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RESUMO

A presente pesquisa teve como objetivo delimitar, para fins de proteção legal,
o antigo cemitério dos Pretos Novos. Abandonada na década de 30 do século XIX,
a antiga necrópole desapareceu, nas décadas seguintes, com a construção de
pequenas casas sobre seu terreno, tornando-a invisível deste então. O cemitério era
utilizado pelo antigo mercado de escravos do Valongo e recolhia os corpos dos
cativos que faleciam ao chegar, durante o período de quarentena no lazareto ou de
exposição no mercado. Esta dissertação discorre sobre o comércio Atlantico de
escravos, os navios negreiros, o mercado de escravos do Valongo, o lazareto da
Gamboa e sobre a pesquisa arqueológica realizada para delimitar espacialmente o
Cemitério dos Pretos Novos.
No presente momento, os bairros cariocas da Gamboa e da Saúde estão
passando por uma remodelação urbana, graças às obras de revitalização da região
portuária. Seus imóveis estão sendo negociados muito rapidamente no quadro de
uma acelerada especulação imobiliária, ameaçando diretamente a área apontada
pela cartografia do século XIX como

correspondente à necrópole. Com esta

delimitação se pretende fornecer aos órgãos patrimoniais as ferramentas
necessárias para a sua proteção, tendo em vista que não se pode resguardar aquilo
que não se sabe onde está.

A tentativa de delimitação do Cemitério dos Pretos

Novos trouxe resultados surpreendentes, como uma redução da área anteriormente
estimada para a necrópole, a partir do registro documental; o achado, em seu lugar,
de um sítio de contato entre ceramistas tupiguarani e os colonizadores portugueses;
e, próximo aos seus limites, de um sítio de pescadores-coletores, no meio da Rua do
Propósito, que passou a ser denominado como Sambaqui do Propósito.

Esse
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conjunto de achados sinaliza a fertilidade arqueológica do quarteirão onde se
encontra o antigo cemitério, mostrando a necessidade da proteção legal desta área.

Palavras-chave: Arqueologia da diáspora africana. Mercado de escravos do
Valongo. Cemitério dos Pretos Novos.
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ABSTRACT

The present research analyzes the geography and historical area of the Pretos
Novos Cemetery, regarding any evidence through the archeological surveys, we
hope to identify the cemetery original area to provide governmental tools for legal
protection. Abandoned in the 30s of the XIX century, the ancient necropolis
disappeared when was authorized the construction of small houses on their land,
since this, the cemetery became invisible. The holy ground was used by the Valongo
slave market that collected the bodies of the newly arrived slaves that perished
during the time of quarantine in a small Lazareto hospital or in the residence time in
the slave market. This dissertation discusses the Atlantic slave trade, the slave ship,
the Valongo slave market, the Gamboa‟s Lazareto and the archaeological research
carried out to research the old contour of the Pretos Novos Cemetery.
In our days, the peripheral areas of Gamboa and Saúde, in Rio de Janeiro
city, are renewal, thanks to the work of revitalization in the city harbor area. The
properties with a low market value are quickly trade, directly threatening the area
next to the old cemetery. By this research, we intended to provide the necessary
tools for a protection. Keeping in mind, that we can not protect what we do not know
well.
The attempt to space delimitation brought surprising by results, such as a
reduction of the historical area, previously estimated, for the old necropolis. In this
research, we also find a place of contact between potters tupiguaranis and the
Portuguese colonist; and near it, an archaeological place of fishermen-gatherers was
foundin the middle of the Proposito‟s street, which became known as the Proposito‟s
Shellmound. This group of findings indicates the archaeological treasure that exists
at the cemetery block, showing everyone the need of legal protection of this area.
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Keywoods: African diaspora archaeology. Slave market of Valongo. Pretos Novos
Cemetery.
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INTRODUÇÃO

Em janeiro de 1996, na rua Pedro Ernesto nº 36, durante a execução das
obras de fundação da residência do casal Petrúcio e Mercedes Guimarães, os
pedreiros retiraram ossos humanos junto com o solo e em pouca profundidade.
Alarmados, os proprietários procuraram as autoridades para comunicar o achado;
surpresos, descobriram que não se tratava de uma chacina ou um crime recente,
mas sim de uma importante descoberta arqueológica: o antigo cemitério dos Pretos
Novos.
Pretos Novos é a forma como a sociedade escravista dos séculos XVIII e XIX
chamava os negros recém-escravizados que entravam no porto do Rio de Janeiro
oriundos do continente africano. Os escravos, na sua maioria adolescentes e pré-adolescentes, eram confinados e vendidos, em barracões, no mercado do Valongo.
Antes, porém, ficavam em quarentena no lazareto – espécie de enfermaria – onde
eram tratados da longa viagem e ficavam separados por um curto espaço de tempo,
até que seus proprietários estivessem certos da carga de escravos não estar
contaminada com nenhuma doença contagiosa. Os que ficavam doentes e morriam
eram encaminhados ao cemitério dos pretos novos.

