atento olhar pelo Instituto para 

notar alguns elementos religiosos que preenchem o lugar. Logo na entrada, há um vaso de 

barro e, ao seu lado, um copo de vidro contendo um líquido incolor, similar à água. Segundo 

um dos religiosos do Instituto, este seria um Exu Guardião, que tem a missão de proteger e 

guardar o Instituto. 

          Do mesmo modo, é possível observar exposições sobre o candomblé nas paredes do 

Instituto e outros tipos de elementos religiosos. Por vezes, ocorre um certo conflito entre a 

manifestação religiosa e os trabalhos da escavação arqueológica. A título de exemplo, é regra 

na arqueologia que não haja qualquer espécie de alimentos – especialmente os que 

contenham amido – dentro dos limites do sítio arqueológico, sob risco de contaminação. No 
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entanto, em um dado momento, pude observar oferendas postas à beira da sondagem. A 

orientação que a equipe de arqueologia recebe do coordenador de campo é de ceder – na 

medida do aceitável – às práticas religiosas. Nesse sentido, a métrica da permissividade 

parece ser o bom-senso da equipe. 

 

Figura 07 - Oferenda à beira da sondagem: uma prática religiosa 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

          No geral, o conflito existe e é inevitável, todavia, sempre parece haver uma espécie de 

concessão por parte dos arqueólogos. No caso da imagem acima, as oferendas foram postas à 

beira da sondagem em um momento no qual não havia arqueólogos presentes. Nesse sentido, 

embora não se saiba quem fez a oferta, a mesma permaneceu ali sob a concessão de um 

arqueólogo que, após um tempo, a encontrou. Enquanto estive em campo, tive a oportunidade 

de observar tal prática por mais uma vez, sendo esta especialmente intrigante. 
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          No dia vinte e seis de julho deste ano – quarta-feira – enquanto dávamos11 

continuidade aos trabalhos de escavação, fomos interrompidos por um dos funcionários do 

Instituto, que também é adepto do candomblé. O mesmo indivíduo – o qual não me permitiu 

revelar seu nome – nos comunicou que havia sonhado com os cativos africanos ali enterrados 

e que havia recebido uma mensagem. Em suma, nos foi dito que os escravos não estavam 

felizes com a exposição que estão sujeitos. Segundo ele, devíamos trabalhar para evidenciar 

os achados, mas não tornar aquilo – em suas palavras – um show. 

          Em seguida, o mesmo se ajoelhou diante da sondagem e iniciou uma oração 

musicalizada. Após o término da oração – cuja duração foi de, aproximadamente, três 

minutos – o funcionário me pediu para colocar um copo de água à beira da sondagem. Em 

suas palavras, fui o escolhido por ter trabalhado dentro da sondagem durante vários meses. 

Prontamente, atendi o seu pedido. Alguns minutos depois, fomos convidados para tomar um 

café na copa do Instituto. Já no local, mais uma vez fomos introduzidos em uma dimensão de 

ritos e orações. O mesmo indivíduo pediu para que déssemos as mãos e rezássemos com ele.  

          Notadamente, as orações vocalizadas e conduzidas pelo referido funcionário eram, em 

sua grande maioria, católicas, tais como as preces à Virgem Maria e aos santos. A presença 

de elementos católicos nas orações de um adepto do candomblé evidencia não apenas uma 

histórica ligação entre o Catolicismo e o Candomblé, mas também cultural. Obviamente, não 

se pode derivar desta observação um fato que se estende a todos os contextos, todavia, dentro 

do Instituto, esta ligação aparenta ser estreita e bem estabelecida. 

          Algumas horas depois do círculo de orações terminar – enquanto trabalhávamos na 

sondagem – o funcionário veio novamente até nós e expressou um comportamento 

mediúnico. Após caminhar pela área de trabalho, o indivíduo pegou uma escala de 1,20m que 

estava encostada na parede e começou a utilizá-la como uma bengala. Logo em seguida, suas 

expressões corporais se modificaram, curvando-se ao caminhar e emitindo sons peculiares. 

