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PROJETO DE LEI Nº 4054/2018
EMENTA:
CRIA O CIRCUITO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DA
PEQUENA ÁFRICA E INCENTIVA A CRIAÇÃO DE
CIRCUITOS QUE ABRANJAM OS CAMINHOS DA
DIÁSPORA AFRICANA PELO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.
Autor(es): Deputado WANDERSON NOGUEIRA
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RESOLVE:
Art. 1º Cria o Circuito Histórico e Arqueológico da Pequena África abrangendo áreas da
Região Portuária e Centro Histórico do município do Rio de Janeiro e demais caminhos da
Diáspora Africana pelo Estado.
Parágrafo Único O circuito contempla áreas, espaços, paisagens, personagens históricos,
roteiros e qualquer outro elemento que retrate a cultura de matriz africana e dos
afrodescendentes presentes, ou ainda a serem identificados, no âmbito da Região Portuária,
Centro Histórico da Cidade do Rio Janeiro, ilhas e demais áreas identificadas no recôncavo
da Baía da Guanabara e interior do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º No âmbito da cidade do Rio de Janeiro ficam criados os circuitos e incentivados por
esta lei os locais e áreas da Região Portuária e Centro Histórico do Rio de Janeiro
delimitado conforme os anexos I e II.
Art.3º O circuito no interior da Baía da Guanabara abrangerá as ilhas que no passado
serviram de área de quarentena e de depósitos de cativos africanos, a saber: Ilha de Bom
Jesus, hoje ligada à ilha do Governador (Fundão) e Ilha das Enxadas (sob administração da
Marinha do Brasil).
Art. 4º O circuito poderá ser ampliado para os demais municípios no entorno da Baía da
Guanabara através da instalação de sinalização gráfica vertical indicativa das Rotas Internas
da Diáspora Africana, abrangendo antigos portos, mercados de escravos, cemitérios, igrejas,
irmandades, áreas das antigas propriedades rurais, vilarejos e demais logradouros
identificados como ponto de chegada e dispersão da população africana e seus
descendentes no período da escravidão africana no Brasil.
Art. 5º Os Quilombos e áreas doadas a famílias ou grupos remanescente de ex-cativos
serão incluídos no circuito recebendo do poder público estadual a devida atenção para
instalação de sinalização gráfica vertical indicativa, além do apoio para o desenvolvimentos
de atividades, educacionais e culturais que enalteçam as tradições sócio-culturais ligadas à
valorização da cultura afrobraliseira e de matriz africana.
Art. 6º Toda e qualquer atividade no circuito terá caráter científico, educacional, social,
econômico e turístico.
§1º Todas as ações serão pautadas para a denúncia da violência cometida contra os
africanos e seus descendentes durante o período que vigorou a escravidão africana no
Brasil.
§2º As ações promovidas por essa lei deverão servir como atos de reflexão e valorização da
cultura trazida do continente africano para o Brasil e das suas vertentes aqui desenvolvidas
no âmbito do processo sócio-cultural da diáspora africana.
Art. 7º Fica autorizado que o Estado do Rio de Janeiro, através do seu órgão de gestão do
patrimônio (INEPAC), possa fazer o cadastro dos pontos do circuito e facilitar o acesso de
pesquisadores, além de incentivar a publicação de teses, dissertações e monografias que
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tratem do circuito mediante convênio com a FAPERJ.
Art. 8º Pesquisas arqueológicas, históricas e de demais áreas do conhecimento que tratem
da questão da Diáspora Africana terão incentivo do Estado do Rio de Janeiro mediante
editais e programas de valorização do conhecimento através de programas da pasta da
Ciência e Tecnologia.
Art. 9º As atividades a serem desenvolvidas entre as áreas de abrangência do circuito serão
estipuladas por um “Grupo de Trabalho Curatorial” do "Projeto Museológico a céu aberto" do
Circuito Histórico e Arqueológico da Pequena África, abrangendo a Região Portuária, Centro
histórico do Rio de Janeiro e demais áreas no Estado do Rio de Janeiro.
§1º O grupo de trabalho terá o objetivo de estabelecer conteúdo, recorte conceitual históricocultural, abrangência inicial do circuito e a delimitação territorial do museu no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro.
§2º O Grupo de trabalho deverá ser constituído por membros fixos e convidados.