Após o achado fortuito dos restos humanos, a equipe de arqueologia da
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, coordenada pela arqueóloga Eliana Teixeira
de Carvalho (Departamento Geral de Patrimônio Cultural - DGPC), iniciou a tarefa de
resgate dos restos mortais e da cultura material associada, que foram retirados do
fundo das cavas de fundação pelos próprios pedreiros. O material humano, depois
de recolhido ao Instituto de Arqueologia Brasileira - IAB, foi estudado pela Dra. Lilia
Cheuiche Machado, que fez a análise biocultural dos ossos e dentes, revelando
aspectos extremamente importantes para o pleno entendimento sobre os indivíduos
inumados e sobre as práticas funerárias empregadas no cemitério. Com o
falecimento da Dra. Lília Cheuiche, as pesquisas no interior do sítio foram
interrompidas e só reiniciadas em 2009, já com o suporte do Museu Nacional –
UFRJ e com o apoio do então já fundado Instituto de Pesquisa e Memória Pretos
Novos - IPN.
A presente pesquisa arqueológica visa, dentro das poucas possibilidades e
dos muitos limites existentes, determinar, através de sondagens, a dimensão
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espacial da antiga necrópole, hoje invisibilizada em decorrência da construção de
casas sobre suas terras.
Nossa busca pela área original do cemitério é motivada por um forte
sentimento de proteção patrimonial. Sabíamos que, com o início do processo de
revitalização da zona portuária iniciado em 2010, uma súbita valorização dos preços
dos imóveis na região poderia pôr em risco a integridade da área do sítio
arqueológico. Sobre o cemitério foram construídas uma série de pequenas
habitações ainda no século XIX, com fundações rasas que pouco o afetaram e que
hoje estão em estado avançado de deterioração. Porém, com a nova demanda e a
valorização do metro quadrado na região, a construção de novas edificações poderia
impactar ou mesmo destruir o frágil sítio arqueológico dos Pretos Novos.
Cientificamente ainda há um grande potencial de pesquisa na necrópole, que
é o único cemitério exclusivo para mercado de escravos africanos conhecido nas
Américas ou talvez do mundo. Cremos que os restos mortais, lá depositados, podem
e vão contribuir significantemente para entendermos o processo de formação do
povo brasileiro. Esta é a primeira intervenção de campo cientificamente orientada e
executada no local desde o salvamento arqueológico.
Por se tratar de uma pesquisa própria da área de Arqueologia Histórica,
estruturamos a presente dissertação em capítulos históricos e arqueológicos, onde
optamos por um discurso mais fluido e uma redação mais solta, fugindo um pouco
da forma tradicional, rigidamente estruturada de outras publicações e pesquisas
arqueológicas. No primeiro capítulo, fizemos uma breve descrição da formação do
modelo escravista, tendo por base o processo de expansão colonial luso. No mesmo
capítulo, abordamos, através da historiografia, a formação e construção do mercado
de escravos carioca e o seu desenvolvimento na região do Valongo. A análise da
sociedade carioca, através da sua divisão social em estamentos oriunda do antigo
regime e intensificada pela vinda da Família Real no início do século XIX, pautou o
nosso discurso sobre o abismo social que se estabeleceu entre cativos e livres. No
segundo capítulo, falamos sobre os pretos novos, tratando-os como indivíduos e não
como um conjunto; e do processo de imigração forçada que não os via como
homens, mas sim como cargas vivas que deveriam trazer lucro aos comerciantes e
ao Estado, com a sua importação. O terceiro capítulo trata da inserção dos africanos
escravizados no interior do mercado do Valongo, as etapas pelas quais passavam
até sua venda, as vistorias, o confinamento dos doentes no lazareto, as doenças, os
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maus tratos e a morte. Por fim, apresentamos o quarto e último capítulo que discute
e apresenta o resultado da pesquisa arqueológica.

Capítulo este, onde

apresentaremos cada paço da pesquisa e as técnicas por nós empregadas, além de
ilustrações sobre cada sondagem e os seus resultados individuais culminando com
as nossas considerações finais

Quadro Teórico

Esta pesquisa foi norteada pelos paradigmas da historiografia recente e da
Arqueologia Histórica, percorrendo os princípios da história das mentalidades, da
história

econômica,

da

micro-história,

da

Antropologia

e

da

Arqueologia

processualista e pós-processualista e da Arqueologia da Diáspora Africana.
Dentro do recorte cronológico da nossa investigação - 1825 a 1830 -,
adotamos o conceito proposto por Ricardo Salles de segunda escravidão, ligado à
formação do Estado nacional brasileiro, período em que o Império foi dominado
pelos produtores ruralistas fluminenses, os chamados Saquaremas. Fase esta já no
epílogo tumultuado do Primeiro Império brasileiro, que culminou com a abdicação de
D. Pedro I em 07 de abril de 1831, e com a instalação do Período Regencial.
[...] Parto da noção de uma escravidão nacional, que se teria afirmado
em algumas regiões, como o Brasil e o Sul dos Estados Unidos, depois da
“destruição do escravismo colonial” e como parte constitutiva de uma
“segunda escravidão” que se expandiu, nas Américas e na África, na
primeira metade do século XIX. A principal característica dessa “segunda
escravidão” foi sua interação com a construção de Estados nacionais e
com a expansão internacional do mercado capitalista. No Brasil, esse
momento foi de formação da classe senhorial como processo simultâneo
de formação do Estado imperial, sob direção da facção fluminense do
partido conservador, os saquaremas, e da Coroa como “partido” dessa
classe. A região fluminense, além de seu lugar de preeminência, foi a base
social desse processo” 1.

À luz da perspectiva teórica da História das Mentalidades, adotamos como o
centro e o objetivo da nossa pesquisa o ser humano e a sua caminhada dentro do
tempo histórico, assim sendo definido por Marc Bloch :

1

SALLES, Ricardo. E o Vale era o escravo. Vassouras, século XIX. Senhores e escravos no coração do
Império. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. p. 28-29.
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O ser humano
[...] o objeto da história é, por natureza, o homem[...] são os homens que a
história quer capturar.2
Obs.: (homem = entenda-se ser humano)
O tempo,a longa duração e a sua relação com os seres humanos
[...] „Ciência dos Homens‟ dizemos. É ainda vago demais. É preciso
acrescentar: „dos homens, no tempo‟ [...] o tempo da História, ao contrário, é
o próprio plasma em que se engastam os fenômenos e como o lugar de sua
inteligibidade. [...] ora, esse tempo verdadeiro é, por natureza, um
continuum. É também perpétua mudança.3

As fontes para a pesquisa historiográfica foram todas as que puderam ser
analisadas de forma objetiva e clara , como documentos oficiais, relatos, publicações
comerciais, jornais, almanaques, gravuras; e para a pesquisa arqueológica, os
indícios materiais retirados durante as prospecções e sondagens realizadas,
buscando uma análise holística para o pleno desenvolvimento da pesquisa e para a
elucidação dos questionamentos.
A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo que o
homem diz ou escreve, tudo que fabrica, tudo que toca pode e deve informar
sobre ele.4