Nesse momento, notamos que o mesmo havia incorporado uma entidade, a qual afirmou-se 

como sendo uma Preta Velha. 

          Com os trabalhos novamente interrompidos, fomos convidados a nos retirar do local e 

nos juntarmos à entidade no corredor do Instituto. Com todos reunidos, a entidade iniciou a 

conversa pedindo-me para anotar tudo o que dizia. Com um bloco de anotações na mão, 

                                                      
11 Neste dia, estavam presentes no local de trabalho a bioarqueóloga Prof. Dra. Andrea Lessa, o arqueólogo 

Nelson Mendonça, o curador do Instituto, Marco Antônio Teobaldo e, enquanto arqueólogo técnico, o autor deste 

trabalho. Os indivíduos citados nesta nota participaram efetivamente de todos os relatos do referido capítulo. 
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comecei a redigir cada palavra proferida. Alguns pedidos foram feitos, sendo todos eles 

relacionados aos cativos africanos ali enterrados. Faz-se necessário observar que todos os 

pedidos foram atendidos posteriormente pela equipe de arqueologia. Passados alguns 

minutos, um dos arqueólogos responsáveis pelas escavações – Reinaldo Tavares – entrou 

pelo corredor e pediu para que nos retirássemos do local, restando somente ele e a entidade. 

Segundo o antropólogo Vagner Silva,os antropólogos são comumente postos em uma 

categoria que transita entre o religioso e o leigo, beneficiando-se de privilégios que lhes são 

concedidos em função de um respeito adquirido. Esse privilégio pode gerar um sentimento de 

respeito no pesquisador em relação à religião - nesse caso o Candomblé. Essa experiência é 

definida por Silva como "quase religiosa" (SILVA, 2006, p. 61). Nesse caso, fui privilegiado 

por ter encontrado o primeiro esqueleto inteiro do Cemitério dos Pretos Novos, fato este que 

será abordado mais à frente. Embora minha atuação tenha se dado no campo científico, este 

foi o motivo pelo qual o religioso me pediu para que colocasse uma oferenda à beira da 

sondagem, como um sinal de respeito e reverência pelos mortos. 

          Fenômenos mediúnicos dessa natureza já haviam ocorrido no Instituto, mas somente 

tive ciência destes por meio de relatos. Não obstante, este em especial se mostrou 

surpreendente, à medida que ocorreu de forma inesperada e pode ser observado em sua 

plenitude. Toda a equipe de arqueologia se mostrou surpresa com o fenômeno, tendo 

interrompido os trabalhos imediatamente após a percepção do mesmo. Em conclusão, o 

embate entre o místico e o científico, já notado anteriormente, se estendeu para além das 

normas arqueológicas e oferendas à beira da sondagem. Os efeitos gerados pela manifestação 

religiosa no campo de atuação da ciência afetaram não somente o emocional da equipe, mas 

também sua atuação. 

          É importante notar que os objetivos da pesquisa arqueológica em curso no cemitério 

continuam os mesmos. De maneira geral, o afetamento relatado no parágrafo anterior se deve 

às interrupções constantes dos trabalhos, comprometendo, dessa forma, a atuação da equipe. 

Do mesmo modo, o afetamento emocional citado se deve à sensibilização da equipe diante 

dos apelos aos mortos feitos pelo funcionário e pela entidade. Em conclusão, os embates 

entre o científico e o místico se mostraram, por vezes, inevitáveis. Todavia, parece haver um 

ponto de convergência que se situa na ponte metafísica entre a beira e o fundo da sondagem: 

a prece aos mortos. Diante dos fatos observados, foi possível observar que os rituais 

envolvendo os remanescentes humanos ali enterrados são bem aceitos, à medida que a equipe 

de arqueologia concede e provê o auxílio necessário para os mesmos em alguns casos. 
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3.1 – REVERÊNCIA AOS ANCESTRAIS 

          Sabe-se que o Instituto recebe, por vezes, eventos relacionados à herança africana no 

Brasil. Em função disso, em uma quarta-feira, ocorreu no local a visita de um grupo de 

muçulmanos senegaleses organizada pelo historiador e também muçulmano Antônio Carlos 

Haidar. O grupo de mais ou menos vinte pessoas – com suas vestes coloridas – percorreu o 

Instituto até se colocarem diante de seus conterrâneos escravizados. Sem dúvidas, este foi o 

momento mais aguardado da visita, instante este que foi incansavelmente fotografado por 

várias pessoas. 