§3º Serão membros fixos do Grupo de Trabalho:
I - Secretaria Estadual de Cultura (Presidente do Grupo de Trabalho);
II - INEPAC;
III - CEDINE;
IV - SEASDH -Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos
V - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro -TurisRio
VI - Representantes da sociedade civil que desenvolvem trabalhos e projetos na cultura,
patrimônio e memória afrobrasileira da região portuária e do Centro Histórico da Cidade do
Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Região Metropolitana, Serrana, Norte, Sul do Estado e
Região dos Lagos.
§4º Poderão ser convidados membros com relevante conhecimento na área.
§5º Os membros convidados poderão ser substituídos a pedido ou por incompatibilidade
com o cronograma dos trabalhos, sendo os novos nomes indicados por consenso dos
membros fixos, e ratificado pelo coordenador do Grupo de Trabalho.
§6º O Grupo de Trabalho poderá convidar técnicos e especialistas para auxiliar no
desenvolvimento dos trabalhos.
Art. 10º Esta lei entra em vigor da data de sua publicação.
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 03 de maio de 2018.

Wanderson Nogueira
Deputado Estadual
PSOL

ANEXO I
Inclui os seguintes espaços vinculados à História, Arqueologia e à cultura afro-brasileira na
região do Centro Histórico da Cidade do Rio de Janeiro:
Centro Histórico
I – Alfândega (casa França – Brasil) – No prédio da antiga alfândega as arqueações de
cativos africanos eram desembarcadas para o pagamento de impostos (bens de raiz -10%
do valor da carga). O processo de descarga de cativos africanos na Alfândega foi registrado
pictórica e textualmente por Joan Mouriz Rugendas (1817 -1818). Até o fim do tráfico legal
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de cativos africanos para a cidade do Rio de Janeiro toda carga de africanos que entravam
pelo porto do Rio de Janeiro, independente de destinação, necessitou de desembaraço
alfandegário. Da alfândega os cativos eram encaminhados para Lazaretos, mercados e
leilões na cidade do Rio de Janeiro ou fora dela. Do pátio da alfândega cargas de cativos
africanos foram encaminhados para o Mercado do Valongo e de lá, já em carga fracionada,
para os municípios do Recôncavo da Baia da Guanabara. Pelos rios e estradas recôncavo
da Baía da Guanabara foram interiorizados milhares de cativos escravizados para as
propriedades rurais do interior da Província do Rio de Janeiro e para as demais regiões do
Brasil.
II – Igreja da Candelária – De acordo com o relato do Reverendo Walsh (1824) os cativos
que não chegaram batizados do continente africano recebiam esse sacramento na frente da
Igreja da Candelária. Igreja essa que fica de frente para o prédio da antiga Alfândega da
Cidade do Rio de Janeiro.
III – Igreja de Santa Rita de Cássia (incluindo o largo de Santa Rita em frente à igreja) –
Na Frente da Igreja de Santa Rita funcionou no século XVIII o primeiro cemitério dos Pretos
Novos, funcionando ali até a transferência do mercado de escravos da antiga Rua Direita
(Rua Primeiro de Março) para o bairro do Valongo.
IV – Igrejas e Irmandades de Negros – As Igrejas e irmandades de negros, ainda
preservadas, são ainda hoje locais de História e resistência do povo africano e seus
descendentes. As igrejas de São Elesbão e Santa Ephigência, Igreja e confraria de Nossa
Senhora da Lampadosa e a Imperial Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São
Benedito dos Homens Pretos. Localizadas no polígono entre a Av Presidente Vargas, Rua
Uruguaiana e Av Passos são o que restou das antigas irmandades de africanos na cidade
do Rio de Janeiro.
- Imperial Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos (
Rua Uruguaiana nº77 , Centro, Rio de Janeiro);
- Igreja de São Elesbão e Santa Ephigênia (Rua da Alfândega nº 219, Centro, Rio de
Janeiro);
- Igreja e confraria de N. Senhora da Lampadosa (Av. Passos nº13, Centro, Rio de Janeiro);
V – Museu do Negro (Anexo a Imperial Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São
Benedito dos Homens Pretos) – No museu estão reunidos documentos, obras sacras,
instrumentos de suplício, arte africana, artefatos doados à irmandade de clubes
abolicionistas e acervos diversos que contam a trajetória dos cativos africanos escravizados
na Cidade do Rio de Janeiro.
VI – Igreja de São Gonçalo Garcia e São Jorge – Destinada inicialmente como igreja para
pardos e mulatos a invocação de São Gonçalo Garcia recebeu a devoção de São Jorge
ainda no século XIX em função do desabamento da igreja que reunia a corporação de ofício
dos ferreiros na Cidade do Rio de janeiro dedicada ao mártir da Capadócia (Turquia) São
Jorge. Atualmente a igreja recebe milhares de fiéis que congregam a fé e o sincretismo no
santo católico São Jorge e no orixá da Umbanda e do Candomblé Ogum.