Apesar do equívoco do senso comum que ainda recai sobre a História, que a
define como a ciência que se cerca de documentos para entender a trajetória
humana, reconstruimos neste trabalho o conceito central do discurso e da obra, pois
são neles que, verdadeiramente, se apoia a História, não importando o substrato em
que este vai ser conservado. Este discurso, que denominamos de obra, pode ser um
texto – memorial ou não – uma pintura, uma música, uma escultura ou até mesmo
uma narrativa oral. A própria dominação genérica de todo o substrato escrito em
meio físico como documento, tem de ser revisto pela ótica da Filologia, a qual o
chama simplesmente de obra fundada na linguagem verbal, não lhe dando um peso
memorial de documento, pois desta forma poderemos ver a vontade e o discurso do
autor em qualquer substrato, sem sacralizar o texto ou a narrativa.
Chama-se aqui de obra qualquer produto do engenho humano, com
finalidade pragmática ou artística. Dentre os tipos possíveis de obra,
interessa aqui o texto: obra fundada na linguagem verbal, podendo existir
em forma sonora (texto oral) e/ou gráfica (texto escrito).
2

BLOCH, Marc Leopold Benjamin. Apologia à História ou o Ofício do Historiador. Rio de Janeiro: Jorge
Ibid., p. 55.
4
Ibid., p. 79.
3
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Cada registro de um texto escrito constitui um testemunho, que pode
ser fixado pelo próprio autor (testemunho autógrafo), por outra pessoa, mas
com a supervisão do autor (testemunho idiógrafo) ou ainda por outra pessoa
sem a supervisão do autor (testemunho apógrafo). Nos dois primeiros
casos, pode-se dizer ainda que se trata dos originais, pois registram
efetivamente à vontade do autor em função do controle exercido pelo
próprio de forma direta (test. autógrafo) ou indireta (test. idiógrafo); já no
5
terceiro caso, diz-se que se trata apenas de uma cópia.

Entender a mentalidade do ser humano e do seu tempo é de suma
importância para se proceder a uma análise correta. Por isso, através dos relatos
encontrados em publicações da época e da análise do material extraído das
prospecções e das sondagens, procuramos entender as relações de poder
existentes na cidade do Rio de Janeiro.
Em suma, nunca se explica plenamente um fenômeno histórico fora do
estudo de seu momento [...] os homens se parecem mais com sua época do
que com seus pais6.
Ao proceder a seleção dos fatos históricos entre os acontecimentos
históricos, o que fazemos sempre baseados numa teoria ou numa hipótese
que é o nosso sistema de referência, determinamos ao mesmo tempo a
orientação da seleção dos materiais historiográficos que constituem o fato
determinado7.

Durante muito tempo a historiografia nacional não se debruçou sobre a
escravidão urbana da cidade do Rio de Janeiro. Durante décadas vivemos à sombra
de uma “documentação escassa”, destruída em dois grandes incêndios. O primeiro,
foi o dos documentos contábeis da escravidão destruídos pelo Ministério do
Tesouro, a mando de Ruy Barbosa, no ano de 1890. O segundo ocorreu de forma
acidental na década de 60 do século XX, quando da queima da igreja e da coleção
de manuscritos de posse da irmandade negra de Nossa Senhora do Rosário e São
Benedito, situada na Rua Uruguaiana, no centro comercial da cidade do Rio de
Janeiro8. Uma busca por essa memória da escravidão esbarrava na falta do estoque
material de fontes, até que na década de 1970, influenciados por pesquisadores
africanistas e historiadores da escravidão sulista norte-americana (Richard C. Wade,
Claudia Dale Goldin e Bárbara Jeanne Fields), a historiadora norte-americana Mary
5

CAMBRAIA, César Nardelli. Introdução à crítica textual. 1ª edição.São Paulo: Martins Fontes, 2005. p.63-64.
BLOCH, Marc Leopold Benjamin. Apologia a História ou o Ofício do Historiador. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Ed, 2001. P.54.
7
SCHAFF,Adam. História e Verdade. 2º ed. Cap, I . Os fatos históricos e a sua seleção Trad. Maria P. Duarte.
São Paulo: Martins Fontes, 1983. P.233.
8
KARASCH, Mary. C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808 – 1850). São Paulo: Companhia das Letras,
2000. p.22.
6
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C. Karasch pesquisou a história da escravidão urbana da cidade do Rio de Janeiro
em sua tese de doutoramento Slave life in Rio de Janeiro: 1808 –1850, no ano de
1972. A obra de Karasch é, de acordo com Luiz Carlos Soares, autor de “O Povo de
Cam” na capital do Brasil: A escravidão urbana no Rio de Janeiro do século XIX ”9,
sem dúvida um trabalho pioneiro, pois foi “o primeiro estudo sistemático sobre a
escravidão numa cidade brasileira e latino-americana”.
Desde Karach, trabalhos acadêmicos e livros têm discorrido (ao menos
alguns tópicos) sobre a temática da escravidão urbana. Dentre estes autores
podemos citar: Luiz Carlos Soares, Leila Mezan Algranti, Kátia de Queirós Mattoso,
Jaime Rodrigues, Ricardo Salles, Cláudio Honorato, Júlio César M.da S. Pereira,
Ilmar Rohloff de Mattos, José Murilo de Carvalho, Sidney Chalhoub, João Fragoso,
Flavio dos Santos Gomes, Luiz Felipe Alencastro, Manolo Florentino, Carlos Eugênio
Líbano Soares, João José Reis e outros.
Para tratarmos as fontes primárias ou secundárias como um bem de memória,
utilizaremos o conceito de estoque matérial e de memória material de Pierre Nora.
O que nós chamamos de memória é, de fato, a constituição gigantesca e
vertiginosa do estoque material daquilo que nos é impossível lembrar,
repertório insondável daquilo que poderíamos ter necessidade de
lembrar.[...] A medida em que desaparece a memória tradicional, nós nos
sentimos obrigados a acumular religiosamente vestígios, testemunhos,
documentos, imagens, discursos, sinais visíveis do que foi, como se esse
dossiê cada vez mais prolífero devesse tornar prova em não se sabe que
lugar da história.10

Essa mesma memória quando incorporada à sociedade de forma efetiva,
transforma-se em memória coletiva que tem um grande valor social, pois de fato a
sociedade passa a usufruir do bem e da proteção da memória material, tornando-a
cada vez mais eficaz.
A memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura
salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de
forma a que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão
dos homens. 11