          Enquanto observavam, com um semblante sério, os remanescentes humanos de seus 

conterrâneos, Haidar explicava a dinâmica de funcionamento do Cemitério dos Pretos Novos 

e sua história. É interessante ressaltar que nenhum dos visitantes africanos esboçou qualquer 

reação mais emocional, isto é, que pudesse ser notada externamente. O silêncio, de fato, era o 

discurso dominante, acompanhado de feições sérias e, por vezes, confusas. De todo modo, o 

grupo logo seguiu para o saguão principal para realizar um ritual muçulmano em honra aos 

seus ancestrais. 

          Quando o grupo chegou ao local previsto, foi pedido silêncio aos que estavam 

fotografando e acompanhando o trajeto. Neste momento, os integrantes do grupo se 

ajoelharam, formaram um círculo e colocaram – um a um – diante de si, um livro de orações 

em árabe. Após alguns minutos de silêncio, o grupo começou a entoar – em uníssono – um 

canto em alta voz. Segundo Haidar relatou12 em uma breve conversa, o canto é uma prece 

islâmica de reverência aos mortos, sendo uma prática religiosa comum nas regiões africanas 

que professam o Islamismo. 

          O historiador responsável pelo grupo se limitou a dizer que a língua do canto era o 

árabe. Esta foi a única informação específica sobre o ritual que me foi passada pelo mesmo. 

Não obstante, o cântico durou cerca de dez minutos, sendo filmado e fotografado do início ao 

fim por outros visitantes, pela equipe de arqueologia e pelos próprios funcionários do 

Instituto. Em suma, nota-se que o termo religiões de matriz africana não se resume somente 

ao Candomblé ou Umbanda, mas também ao Islamismo, muito presente em países do Norte 

da África, como o Sudão (UNESCO, 1988). 

          Após o término das orações, o grupo de senegaleses optou por dar mais algumas voltas 

pelo local e fotografar as representações artísticas na parede. Depois de alguns registros, o 

                                                      
12 Relato colhido no dia dez de maio de 2017. 
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grupo se retirou do Instituto juntamente com Haidar. Nota-se que a relação do IPN com as 

comunidades africanas é bem evidente, especialmente em termos religiosos. Não raro, esse 

tipo de evento costuma ocorrer no local, mas nem sempre relacionado às religiões de matriz 

estritamente africana. 

 

Figura 08 – Reverência aos ancestrais 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

3.2 – “FALTOU RESPEITO, VAMOS FECHAR! ” 

          O Instituto Pretos Novos sobrevive de doações e ajuda governamental. Nesse sentido, 

não é difícil imaginar que, por vezes, ocorram dificuldades financeiras. Em meados deste 

ano, o Instituto se viu em uma crise sem precedentes, correndo o risco de fechar as portas por 

tempo indeterminado. Todavia, a instabilidade – até os dias atuais – vem sendo remediada 

pelas escavações arqueológicas. Para se realizar uma escavação em um determinado sítio 

arqueológico, é necessário que o IPHAN, enquanto órgão governamental responsável, aprove 

o projeto e emita uma portaria. Por meio deste documento, é possível, então, ir a campo e dar 

início aos trabalhos. 

          No meio deste ano, o Instituto se encontrava em vias de fechar as portas. Todavia, a 

atmosfera do local não pareceu ter sido impactada. O Instituto executava suas atividades 
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normalmente, recebendo visitantes e trabalhando como em tempos de normalidade. Talvez, 

isso tenha ocorrido por conta da garantia de continuação dos trabalhos de escavação, que são 

assegurados pela portaria emitida pelo IPHAN. Essa hipótese foi confirmada mediante 

algumas observações em campo. Os funcionários do Instituto – incluindo a Diretora Merced 

Guimarães – tinham o hábito de visitar a área de atuação arqueológica. Enquanto presentes 

no local, os mesmos se colocavam a par dos novos achados e faziam planos para futuras 

pesquisas no local. Nesse sentido, nota-se que a iminência de fechamento do Instituto não era 

uma preocupação crítica a ponto de afetar seu funcionamento ou seus planos futuros. 