Ruas da Alfândega, Quitanda e Rosário – As vias citadas era a área destinada ao ofício
de ganho realizados pelos cativos africanos que vendiam quitutes, sucos, além dos serviços
de sangradores e barbeiros.
ANEXO II
Inclui os seguintes espaços vinculados à História, Arqueologia e à cultura afro-brasileira da
Antiga Região Portuária da Cidade do Rio de Janeiro:
Zona Portuária
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VII - Largo São Francisco da Prainha – No local funcionava o Trapiche São Francisco da
Prainha, Senzala do Pe. Mota, Casas de Zungus (Angu à Baiana), Mercado dos Pretos
Minas. Atualmente encontra-se instalada a estátua da bailarina Mercedes Batista, (Mercedes
Ignácia da Silva Krieger foi bailarina e coreógrafa negra, considerada a maior precursora do
Balé e da Dança Afro no Brasil. Nasceu no ano de 1921 em Campos dos Goytacazes, RJ.
VIII – Morro da Conceição e o Quilombo da Pedra do Sal (Quilombo Pedra do Sal AQPEDRA, - Área Especial de Interesse Cultural, Memória do Samba). Local de luta e
resistência do povo negro pelo direito à moradia, à arte, religião, participação política e
liberdade cultural.
- Pedra do Sal. (Atual Largo João da Baia) na Pedra do Sal foi um dos primeiros espaços
ligados à herança cultural popular e negra no Brasil, reconhecidos como patrimônio cultural,
sendo o primeiro no Rio de Janeiro e no Sudeste. No local, grandes nomes do samba como
Donga, João da Baiana e Pixinguinha costumavam se reunir. A pedra também foi o berço do
samba urbano carioca, dos ranchos e blocos de carnaval, o mar batia onde fica a Pedra do
Sal, lugar onde a população negra, que tinha vindo da Bahia, se reunia para ver os navios e
receber os amigos e parentes. Ali começou o rancho, havia um terreiro de candomblé; a
pedra era usada para despacho. Então, era um local de reunião e encontros de Tias e
sambistas que influência e estende a toda a comunidade heterogênea que se forma nos
bairros em torno do cais do porto).
IX – Conjunto arquitetônico do Cais do Valongo ,Cais da Imperatriz e Praça Municipal
(atual Praça Jornal do Comércio).
- Cais do Valongo Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).
O local marca o ponto central de venda e comércio de africanos escravizados no antigo
bairro do Valongo. Localizado na antiga Enseada do Valonguinho, o cais mandado construir
pelo Intendente Geral de Polícia da Corte nas primeiras décadas do século XIX marcou o
epicentro do comércio negreiro nas primeiras décadas do século XIX, até o tráfico de
escravos ter sido considerado ilegal na década de 30 do século XIX. A presença do
complexo representa a existência de trapiches que existiam ao longo das praias do Valongo
e do Valonguinho que faziam parte de um complexo mercadológico que pode ser
considerado como o maior mercado de carne humana do século XVIII e XIX das América e
quiçá do mundo. Em 1838 -1843, já fora do período de legalidade do tráfico de escravos, um
novo cais foi construído e posteriormente ampliado nas proximidades do antigo cais do
intendente de polícia para recepcionar a terceira Imperatriz do Brasil D. Thereza Cristina no
ano de 1843.
X - Edifício Docas Pedro II - Fundado em 1871, o armazém Docas Pedro II é atualmente
considerado um marco na história do País e da luta do movimento negro. Construído pelo
engenheiro negro André Rebouças como o primeiro armazém do Porto do Rio para guardar
grãos trazidos pelos navios que atracavam no local, nenhum escravo trabalhou no projeto,
coisa rara à época.
XI – Remanescente da casa de nascimento de Machado de Assis - Na Ladeira do
Livramento, na Antiga Chácara do Livramento, Joaquim Maria Machado de Assis nasceu
em 21 de junho de 1839 e cresceu nas ladeiras do Morro do Livramento. Filho de um pintor
de parede negro e de uma bordadeira açoriana branca, poderia ter tido uma trajetória
comum a muitos garotos pobres, mestiços e moradores de favelas. Diferentemente do
prognóstico pessimista, ele foi um dos maiores escritores do Brasil. A despeito da epilepsia,
da gagueira e de uma doença congênita nos olhos, o autor de "Dom Casmurro" e "Memórias
póstumas de Brás Cubas", entre tantos clássicos, tornou-se um gênio.