9

SOARES, Luiz Carlos. O “Povo de Cam” na capital do Brasil: a escravidão urbana no Rio de Janeiro do
século XIX. Rio de Janeiro: Faperj – 7 letras, 2007. p.18.
10
NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. In: PROJETO HISTÓRIA nº 10. São
Paulo :PUC, 1993. p.15.
11
LE GOFF, Jacques. História e memória. São Paulo: Campinas, Editora da UNICAMP,1990. p.478.
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Enfim, poderemos acrescentar dentro desta perspectiva de múltiplas fontes o
encontro da Arqueologia com a História. Enquanto a Arqueologia debruça-se sobre
as fontes materiais (qualquer segmento do meio físico culturalmente apropriado –
cultura material) produzidas pelo homem, a História se interessa pelo discurso
produzido pelo gênero humano. Ambas, em linhas gerais, interessam-se pelo
passado e buscam desvendar a trajetória da humanidade sobre a face da terra.
Sobre este encontro, James Deetz, em sua obra: In Small Things Forgotten,
notadamente dentro do espírito historiográfico da escola dos Annales, fundada em
1929 por Lucien Febvre e por Marc Bloch, faz a seguinte afirmação:
[…] The church records, diaries, court records, land deeds, and
contemporary histories give us a window through which to witness the past.
This is not to say that we can learn all there is to know just from studying
the written record. If this were so, there would be no need to dig into the
ground or to sort, measure, and classify artifacts. In spite of the richness
and diversity of the historical record, there are things we want to know that
are not to be discovered from it. […]
The documentary record and the archaeological record complement
each other. […].12

Neste trabalho, artefatos obtidos através do registro arqueológico foram
tratados de acordo com a cientificidade e com o rigor preconizado pela Arqueologia
Processualista, no tocante aos processos deposicionais

segundo as dimensões

formais, espaciais, de frequência e relacionais. Além disso, as transformações
tafonômicas e as transformações pós-deposicionais de origem natural e cultural
presentes nos artefatos foram descritas, como preconizado por Schiffer:.
It is useful to view archaeological materials as exhibiting variability within
four dimensions: formal, spatial, frequency, and relational […]. As a result,
the archaeologist can make use of a host of principles – c-transforms and ntransforms and empirical generalization – to facilitate the process of
partitioning traces and, especially, to rule out formation processes as the
13
source of specific traces to be used as evidence for behavioral inference.

Não basta somente entender as coleções de artefatos, relacioná-los com
textos de época e com aspectos sociais. Eles devem ser vistos em uma perspectiva
mais abrangente, relacionados ao complexo do Valongo e à cidade do Rio de
Janeiro. Como disse Shanks,

12

DEETZ, James J. In Small Things Forgotten: the archaeology of early American life. New York: Anchor
Press / Doubleday, 1977. p. 7-8.
13
SCHIFFER, Michael B. Formation Processes of the archaeological Record. Salt Lake City: University of
Utah Press, 1996. p. 23.
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For archeologists it is not enough that their collections of artifacts
make cultural sense, whether it is in terms of artistic value or marker of
identity; they also had to be linked to a place, a setting. The key here is
landscape and the pivotal concept mediating archaeology and culture is
identity.14

Arqueologia da Diáspora Africana

Nascida e desenvolvida nos Estados Unidos durante as décadas de 60 e 70
do século XX, a Arqueologia da Diáspora Africana caminhou no compasso das
transformações ideológicas e políticas fomentadas por afro-americanos em busca de
plenos direitos civis. Essas transformações não ocorreram isoladamente, mas foram
frutos de um processo histórico global de distensão dos efeitos da Guerra Fria.
Durante as décadas de 50, 60 e 70 do século XX, o mundo, particularmente o
continente africano, passou por duras formatações políticas e sociais. Era o
momento da descolonização africana: nações europeias devolviam ao povo africano
um continente arrasado pela longa exploração econômica e pela desigualdade
social. Não tão longe, na maior nação industrializada do planeta, afro-americanos
ainda lutavam por reconhecimento social, político e por melhores condições
econômicas. O mundo passava, nas décadas de 60 e 70, por um período de grande
contestação política; o modelo de bipolarização adotado no pós-guerra tinha
cerceado os direitos individuais e políticos em todos os cantos do planeta. A Guerra
Fria exauria o processo de paz mundial fomentando conflitos nos continentes
asiático e africano. O governo norte-americano e da extinta União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas, além de incentivarem conflitos, fomentaram a formação de
ditaduras na América Latina, na África e no Oriente Médio. Foi nesse período que as
ciências humanas e sociais voltaram os olhos para a África e para o processo de
diáspora vivido pelos seus habitantes nos últimos séculos. A Antropologia, através
dos seus subcampos de conhecimento, e a História atuaram em busca de novos
modelos e questionamentos sobre o processo da diáspora africana, tendo
principalmente as Américas e a África como temas. Os cientistas que focaram seus
estudos nesse processo, conhecidos como africanistas, produziram obras ligadas à
temática econômica-financeira, à demografia da escravidão, à lucratividade do
comércio atlântico, aos índices de mortalidade e ao sistema de plantations