          Não obstante, a preocupação existia e era legítima, haja vista a ausência de repasses 

governamentais para o Instituto. Esse fato forçou o IPN a confeccionar e pendurar em sua 

sacada uma faixa com os dizeres: “Faltou respeito, vamos fechar! ”, sentença essa que 

motivou a escolha do nome deste apêndice. Ainda assim, outros efeitos da ausência de verbas 

foram o racionamento de alimentos e produtos de higiene, bem como constantes apelos por 

doações. Curiosamente, a confiança por parte do Instituto nas escavações arqueológicas se 

confirmou com uma descoberta monumental: o primeiro esqueleto inteiramente articulado do 

Cemitério dos Pretos Novos. 

 

 

 

 

3.3 – BAKHITA: À IMAGEM E SEMELHANÇA 

          No dia vinte e seis de abril deste ano, os processos de escavação e o rumo do Instituto 

mudaram drasticamente. A, aproximadamente, cento e trinta centímetros de profundidade, 

surgiam os primeiros vestígios de Bakhita. Enquanto trabalhava no interior da sondagem, fui 

agraciado com a oportunidade de revelar seus primeiros traços. Munido de um pincel de 

cerdas finas, pincelei sua mandíbula e maxila até que todos os dentes estivessem revelados. 

Estas foram as primeiras partes visíveis do esqueleto de Bakhita. De início, a surpresa foi 

grande, a julgar pelo contexto caótico de sepultamentos do cemitério. 

          Conforme eu trabalhava em sua região facial, mais traços foram se revelando, até que 

as primeiras vértebras cervicais começaram a surgir, o que evidenciava uma conexão 
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anatômica completa. Neste momento, o impacto sobre mim foi enorme, sobretudo pela 

percepção de ter encontrado um esqueleto articulado pela primeira vez. Do mesmo modo, 

senti-me afetado pela semelhança dos traços do esqueleto com a figura humana 

convencional. Após algumas semanas de trabalho, a maior parte do esqueleto de Bakhita 

estava evidenciada. Nesse momento, constatamos que se tratava do primeiro esqueleto 

encontrado inteiro no Cemitério. Reinaldo Tavares, o arqueólogo que me orientou durante 

todo o processo de evidenciação, realizou a primeira diagnose13: tratava-se do esqueleto de 

uma mulher adulta. 

          Faz-se necessário ressaltar que, junto à Bakhita, haviam outros remanescentes 

humanos pertencentes a outros indivíduos, embora estes não tenham sido identificados (no 

que corresponde ao sexo e idade). Talvez, a imagem da disposição dos ossos uns sobre os 

outros – ou ainda, nesse caso, humanos sobre humanos, dada a fácil assimilação dos 

fragmentos ósseos à figura humana – traduza com espantosa fidelidade o contexto histórico e 

funerário do Cemitério dos Pretos Novos: um local de descarte de corpos enterrados à flor da 

terra. Nesse sentido, a disposição dos ossos parece simbolizar não somente o mero descarte 

de corpos, mas a desumanidade com que os cativos africanos eram tratados antes e após a 

morte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 Por meio de diferenças e acidentes anatômicos encontrados no esqueleto humano, é possível identificar o sexo 

e a idade de um indivíduo. Isso ocorre porque os esqueletos masculinos e femininos diferem morfologicamente 

um do outro. Do mesmo modo, por meio da análise dentária, é possível estimar a idade de um indivíduo. A título 

de exemplo, Bakhita teve o seu sexo identificado pela análise do ramo mandibular e da pelve. 
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Figura 09 – Evidenciação do esqueleto de Bakhita 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