XII - Jardins Suspensos do Valongo. Criado pela reforma do Prefeito Pereira Passos foi
construído em uma encosta do Morro da Conceição inicialmente como obras de contenção.
É uma construção paisagística situada na encosta oeste do Morro da Conceição, no trecho
que também já foi chamado de Morro do Valongo, no bairro da Saúde, na cidade do Rio de
Janeiro, no Brasil. Foi projetado pelo arquiteto-paisagista Luis Rey e construído em 1906,
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como parte de um muro de contenção, durante as obras promovidas pelo prefeito Pereira
Passos. Está a 7 metros acima do nível da rua e possui 1 530 metros quadrados de área.
Concebido como um jardim romântico, destinado ao passeio da sociedade nos finais de
tarde, ele continha terraço, passeios, arborização, combustores de gás, depósito de água
para irrigação, canteiros e grama, jardim rústico, casa do guarda e depósito de ferramentas
e até mesmo uma cascata. O acesso pode ser feito até hoje por escadas pela Rua
Camerino. Haviam no jardim, quatro estátuas em mármore representando divindades
romanas: Minerva, Mercúrio, Ceres e Marte. Estas estátuas foram retiradas do Cais da
Imperatriz de Grandjean de Montigny, localizado próximo e que, à época, encontrava-se em
ruínas.
No nível da atual Rua Camerino existiam diversas edificações utilizadas no antigo mercado
de escravos que foram arrasadas para o alargamento da via.
Atualmente nas proximidades do Jardins estão localizados as sedes do Afoxé Filhos de
Gandhi do Rio de Janeiro, Centro Cultural Pequena África e do Espaço de Memória Casa da
Tia Ciata. Hilária Batista da Silva, conhecida como Tia Ciata. foi uma das responsáveis pelo
desenvolvimento e consolidação do Samba no Brasil. Cozinheira e mãe de santo nascida na
Bahia, é uma das figuras mais influentes da cultura negra carioca do início do século XX.
Realizava encontros entre os músicos e religiosos filhos de santo, e nessas seções a música
dava o tom. Uma exposição permanente sobre a veterana do samba é a principal atração do
espaço, além é claro conhecer a Bisneta de Tia Ciata, a querida Gracy Moreira.
XIII - Largo do Depósito. O local abrigava armazéns de "negociantes de grosso trato" e
mercadores de escravos que controlavam o tráfico negreiro.
XIV - Rua Barão de São Felix. Local que se concentravam antigas e pioneiras Casas de
Santo como a de João de Alabá onde Tia Ciata fora iniciada. No local também existiu a
Sociedade Islâmica, diversos Cortiços.
Sobre a Casa de santo de João de Alabá sabe-se que o terreiro foi fundado por Bangboshê
Obitikô, por volta de 1886 no tempo do Candomblé da Barroquinha em Salvador. Bangboshê
retornou à Bahia e entregou a casa a João Alabá que era de Omolu para continuar a
tradição. A Iyá kekerê (mãe pequena) era Hilária Batista de Almeida, Omo Oxum (filha de
oxum) conhecida por Tia Ciata, provavelmente essa foi a primeira casa de candomblé na
cidade do Rio de Janeiro.
Oba Saniya fundou seu terreiro também no mesmo bairro, alguns anos depois o (Balé
Xangô) Oba Saniya e Bangboshê retornam para a Bahia, e Mãe Aninha viria pela primeira
vez ao Rio de Janeiro. Chegando no Rio encontrou a casa de Oba Saniya abandonada e
resolveu cuidar e colocar a casa em ordem, nesse período iniciou algumas iyawôs com a
ajuda das Tias baianas que já moravam no Rio.
Seguindo os passos de Oba Saniya e Bomboxe Mãe Aninha (Iya Oba Biyi) faria inúmeras
viagens da Bahia para o Rio de Janeiro. Oba Saniya e Bamboxe que também possuía o
titulo de Balé Xango, estiveram no Rio de Janeiro por volta de 1886 e se instalaram no bairro
da Saúde, implantando o axé de suas respectivas casas.