14

SHANKS, Michael. Culture / Archaeology: the Dispersion of a Discipline and its Objects. In: 286 HODDER,
Ian. Archaeological Theory Today. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 2001. p.286.
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(CURTIN,1969; MINTZ, PRICE 1976; KLEIN,1978; INIKORY, ENGERMAN, 1981;
MILLER, 1988; MANNING, 1990). .
O final do século XX era o momento de se explicar o processo de
subdesenvolvimento através da Divisão Internacional do Trabalho – DIT e de
processos históricos de dominação, e de sepultar definitivamente os modelos de
hegemonia pautados em padrões de superioridades raciais, em voga até o final da II
Grande Guerra.
Dentro das universidades norte-americanas, fomentada pelas pressões
políticas oriundas das lutas dos afro-americanos em defesa de seus direitos civis,
surgia a Arqueologia da Diáspora Africana. Ainda enclausurada no modelo de
política polarizada, empregado pelo governo norte americano, a recém-nascida
Arqueologia da Diáspora concentrava suas pesquisas nas plantations sulistas dos
Estados Unidos, dentro do recorte temporal, de setenta e oito anos, existente entre
as guerras da Independência (1775-1783) e da Secessão (1861-1865), conhecido
como período Antebellum (1783-1861). Essas propriedades, que já haviam sido
exploradas arqueologicamente dando visibilidade às classes dominantes, agora
recebiam pesquisadores que se voltavam para os espaços ocupados pelos
escravos. Era necessário mostrar que os processos de dominação racial exercidos
pelos brancos se prolongaram no decorrer do tempo, mesmo após a abolição,
contrariando os direitos constitucionais.
Na década de 70 do século XX, Genovese (1976) aponta os dois caminhos
para as pesquisas sobre a diáspora africana. Em seu livro “Roll Jordan Roll”,
Genovese aponta as seguintes escolas de pensamento: escola separatista, que
interpreta a experiência afro-americana como algo isolado dentro de áreas distintas
dos Estados Unidos; e a escola integracionista, que aponta a experiência afroamericana como um componente singular regional ou uma experiência nacional.
Com a visão ampliada, os pesquisadores passaram a buscar novos enfoques que
permitiam sair do modelo de busca por marcas étnicas e culturais africanas no
interior das plantations. De acordo com Singleton (1998), em consonância com o
modelo da escola integracionista, novos pesquisadores focaram suas pesquisas em
três questões basicamente: aculturação, criolização, e dominação e resistência.
A aculturação, conforme introduzida nas pesquisas arqueológicas por Otto
(1975), consiste em três etapas que se intercalam dentro do processo de interação
entre culturas simples e culturas complexas: seleção e simplificação; viabilidade e
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sustentação e aculturação diferencial. Sempre em detrimento da cultura mais
complexa, padrões culturais mais fracos são substituídos através do processo de
simplificação e seleção, onde os padrões mais fortemente estabelecidos e viáveis
tendem a se perpetuar. Sendo portanto diferencial, pois ocorre por mecanismos
diversos em diversas culturas, seguindo as etapas acima estabelecidas. Atualmente,
o conceito de aculturação está obsoleto e se encontra praticamente banido das
ciências sociais.
A criolização foi introduzida no contexto das plantations através do historiador
Brathwaite (1971), como sendo, de forma simplificada, o processo de interação
multicultural que resulta em uma nova cultura. Mais tarde, os mecanismos que iriam
ser empregados para explicar processo de criolização, seriam o processo de
aculturação e, posteriormente, de dominação e resistência.
Os estudos sobre criolização tenderam, mais tarde, a uma expansão além
das pesquisas em plantations, em função de ser uma experiência vivida no contexto
generalizante do Novo Mundo.
O processo de dominação e resistência é defendido por Singleton (1998)
como o principal caminho para se entender o processo de interação cultural. Trocas
e negociações vão ocorrer, segundo a autora, tão frequentemente quanto às
imposições, sendo portanto um complexo modelo de mão dupla, difícil de ser
mensurado historicamente, mas observável através de vestígios arqueológicos.
Muito estudado pela Antropologia, o processo de dominação e resistência
procura entender a maneira como os grupos dominantes exercem o seu poder e os
grupos subalternos resistem ao jugo dos opressores. Não há mais espaço para
teorias que não contemplem a resistência dos grupos minoritários. O contato social
não é estático e previsível, mas sim dinâmico e entendido dentro do mecanismo de
dominação e resistência.
De forma generalizante, as pesquisas sobre a Arqueologia da Diáspora
Africana, durante o século XX, prosseguiram basicamente por dois caminhos:
discussões sobre raça, criolização, aculturação, e pela busca por marcadores
culturais para a plena identificação dos espaços e de qualquer outro segmento do
meio físico culturalmente apropriado pelos africanos e seus descendentes no
contexto da escravidão.
.
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Aculturação, raça e criolização

Dentro da construção teórica da Arqueologia da Diáspora Africana, os
estudos sobre aculturação, raça e criolização, se relacionam em vários momentos.
Ao longo das décadas o conceito de aculturação foi ficando defasado até se tornar
obsoleto, como dito acima. Sobre a trama que se forma no processo de diáspora,
está a imigração forçada, que, além da violência peculiar do processo, força
interações culturais em diversos níveis e em diversos campos. Discutindo raça, Otto
(1980) defende que as pesquisas deveriam ser feitas não levando em conta o
aspecto “legal” do racismo, na relação simplificada entre brancos livres e pretos
escravos nas pesquisas feitas em

plantations de algodão da Geórgia. Porém,

deveriam ser explicadas através da ideia de status social, pois esse persistiu
mesmo depois do processo histórico de abolição da escravidão.
Pautado pela visão economicista, em busca da formulação de leis e
explicações racionalmente previsíveis, ainda dentro do espírito da Arqueologia
Processualista, Adams e Boling (1989) afirmaram que as relações entre raça e
origem - dentro do contexto da escravidão - não eram tão importantes quanto as
condições sócioeconômicas das partes. Através de dados recolhidos em pesquisas
realizadas nas fazendas do Estado da Geórgia, os autores identificaram que as
relações econômicas dos grandes proprietários transmitiam status aos seus
escravos quando na relação direta com escravos de outros plantéis. E que esta
relação podia ser sentida no interior da própria unidade produtora, onde escravos
que habitavam ou trabalhavam no interior das residências possuiam mais status do
que os escravos das plantações. Adams e Boling afirmam que o escravo que se
aproxima mais dos padrões culturais do seu senhor é o de maior status social. Essa
comparação transfere os níveis dos grandes, médios, pequenos plantadores, ou
seja, dos homens livres, aos seus respectivos escravos. Baseados em relações de
consumo, no descarte de louças e cerâmicas nas unidades familiares tanto de livres
quanto de cativos, os autores afirmam poder determinar os processos de interação
social desde que tenham dados e amostras suficientes para essas comparações.
O texto de Adams e Boling foi duramente criticado por Potter Jr. (1991), após
conferência na Southern Illinois University, intitulada: Processual/ Postprocessual,
debate realizado no ano de 1991, onde Potter Jr., influenciado pelo movimento pós-
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processualista, criticou veementemente o determinismo exacerbado de Adams e
Boling, pela falta de reflexão social dos autores, e por estarem atenuando o duro
processo de escravidão; não levando em conta um processo histórico de resistência
que se arrastou até as conquistas dos direitos civis e que sobrevive na luta pela sua
manutenção.
No centro das discussões realizadas sobre raça em Arqueologia da Diáspora
Africana, Epperson (2004) consolidou o debate sobre a aplicação ou não aplicação
do conceito teórico de raça dentro da Arqueologia. Teorizando à luz dos paradigmas
da Teoria Crítica Racial -TCR, Epperson apresentou sua justificativa para a contínua
inserção do tema racial nas pesquisas arqueológicas, em função da sua construção
social e da sua ampla apropriação pelos diversos segmentos da sociedade, onde,
mesmo se tendo o conhecimento de que as teorias raciais não se sustentam
biologicamente, elas