          Durante os processos de evidenciação, inúmeros visitantes e jornalistas compareceram 

ao Instituto para conhecer o “rosto” que denunciava as mazelas da escravidão. As reações e 

comportamentos, por parte dos observadores, relatados no segundo capítulo deste trabalho se 

tornaram nitidamente mais aflorados. De fato, o afetamento emocional se tornou uma 

experiência coletiva pela qual todos os observadores passavam. Os semblantes sérios antes 

vistos foram substituídos por olhares de incredulidade e choque. “Deitada” a quase um metro 

e meio de distância do solo do Instituto estava Bakhita, uma mulher africana adulta liberta da 

escravidão pela morte. 
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Figura 10 – O esqueleto de Josefina Bakhita 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

          Na arqueologia existe uma tradição na qual quem realiza uma descoberta, deve nomeá-

la. Um exemplo dessa tradição ocorreu com a descoberta de Lucy, um fóssil hominídeo 

descoberto na Etiópia pelo professor Donald Johanson, que assim a nomeou. Sendo assim, 

por eu ter sido agraciado com a oportunidade de dar as primeiras pinceladas no esqueleto, 

optei por nomeá-la de Josefina Bakhita, em homenagem a primeira santa católica negra e 

escrava. Santa Josefina Bakhita, segundo as fontes oficiais do Vaticano, foi escravizada ainda 

quando criança e, assim como os Pretos Novos, experimentou as humilhações físicas e 
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morais de um escravo. Padroeira dos raptados e escravizados, Josefina Bakhita foi 

canonizada em 2000 por João Paulo II. Dada sua história, achei justa a homenagem. 

          Curiosamente, algum tempo após a escolha do nome, me foi dito pela diretora do 

Instituto – Merced Guimarães – que um familiar seu se chamava Josefina, que era médium. 

Merced afirmou que, em um dado momento, iríamos encontrar um tesouro, o qual seria o 

esqueleto de Bakhita. Segundo ela, essas foram as palavras da médium Josefina14. É 

importante ressaltar brevemente a tendência dos funcionários de mistificar os acontecimentos 

envolvendo o Cemitério. Observei essa tendência posteriormente no pouso de um gavião 

sobre o teto do Cemitério. Segundo o relato de um dos funcionários – o qual preferiu o 

anonimato – o pouso e o trilado da ave, em suas palavras, não podia ser coincidência. Após o 

término do evento, nada mais foi dito. 

          Em seguimento, devido à similaridade do esqueleto com a figura humana, o exercício 

de “se ver no lugar do outro” tornou-se, contraditoriamente, mais fácil e mais difícil. Em 

outras palavras, tornou-se fácil porque a forma humana está dada por completa diante dos 

olhos e difícil pelo contexto em que a mesma se encontrava. Ora, é difícil se colocar no lugar 

de um fragmento ósseo. Todavia, quando se trata de um esqueleto inteiramente articulado, na 

mesma posição em que foi sepultado, torna-se um exercício simples, porém, doloroso. 

Enquanto trabalhava na evidenciação do esqueleto, era impossível não ouvir a todo momento 

murmurinhos de espanto dos visitantes que observavam o nosso trabalho. Por inúmeras 

vezes, as tarefas foram interrompidas pelos observadores que insistiam em fazer perguntas e 

fotografar. 

          Por medidas éticas e decisões internas, os arqueólogos responsáveis pelas escavações 

optaram por cobrir o esqueleto com um manto de etaflon. Nesse sentido, a medida 

impossibilita os visitantes de fotografarem o esqueleto de forma não-autorizada. Os critérios 

de proibição dos arqueólogos se devem ao fator ético, por se tratar da exposição de um corpo 

humano, ao fator social, por expor o sofrimento de um determinado povo sem qualquer 

diálogo, e científico, por se tratar de uma pesquisa doutoral em andamento. Em contrapartida, 

os arqueólogos em conjunto com o Instituto disponibilizaram na internet – as redes sociais do 

IPN – algumas imagens da recente descoberta. No entanto, por motivos de insistência dos 

visitantes e, sobretudo, por razões científicas, o esqueleto foi posteriormente destampado.  