Sobre a sociedade mulçumana situada na antiga Rua da Princesa (atual Rua Barão de São
Félix), é citada pelos cronistas João do Rio (Paulo Barreto) em seu livro Religiões do Rio, e
por Gastão Cruls em A Aparência do Rio de Janeiro. Nessas obras existem várias
referências a respeito da presença de muçulmanos vindos da África, alguns deles
importantes líderes religiosos, residentes na Rua Barão de São Félix. Gastão Cruls chega a
fazer referência as orações da sexta-feira (salatul jummúa) uma prática islâmica, que
aconteciam numa antiga sociedade beneficente árabe existente nessa mesma rua desde o
século XVIII. Na mesma rua, conforme João Cruvello Cavalcanti, em sua obra “Nova
Numeração dos Prédios da Cidade do Rio de Janeiro”, havia também no número 16 a sede
da Sociedade da União Beneficente Protetora dos Cocheiros, atividade de grande
importância naquela época.
XV - Praça da Harmonia e Adjacências - (Mercado Municipal) o local onde hoje fica a
praça, situava-se o Mercado da Harmonia, criado para atrair parte da excessiva demanda do
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Mercado Municipal da Praça XV. O mercado, devido à sua baixa movimentação, foi se
transformando progressivamente em um grande cortiço. Em 1897, o local foi desapropriado
para ser transformado em trapiche e entreposto. Entretanto, a região continuou invadida,
tendo protagonizado uma epidemia de peste bubônica em 1900. O prédio que havia no local
foi arruinado devido a um incêndio.[2]
Durante a Revolta da Vacina, os restos do velho mercado foram utilizados como trincheira
de vanguarda. Muito material foi retirado do local, principalmente pedras de cantaria, para a
formação de barricadas em ruas próximas. Após o fim da revolta, com o objetivo de eliminar
qualquer lembrança dos acontecimentos na cidade, o prefeito Pereira Passos reurbanizou
totalmente a área, ordenando a construção da Praça da Harmonia no local do antigo
mercado.
Local da Revolta da Vacina – (Horácio José da Silva) mais conhecido como Prata Preta,
era um capoeirista e estivador brasileiro, morador da cidade do Rio de Janeiro. É
considerado por muitos um símbolo de luta contra o governo durante a Revolta da Vacina,
em 1904. Liderou mais de 2 mil pessoas na barricada do bairro da Saúde (que fora
apelidada de Porto Arthur ( esquinas da Rua Antonio Lage e Rua Sacadura Cabral - Praça
da Harmonia, em alusão à fortaleza russa) contra o exército, constando que chegou a matar
um soldado durante um dos ataques. Foi preso quando a cidadela improvisada caiu e
deportado para o Acre.
Em 2004, quando a Revolta da Vacina completou 100 anos, um grupo de amigos do bairro
da Saúde criou a Associação Carnavalesca e Cultural Cordão do Prata Preta com o objetivo
de reconstruir a memória desse acontecimento e prestar homenagem ao capoeira. O Cordão
do Prata Preta desfila no sábado de carnaval pelas ruas e ladeiras do bairro da
Saúde/Gamboa.
Rua Antonio Lage com Av. Rodrigues Alves
Sobre o prédio onde funcionou a Companhia Nacional de Navegação Costeira, situado na
Rua Antonio Lage com a antiga Av. Rodrigues Alves, existe um artefato em ferro, que
simboliza o marco da predominância de africanos e descendentes de africanos,
muçulmanos, vindos de várias regiões da África Ocidental, interagindo entre si, apesar da
diversidade étnica da época, segundo consta da pesquisa desenvolvida por Haidar Abu Talib
a respeito da presença muçulmana no Rio Antigo e em outras regiões do Brasil. Era
expressiva grande quantidade de muçulmanos que trabalhavam nas atividades afins de todo
o funcionamento portuário de então. Na obra de Paulo Daniel Elias Farah, a tradução de
importante fonte primária reconhecida mundialmente que é o relato do imam Al Baghdádi ,
um dos membros da tripulação do navio Al Bursa da marinha otomano, que desembarcou no
Rio de Janeiro no ano de 1866, e que por aqui foi autorizado a permanecer por anos, após
constatar o grande de fluxo de africanos e seus descendentes muçulmanos que aqui viviam
e trabalhavam.
XVI - Cemitério dos Pretos Novos (Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos - IPN
Museu Memorial) - O Cemitério dos Pretos Novos o único cemitério de mercado de escravos
das Américas, conhecido até então, identificado como Memorial dos Pretos Novos, O IPN
é um sítio arqueológico e centro cultural situado no bairro da Gamboa, na Zona Central da
cidade do Rio de Janeiro. Localiza-se nos números 32, 34 e 36 (residência da família
Guimarães os quem acharam as ossadas durante as obras da casa e posterior fundadores
do IPN) da Rua Pedro Ernesto, em dois casarões do século XIX. O centro fica sobre o local
onde funcionou, entre 1769 e 1830, um antigo cemitério de escravos. É administrado pelo
Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos fundado em 13 de maio de 2005, nove anos
após do achado durante as obras na residência da família Guimarães. Fundar o instituto foi
uma forma que amigos e a família Guimarães encontraram para guardar a memória da
história dos Pretos Novos.