existem socialmente. Para ele, se à luz da visão anti-

-essencialista aceitarmos que não há raça, que elas são irreais e antinaturais,
apesar de socialmente construídas, nunca haverá políticas de igualdade racial.
Imbuído de um discurso de valorização étnica-racial, o texto de Epperson
apresenta a Arqueologia como um instrumento ativo para o envolvimento da
sociedade nas lutas pela manutenção da igualdade de direitos, fortalecendo suas
convicções políticas e democráticas.
Orser Jr. (1998) criticou os arqueólogos norte-americanos por ignorarem o
quanto as crenças racistas ainda permeiam a sociedade. Segundo o autor, os
arqueólogos têm se baseado ainda na visão legalista, oriunda da diferenciação entre
brancos e pretos, sem enxergar outros grupos afetados pelo racismo. Para Orser
Jr., outros contextos podem e devem ser revelados através da visão de grupos
étnicos. Grupos minoritários como ciganos e judeus também estão presentes nos
registros arqueológicos e sofreram, tais quais os afro-descendentes, as mesmas
pressões racistas em níveis e graus diferentes ao longo da história norte-americana.
O autor entende que a ênfase nos grupos de origem africana se deu em função da
Arqueologia da Diáspora Africana, porém a questão racial extrapola as suas
fronteiras.
O processo de aculturação, apesar de pouco utilizado em textos da
Arqueologia da Diáspora Africana, está presente, desde a década de 30 do século
XX, nos discursos antropológicos e sendo empregado para explicar as relações
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entre ameríndios e europeus na América do Norte. Ela consiste na neutralização
progressiva de valores originais de culturas mais simples e na incorporação de
novos valores estruturais originados das culturas mais complexas, promovendo a
progressiva aniquilação da primeira. Cusick (1998) aponta na teoria da aculturação
várias falhas: primeiramente elas ignoram de forma geral as relações de poder
individuais; ignoram também a agência e as decisões de pequenos grupos dentro do
processo de contato; supõem a existência de uma passividade no processo de
contato e, por último, ignoram que grupos diferentes reagem diferentemente ao
mesmo processo. A crítica de Cusick é crucial para entendermos que dentro da
dinâmica que rege o encontro de culturas, a noção de criolização explica muito
melhor o processo ocorrido nas Américas.
Originário do termo creole, que descrevia os descendentes de europeus que
nasciam nas colônias do além-mar, a palavra crioulo passou também a designar os
descendentes de africanos que nasciam nas Américas no processo da diáspora.
Aos poucos, ela foi sendo apropriada para designar as novas variantes linguísticas,
a culinária, a estética, as raças de animais etc. Tudo que se desenvolvia de forma
espontânea na colônia era designado como crioulo pelos colonizadores europeus.
Fruto de um hibridismo cultural, as formas culturais que se originaram nas Américas
foram todas formas crioulas, ou seja, resultantes do contato com ameríndios e
africanos, de forma que as culturas de origem europeia se tornaram nas Américas
novas culturas.
Gundaker (2000) discutiu a criolização e sua complexidade através do tempo,
apresentando três etapas necessárias para que a criolização se efetive: 1ª- o
transplante; 2ª - aculturação étnica e 3ª- a hibridação. Todo o processo ocorre com
o passar das gerações e a aculturação deixa de ser sozinha a responsável pelas
mudanças que vão dar origem a uma nova cultura. Não há a erradicação de uma só
cultura, há a transformação progressiva e lenta de duas ou mais culturas e o
surgimento de uma terceira, híbrida.
Dawdy (2000), ao discutir o processo de criolização, ampliou o conceito ao
defini-lo como um processo de interação cultural que ocorre em níveis linguísticos,
culturais e biológicos. Apresentando o processo como sinônimos de cultura de
contato, transculturação, etnogênese e negociação de identidades, entre outros. A
criolização, enfim, pode ser visualizada na cultura material. Pois o esforço de se