                                                      
14 Depoimento colhido no dia 17 de maio de 2017. 
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          Após o trabalho de evidenciação, coube à especialista em bioarqueologia e professora 

do Museu Nacional, Dra. Andrea Lessa, a confirmação do sexo e estimativa de idade de 

Bakhita. Confirmados os exames iniciais realizados por Reinaldo Tavares, o IPN apresentou 

oficialmente Bakhita ao mundo, por meio de uma conferência no próprio local. O evento 

contou com a presença dos arqueólogos responsáveis pelas escavações, professores, 

museólogos e jornalistas. Obviamente, por conta do achado, o andamento das escavações foi 

repensado cuidadosamente, considerando-se, principalmente, a preservação do novo achado.  

          Em um dado momento, debateu-se sobre a retirada ou permanência do esqueleto no 

Cemitério, todavia, a decisão final se deu pela sua permanência. A justificativa se fez 

presente na forma de uma denúncia contra a escravidão e um apelo para que algo do tipo 

jamais venha a se repetir. Após a decisão, coube à bioarqueóloga Andrea Lessa a 

consolidação do esqueleto, de modo a preservá-lo adequadamente e expô-lo em uma nova 

janela arqueológica. Em conclusão, Bakhita consolida-se como o novo rosto do Instituto, 

trazendo este à luz dos holofotes. Embora as dificuldades financeiras permaneçam, o IPN 

agora conta com a ajuda de Josefina Bakhita para preservar uma memória antes esquecida. 

Não obstante, dessa vez, quem nos conta sua história é a própria Bakhita. 

 

3.4 – A REVOLUÇÃO DE BAKHITA E O NOVO SÍMBOLO DO INSTITUTO 

          Com a descoberta de Bakhita, o Instituto se viu presente nos principais noticiários do 

país e do mundo. Nesse sentido, muitos jornalistas, pesquisadores e visitantes vêm de longe 

somente para observar o primeiro “rosto” do Cemitério dos Pretos Novos. O Instituto Pretos 

Novos, por sua vez, tratou de transformar Bakhita no novo símbolo do Instituto, signo este de 

luta, memória e resistência. A nova imagem do IPN foi e continua sendo construída com o 

auxílio da equipe de arqueologia, que por sua vez, continua os trabalhos de consolidação e 

preservação do esqueleto. 

          Fotografias oficiais tem sido feitas e novas ideias elaboradas, no sentido de expor, da 

melhor maneira possível, o esqueleto de Bakhita. Todavia, com os trabalhos de escavação 

chegando ao fim, cabe à instituição a missão de preservar e divulgar o novo símbolo. A partir 

de julho desse ano, os trabalhos de arqueologia – conduzidos por Andrea Lessa – têm sido 

focados especialmente na preservação do esqueleto, embora outros aspectos da pesquisa 

também tenham sido – e continuam sendo – levados em conta. De qualquer maneira, Bakhita 

se tornou o centro das atenções no cenário sociocultural e científico. 
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          Certamente, é impossível exagerar sua importância para Instituto e para as diversas 

áreas do conhecimento humano, como a arqueologia, a antropologia e a sociologia. Nesse 

sentido, faz-se justificada a escolha do termo “revolução” para este apêndice. A descoberta 

de Bakhita traz à tona um passado doloroso, mas, ao mesmo tempo, respostas e novos 

questionamentos que vão ajudar a compreender a dinâmica da escravidão no Brasil Colônia e 

seus efeitos na atualidade. Este é, portanto, não o fim de uma pesquisa, mas o início de uma 

busca incansável pelo conhecimento e pela preservação da memória africana. O Símbolo 

Bakhita mostra-se como algo muito maior que o Instituto, apresentando-se como um símbolo 

de denúncia de um passado tenebroso, e, ao mesmo tempo, um símbolo de resistência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          No geral, foi possível concluir que há uma complexa rede de representações simbólicas 

que permeia o Cemitério dos Pretos Novos e o IPN. Desde a minha chegada ao campo até a 

descoberta de Bakhita, pude observar a forma como o visitante e o funcionário percebem os 

ossos humanos, sobretudo em função da mudança do contexto visual. Com o passar do 

tempo, em paralelo às “transformações” dos fragmentos ósseos em figuras humanas, os 

olhares recaídos sobre o Cemitério foram se modificando. Ao se analisar comparativamente a 

representação simbólica de um fragmento ósseo e do esqueleto de Bakhita, nota-se uma 

gritante diferença. 