Atualmente, os casarões funcionam como centro cultural, cuja finalidade é resgatar a história
da cultura africana na cidade através da divulgação cultural e artística. No local, são
oferecidos cursos e oficinas. A Galeria Pretos Novos, situada no centro, onde são
apresentadas exposições temporárias de arte contemporânea de temática africana. Já a
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Biblioteca Pretos Novos, inaugurada em novembro de 2012, conta com cerca de 1200 títulos
dedicados à cultura, à história e às artes afro-brasileiras e indígenas.
O centro recebeu esse nome por homenagear os Pretos Novos. Pretos Novos era o nome
dado aos escravos recém-chegados ao Rio de Janeiro pelos trapiches e Cais do Valongo e
que eram negociados no mercado de vendas de cativos africanos e de escravizados
Recentemente Equipe de Arqueólogos encontrou esqueleto de uma mulher em escavação
em um dos poços de observação do Instituto de Pesquisa e Memória dos Pretos Novos
(IPN). Batizada carinhosamente como Josefina Bakhita em homenagem a primeira santa
africana da Igreja Católica, a jovem de aproximadamente 20 anos morta há dois séculos é o
primeiro esqueleto encontrado inteiro no sítio arqueológico.
Foram sete meses de escavações coordenadas por Reinaldo Tavares, do Museu Nacional
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em dois metros quadrados no território
conhecido como Cemitério dos Pretos Novos. Na atual Rua Pedro Ernesto, escravos recém
chegados da África que não resistiam à viagem eram jogados. Isso mesmo, jogados.
Dispostos em uma pilha de corpos, em seguida eram queimados para evitar a propagação
do cheiro dos cadáveres. E depois enterrados um em cima do outro. É o que os restos
mortais encontrados confirmaram.
Segundo a arqueóloga e Professora da UFRJ Dra. Andrea Lessa, além de indícios de
carbonização dos ossos, o fato de terem encontrado uma mulher surpreende, já que apenas
9% dos negros trazidos em cativeiro para o Brasil eram do sexo feminino. “Não há
padronização na disposição dos corpos. É como um mosaico, indicando que foram
colocados ali simultaneamente sem proteção ou separação. Em cima de Bakhita, podemos
ver a perna de outra pessoa e mais um crânio sem qualquer cuidado na hora do
sepultamento. Se é que podemos chamar isso de sepultamento”, afirma Lessa.
Desde que descobriu o sítio arqueológico em janeiro de 1996 Merced Guimarães, diretora
do IPN, luta pela proteção e divulgação da história e do legado dos Pretos Novos.
XVII - Centro Cultural José Bonifácio - O belo palacete em estilo renascentista foi
construído em 1877 e, a pedido de D. Pedro II, foi ali inaugurada a Escola José Bonifácio –
primeira escola pública do Brasil, que funcionou no local até 1966. Após um período
desocupado, passou a ser uma biblioteca regional especializada na temática africana e se
transformou em um centro de referência sobre a história e a cultura negra, com a criação do
Centro Cultural José Bonifácio.
Localizado na região portuária, nas proximidades da Gamboa com a Saúde — área que
ficou conhecida como “Pequena África” e onde se encontram sítios arqueológicos — o
Centro Cultural foi inaugurado em 1986 e tem como responsabilidade e principal meta
incentivar o estudo, a valorização e a divulgação da cultura afro-brasileira, em todos os seus
âmbitos.
JUSTIFICATIVA
O Circuito criado por esta Lei se insere na tipologia de museu de Território, que, sem negligenciar
o caráter preservacionista, colocam o desafio que os museus se desenvolvam como sistemas
complexos de comunicação e instrumento de mediação, possibilitando a transformação do
patrimônio em herança cultural a céu aberto. Preservam e reinventam a memória como
contribuição para invenção de futuro, na medida que o tema do patrimônio cultural configura
consciência coletiva de apropriação do passado pelo presente e desdobra-se necessariamente
em uma perspectiva de transmissão para o futuro, garantida pela idéia de preservação.