32

procurar por marcadores culturais da presença africana nos sítios estudados, só
levou os pesquisadores ao desapontamento.
Hauser e De Corse (2003) passam a pesquisar as cerâmicas de baixo
cozimento encontradas nos sítios arqueológicos da América do Norte e do Caribe
conhecidas como: colonoware, afro-carbbean ware, criollo ware, e, na Jamaica,
Yabba. Pesquisaram marcadores culturais que atestassem o processo de
continuidade das tradições ceramistas africanas nas Américas. Procuraram na
amostras se era possível visualizar traços africanos na sua decoração, forma ou
composição. Hauser e De Corse ficaram surpresos em descobrir que as cerâmicas,
para este caso, são péssimos marcadores culturais. Os pesquisadores esbarraram
nas poucas e confusas descrições encontradas nos registros do comércio de
escravos africanos e em uma complexidade cultural muito grande para tão poucas
amostras, não sendo possível fazer uma correlação segura entre elas. Viram que o
processo de criolização incorporou novos modelos estéticos e novas técnicas de
confecção às cerâmicas. As melhores amostras ficaram com a tradição afrocaribeana, em relação ao contexto arqueológico em que foram encontradas. Porém,
foram recuperadas também peças com formatos inspirados nas cerâmicas
européias; além do mais, são dotadas de características semelhantes às
encontradas nas cerâmicas ameríndias. Dentre todas as amostras analisadas , as
que mais se aproximaram das características esperadas e que podem ser
identificadas, seguramente, como possuidoras de características inerentes às
tradições ceramistas produzidas no solo africano, foram as cerâmicas jamaicanas
Yabbas. A pesquisa, em vez de revelar marcadores genuinamente africanos, revelou
marcadores genuínos do processo do criolização.
Três anos antes das pesquisas de Hauser e De Corse, Delle (2000)
investigou as dimensões cognitivas do processo de criolização na Jamaica, levando
em consideração os indivíduos euro-crioulos e afro-crioulos. Delle conseguiu provar
que, em ambos os casos, as questões raciais prolongaram as diferenças entre
brancos e pretos, criando duas culturas crioulas distintas que conviveram na mesma
ilha durante o século XIX, mas que, apesar do pouco espaço geográfico, não se
misturaram como o esperado. Tanto os crioulos de origem europeia, quanto os
crioulos de origem africana mantiveram costumes diferenciados, habitaram e se
apropriaram de espaços diferenciados mesmo após a abolição da escravidão. Os
mulatos, oriundos de um segundo processo de criolização biológica (Dawdy 2000),
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permaneceram atrelados aos crioulos de origem africana demonstrando a
manutenção do processo de exclusão racial na ilha caribenha.
No arquipélago das Bahamas, uma pesquisa realizada por Wilkie (2000)
revelou que uma comunidade de escravos, que teve a oportunidade de usufruir do
livre consumo de bens através da venda de excedentes, manteve a tendência de
consumir bens que continham formas e padrões que lembravam as peças
confeccionadas no solo africano.

Fazendo uma comparação direta entre os

materiais escavados da unidade habitacional do senhor e das unidades escravas, a
autora encontrou diferenças recorrentes de formatos e decoração na faiança inglesa
fina. Enquanto os africanos preferiam peças fundas e policromáticas, os senhores,
que não preferiram formatos específicos, consumiam produtos monocromáticos
azuis. A distinção se fazia inclusive no acabamento das peças, pois os escravos
preferiam peças pintadas à mão enquanto os senhores compravam jogos em tranfer
printing azul além louças em padrão shell edged.
A busca por uma identidade visual africana, em formas e outros marcadores,
também foi objeto de estudo de arqueólogos que procuraram encontrar artefatos
utilizados em práticas mágico-religiosas africanas nas Américas. Ainda na década de
90 do século XX, Russel (1997) pesquisou, dentre o material recuperado na
plantation Hermitage, em Nashville, Tennessee, quais artefatos poderiam ter sido
utilizados em rituais mágico-religiosos. O pesquisador se deparou com figas, ossos
da sorte, moeda de prata furada, contas de vidro, pedras de mármore riscadas com
um “x”, algumas pontas pré-históricas, seixos e artefatos circulares feitos de
fragmentos de faianças finas inglesas. Os artefatos encontrados no subsolo das
unidades escravas e o contexto em que elas foram encontradas revelaram ao
pesquisador que se tratavam de objetos apropriados culturalmente para uso nos
cultos africanos. A pesquisa mostrou que, mesmo após décadas ou mesmo
gerações, os grupos escravizados e seus descendentes ainda praticavam seus
rituais.
Práticas religiosas de escravos do centro africano e seus simbolismos foram
identificados por Fennell (2003) em sítios arqueológicos já escavados, que
revelaram uma gama de materiais, aparentemente sem importância arqueológica,
anteriormente encontrada por outros pesquisadores, sob o piso de madeira e sobre
blocos de pedra no interior das unidades domésticas utilizadas por escravos no sul
dos Estados Unidos. Foram relacionados ao culto africano objetos como: cristais de
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quartzo, pedras polidas, pedaços de giz, pregos, moedas, esqueletos de aves etc.
Os objetos foram relacionados aos bacongos, etnia centro africana que transportou
para o Novo Mundo suas práticas mágico-religiosas. De acordo com o autor, não se
tratava de práticas isoladas, mas sim de uma atividade rotineira de um grupo que
via na religião uma forma de se manter unido aos seus ancestrais.