          Como foi possível observar, a drástica mudança no contexto visual do cemitério dá-se 

em sua estrutura: o afetamento e o “susto” são proporcionais à capacidade de reconhecimento 

e abstração do observador para com os ossos. Conforme os fragmentos vão tomando à forma 

humana, esse processo passa a ocorrer naturalmente, isto é, não requer um conhecimento 

anatômico relevante do observador. No caso de Bakhita, a semelhança à forma humana é 

quase intuitiva. Nesse sentido, o exercício de se colocar no lugar do próximo revela uma 

complexa rede de emoções e símbolos.  

          Em termos objetivos, Bakhita é reconhecida como um ser humano que sofreu as 

mazelas da escravidão. Já em termos subjetivos, ela pode entrar em relações simbólicas, 

como ser uma santa ou um espírito comunicando-se com os vivos – tal como o caso do 

funcionário do IPN e o ritual à beira da sondagem. Em conclusão, embora existam diversas 

formas de se observar e simbolizar o Cemitério e seus achados – religiosas ou não – os 
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pontos de convergência permanecem os mesmos: o sofrimento e a preservação de uma 

memória dolorosa. 

          Não obstante, a presença de um sítio arqueológico no meio da cidade – como 

expressão máxima de um símbolo de sofrimento – também abre portas para discussões na 

arqueologia e antropologia urbana. Segundo os antropólogos Arno Vogel, Marco Antonio da 

Silva Mello e Felipe Berocan Veiga, a arqueologia urbana evidencia e coloca em relação, na 

atualidade, a presença simultânea de várias temporalidades em um mesmo sistema de 

estruturas: a urbe e seu sistema construído (VOGEL & MELLO, 1984; VEIGA & MELLO, 

2015). Nesse sentido, as construções e suas representações simbólicas coabitam no espaço e 

no tempo, revelando períodos distintos de uma linha cronológica e preservando algumas 

semelhanças simbólicas com suas origens históricas. 

          Nota-se ainda que a concepção antropológica de arqueologia urbana não se resume 

somente aos processos de escavação. Mais profundamente, e sobretudo, o referido conceito 

funciona como um dispositivo de suma importância, uma vez que o sistema de memória é 

capaz de invocar um imponente dispositivo mnemotécnico nos moradores de áreas que 

sofreram transformações radicais ao longo do tempo (VOGEL & MELLO, 1984, p. 50; 

VEIGA & MELLO, 2015, p. 199). Dito isso, os sentidos da convivência perdidos no tempo 

resistem na memória avivada dos moradores locais. Os autores fornecem exemplos 

operacionais de uma arqueologia urbana no sentido de exercitar, junto aos seus 

interlocutores, a memória local. Em suma, os interlocutores no campo descrevem 

características de um determinado local que sucumbiu às transformações do tempo, ao 

mesmo tempo em que dialogam com as ruínas de um passado perdido. 

          No caso do Cemitério dos Pretos Novos, sua importância não se situa apenas nos lotes 

32, 34 e 36 da Rua Pedro Ernesto. O Cemitério possui uma conexão histórica com outras 

localidades espalhadas pelo Rio de Janeiro, como o mercado de escravos do Valongo e o 

Lazareto. Juntos, estes locais representam uma sólida construção simbólica que dá voz ao 

período da escravidão na contemporaneidade. O Instituto Pretos Novos, por sua vez, coloca-

se como o guardião moderno e porta-voz do passado escravagista. Esse jogo de 

temporalidades – o velho sob o novo – é um dos elementos que tornam o Cemitério dos 

Pretos Novos o que ele, de fato, é: um grito de resistência do passado que ecoa no presente. 
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