O museu de território se trata de patrimônio reconhecido pela comunidade. Um capital cultural
coletivo, vivo, e em permanente criação. Os responsáveis por esse museu utilizarão esse capital
para atividades inscritas na dimensão cultural do desenvolvimento do seu território e da sua
comunidade.
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É importante salientar que não se tratam de lugares aleatórios.
Tais lugares devem representar a memória, o patrimônio e a cultura de matriz africana. Nesse
sentido é de suma importância a criação do grupo de trabalho curatorial que tenha caráter
interdisciplinar e inter setorial.
A Criação do Circuito representa um ato de reconhecimento, respeito e reparação com a memória
e a cultura de matriz africana que se constituiu todos os dias no estado do Rio de Janeiro.
As possibilidades culturais e educativas que desse Ato emanam são inúmeras.
Entretanto, para apontar ações substantivas podemos citar a Lei 10.639/2003, que deve ser
aplicada para o desenvolvimento de várias ações educativas no lugares do percurso; processos
de parcerias que devem acontecer entre agentes pertencentes ou não aos lugares do circuito;
Realização de roteiros turísticos de recorte étnico, Processo de inventário de Patrimônio cultural
materiais e imateriais de matriz africana do Estado. O circuito deve ser representativo de seu
território e deve emanar de sua população.
Com as recentes descobertas de remanescentes do antigo Cemitério dos Pretos Novos no Bairro
da Gamboa, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, iniciou em 2002 uma série de estudos e
propostas de intervenção, com o objetivo da valorização da cultura negra e da sua memória
representada nos achados arqueológicos.
Em 2003, a Secretaria Municipal das Culturas em parceria com a Sociedade Brasileira de
Arqueologia, montou uma exposição sob os remanescentes da cultura negra, no Centro Cultural
José Bonifácio, na Gamboa.
Em continuidade, um convênio está sendo firmado entre essas entidades, com o intuito de realizar
pesquisas e escavações arqueológicas nos locais onde foram encontrados vestígios do antigo
Cemitério. Este Projeto pretendeu dar continuidade as ações de preservação e divulgação da
memória da cultura negra no Rio de Janeiro, e em especial nos bairros da Saúde e Gamboa, onde
encontramos diversos monumentos tombados municipais, estaduais e federais, que evocam esta
cultura.
OS PRETOS NOVOS
No ano de 1583 Salvador Correia de Sá autoriza do primeiro negreiro (João Gutierrez Valério) a
abastecer de escravos o mercado do Rio de Janeiro. Tinha que pagar à corte uma taxa por cada
escravo. A ele foi cedida a Ilha da Madeira (posteriormente conhecida como Ilha das Cobras).
Os negreiros, que também eram conhecidos como tumbeiros (devido ao grande número de
mortes ocorridas nas viagens da África ao Brasil), traziam povos de Angola, Costa da Mina, Costa
da Guiné, além de Moçambique e outras nações.
Em muitas das vezes eram negociados pelos próprios dirigentes de seus países de origem, como
mercadoria. As "peças", como eram denominados os escravos, eram negociados por aguardente
ou farinha de mandioca produzidos no Brasil.
Durante as viagens eram muitas as epidemias que proliferavam, como por exemplo a varíola.
Para evitar que se proliferassem na cidade os Jesuítas cederam a Ilha de Villegagnon, para que
esta servisse de posto de quarentena aos negreiros vindos do continente africano, e que por esse
motivo, na época, a ilha ficou conhecida como o "degredo das bexigas".
No século XVIII o Rio de Janeiro viria a se tornar o maior mercado de escravos do Brasil,
sobretudo após o início do processo de exploração do ouro em Minas Gerais, que em muito se
utilizou da mão de obra escrava.
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Os cativos, recém chegados, ainda não amansados, eram chamados de Pretos Novos, depois de
adaptados eram chamados de ladinos. Já os nascidos no Brasil eram chamados de crioulos.
Após desembarcarem na alfândega eram levados aos depósitos, localizados em porões na Rua
Direita (atual Primeiro de Março). Estes mesmos lugares eram os mercados onde durante o dia
homens, mulheres e crianças eram expostos à venda nas calçadas.
Desde o início do tráfico de escravos até os anos de 1770 (portanto durante pelo menos 180
anos) a situação de comercialização de escravos na cidade manteve-se inalterada.
Nos primeiros tempos não havia lugar destinado aos sepultamentos de escravos, o que ocorria no
Campo de São Domingos em covas rasas. As ordens religiosas não tardaram a destinar partes de
seus cemitérios, primeiramente, aos enterros de seus cativos, posteriormente aos demais. Os
primeiros a adotar tal prática foram os franciscanos, que passaram a promover os enterros nas
proximidades do Convento de Santo Antônio, para tanto, pediram a corte permissão para o
aumento de suas terras, espaço que atualmente conhecemos como Largo da Carioca.
Com o aumento do número de óbitos, que eram feitos de qualquer maneira, a corte determinou a
criação do Cemitério dos Mulatos, no Campo da Cidade (Largo do Capim antigo Campo da
Fôrca).
No ano de 1694 a irmandade da Misericórdia ficou encarregada do sepultamento dos escravos, o
que passou a ser feito junto ao morro do castelo; mais tarde foi a irmandade de Santa Rita que
passou a se responsabilizar pelos enterros.
O desenvolvimento econômico da cidade e o consequente crescimento da malha urbana,
relacionado ao crescimento do mercado de escravos e de todos os problemas e constrangimentos
relacionados acarretou que, durante o mandato do Marquês do Lavradio (1769-1779), o mercado
dos Pretos Novos foi relocado à região conhecida como Valongo, em localização isolada da
crescente urbe, que também, por questões práticas, passou a abrigar o cemitério dos escravos,
que continuava na jurisdição da Ordem de Santa Rita, a qual obtinha ganhos pela administração
dos óbitos.
O mercado dos Pretos Novos, que também ficou conhecido como mercado do Valongo ou
Valonguinho, funcionou até mesmo depois da definitiva extinção do tráfico negreiro, o que veio a
ocorrer no ano de 1831.
Desta data em diante passou a servir aos detentores de cativos, que lá iam negociá-los. É
provável que o mercado tenha diminuído as suas atividades paulatinamente, até a extinção oficial
da escravatura no ano de 1888 (aproximadamente 119 anos de funcionamento).
VALONGO
"A rua que depois se chamou da imperatriz e hoje é Camerino, tirou o nome primitivo do bairro ou
zona em que se originava. Diz Noronha Santos que Valongo era o trecho urbano compreendido
entre a Saúde e a Gamboa.
Há equivoco nesta localização. O Valogo estava situado antes da Saúde, com que depois se
confundiu, entre esse bairro e a Prainha. Aí ficava a praia, que se transformou em Largo do
Valongo, depois chamado de Saúde. Para o Valongo transferiu o Marquês do Lavradio (17691779) o mercado dos" Pretos Novos ", que ali se conservou até a extinção do tráfico, constituindo
uma nódoa repugnante nos aspectos da cidade.
Não só os africanos recém-chegados eram expostos à venda nesse mercado de escravos.
Quando desgostosos com algum cativo, por insubordinado ou viciado, os senhores que o não
conseguiam vender particularmente ou através dos anúncios de que há abundantes exemplos nos
jornais do tempo mandavam-no expor à venda no Valongo ou no Valonguinho, que lhe ficava
anexo.
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Ao se delimitar o território da freguesia de Sant`Ana, protestou o vigário de Santa Rita porque
pretendiam as autoridades eclesiásticas arrancar-lhe o Valongo para dá-lo à nova paróquia,
privando-o assim da renda que lhe proporcionavam os enterros dos negros enterrados no
Cemitério dos Escravos na rua que depois se chamou da Harmonia. E tão vigorosos foram os
protestos, que o Valongo continuou incluído na jurisdição de Santa Rita.
Não são, porém, só as sombrias memórias ligadas ao cativeiro que se prendem a essa zona da
cidade. Na Rua do Valongo existiu um teatro, às vezes chamado São Pedro do Valongo, onde em
várias ocasiões trabalhou João Caetano com sua companhia. E outro teatrinho, chamado
Carlinda, existiu posteriormente na mesma região. A ladeira do Valongo, íngreme caminho de
acesso ao Morro da Saúde, foi também conhecida como Ladeira do João-de-Galinhas. Todo o
antigo distrito do Valongo está hoje compreendido na zona do Cais do Porto".
(Memórias da Cidade do Rio de Janeiro_Vivaldo Coaracy_ed Universidade de São
Paulo1988_p.368)
Legislação Citada

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI No 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003.
Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para incluir no currículo
Mensagem de veto
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da
temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e
dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts.
26-A, 79-A e 79-B:
"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se
obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da
África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na
formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social,
econômica e política pertinentes à História do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de
todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História
Brasileiras.
§ 3o (VETADO)"
"Art. 79-A. (VETADO)"
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"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência
Negra’."
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182o da Independência e 115o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque
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