Dominação e Resistência

O estudo sobre quilombos é um campo promissor, porém pouco estudado
pelos arqueólogos em função das dificuldades existentes para se obter a sua correta
localização geográfica (Orser, 1998). Os assentamentos quilombolas se localizam
em áreas de difícil acesso e seus integrantes certamente se movimentavam por uma
extensa área. Há, portanto, uma série de dificuldades para se localizar fontes
históricas que façam descrições precisas de sua localização. Sem fontes confiáveis,
a pesquisa arqueológica em áreas de quilombos pode se tornar extremamente
custosa. Pesquisas realizadas nos Maroons Settlements in Forte Mose, na Flórida,
por Deagan e MacMahon (1995), só foram realizadas com o apoio financeiro do
Estado da Flórida, que tinha interesse em pesquisar a área. Há quilombos em Cuba,
Jamaica, República Dominicana e no Brasil que nunca foram pesquisados.
Pesquisas realizadas no Brasil, na região do Quilombo de Palmares, na Serra da
Barriga em Alagoas (ORSER, 1994; FUNARI, 2003) mostraram como é difícil se
entender e localizar a cultura material proveniente de um grupo quilombola. Novas
pesquisas realizadas por Allen (2000 e 2006) revelaram a presença de grupos
indígenas pré-coloniais e de ocupações do século XIX na região onde ambos os
autores supunham estar as evidências do Quilombo de Palmares, mostrando uma
diacronia de diferentes ocupações em relação ao período de ocupação quilombola.
De acordo com Allen, as pesquisas sobre Palmares voltaram novamente à etapa de
formulação de hipóteses e de novos modelos que expliquem a aparente
invisibilidade dos vestígios.
Também no Brasil, as pesquisas de Guimarães e Lanna (1980), em
quilombos mineiros, e por Guimarães et. al. (1990) no Quilombo do Ambrósio (MG),
revelaram que é possível obter informações preciosas sobre os grupos quilombolas,
se levarmos em conta o uso de fontes locais (lendas e histórias orais), registros
históricos e pesquisa arqueológica simultaneamente.
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Fugas, quilombos e revoltas são as mais conhecidas formas de resistência
escrava, porém pressões psicológicas incutindo medos através da prática de
sortilégios, invocações e conjuros, também agem como formas de resistência física
e cultural.
A permanência de traços das práticas religiosas ancestrais africanas nas
Américas é um claro sinal de resistência cultural. Porém, novas religiões oriundas de
matrizes africanas também floresceram no Novo Mundo, ligadas ao processo de
criolização, como parte da resistência cultural através do sagrado. Utilizando magia,
conjurações de espíritos (para malefícios ou benefícios), poções, rezas, benzeduras
e maldições, os escravos e seus descendentes exerciam pressões sociais e
políticas, muitas vezes incalculáveis. Leone (2001) apresenta uma religião secreta,
nascida no noroeste dos Estados Unidos que tem o segredo como principal
ferramenta de atuação. Realizada na calada da noite por iniciados, sem sacerdotes
e sem assistentes, o Hoodoo fez do segredo sua fonte de vitalidade. O Hoodoo,
apesar de ser uma variante do Voodoo praticado no sul dos Estados Unidos e no
Haiti, difere dos demais por ter se desenvolvido historica e isoladamente em
segredo, a partir da migração de escravos do sul dos Estados Unidos para os
estados do norte. No Hoodoo não há certo e nem errado, há uma cosmologia de
espíritos que atendem o consulente de acordo com alguns quesitos e obrigações,
tendo o segredo como ingrediente principal do sucesso. Caso alguém de fora ficasse
sabendo do ritual, os espíritos não atenderiam ao pedido e se virariam contra quem
os contratou. Artefatos utilizados nos rituais foram relacionados pelo autor, assim
como os seus amuletos e os “caches”: conjunto de elementos mágicos reunidos em
um recipiente; dentro desses conjuntos havia pedras, chaves, lâminas de faca,
alfinetes, pregos, moedas, cristais, anzóis, arame e mais uma série de artefatos que
isoladamente não representariam muita coisa. Mas aparecem reunidos em jardins,
encruzilhadas, no interior das casas, sob os pisos nos cantos das paredes, voltadas
para determinadas direções e em outros locais. Através de buscas históricas e de
registros de tradições folclóricas, chegou-se a conclusões de que grande parte dos
“caches” tinham como finalidade a proteção doméstica contra feitiços e para a
proteção individual. A busca por sorte, malefícios e outros fins ficariam em um
segundo plano.
Na

plantation

Hermitage,

Thomas

(1998)

identificou

nos

registros

arqueológicos ferramentas sutís de dominação e de resistência. A implantação de
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uma ideologia de ganho de benefícios, através do bom comportamento, e de
indiferença e privação para o antagonismo, foi o foco da observação de Thomas em
função da distribuição desigual de cerâmicas e alimentos nas unidades escravas. Se
por um lado havia a imposição, por outro havia a aceitação presumida da
negociação de espaço. Por parte do senhor havia a vigilância permanente e a
adaptação arquitetônica, a manutenção da relação de troca e formação de uma
política de distinção dentro do plantel de escravos.
Os escravos que serviam na casa viviam em unidades habitacionais próximas
à sede; recebiam os melhores cortes de carne, as melhores cerâmicas e tinham o
privilégio de frequentar a casa-grande. Diferentemente dos escravos do campo, que
viviam em unidades distantes e eram tratados de forma diferenciada.
Há uma relação recíproca de pressão e resistência que é atenuada através da
negociação e atua em diferentes níveis. Apesar do sistema coercivo, da
permanência forçada no cativeiro, da legalidade e da violência física da escravidão,
havia a necessidade de se negociar as tensões. Indiscutivelmente existem marcas
de dominação e resistência que só podem ser visualizadas através dos registros
arqueológicos, pois ficam silenciadas nos registros históricos.
No Brasil, o desenvolvimento da Arqueologia da Diáspora Africana só ocorreu
após o advento da Constituição de 1988, que contemplou em seu texto as minorias
raciais. Antes do processo de abertura política e de redemocratização não foram
produzidas pesquisas arqueológicas que abordassem de forma ampla e crítica as
desigualdades raciais e sociais. A forte repressão dos governos militares não abria
espaço para debates tão amplos. Durante os anos de chumbo, os militares tomaram
os discursos sociais como subversivos, pois, segundo o Estado, poderiam ferir a
“ordem estabelecida”.
As pesquisas realizadas em espaços ocupados por grupos de escravos
começaram a receber maior destaque dentro da Arqueologia Histórica. As pesquisas
realizadas em fazendas e arraiais de mineração não deixaram de contemplar as
senzalas e os espaços ocupados pela escravaria. Na última década do século XX,
Lima (1993) realizou pesquisas na senzala da Fazenda de São Fernando, em
Vassouras, Vale do Paraíba, Rio de Janeiro. As fazendas do Vale do Paraíba se
caracterizavam como grandes plantations de café, chegando a produzir na década
de 50 do século XIX 79% da produção brasileira de café; segundo levantamento
feito por Salles (2008). Lima investigou o interior de uma senzala no Rio de Janeiro
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quatro anos depois dos estudos de Adams e Boling (1989) em plantations de tabaco
e algodão no sul dos Estados Unidos, quatro anos antes de Russel (1997) e cinco
anos antes de Thomas (1998), ambas na plantation Hermitage, Nashville,
Tennessee. Dados que revelam uma consonância da pesquisa nacional com os
estudos sobre plantations nos Estados Unidos. No Brasil, os estudos em senzalas
prosseguiram anos depois com Symanski (2006), Symansky e Souza (2006), em
pesquisas realizadas nos engenhos de açúcar na chapada dos Guimarães, e Souza
(2007) na senzala da Fazenda São Joaquim em Pirinópolis, no Estado de Goiás.
Dentro da linha de pesquisa que busca marcadores culturais e do estudo
dominação e resistência, Agostini (2009) discutiu o papel dos cachimbos cerâmicos
na construção da identidade e nas estratégias de resistência dos grupos escravos.
Dentre os trabalhos realizados no âmbito da Arqueologia da Diáspora
Africana, mais de noventa por cento são de autores norte-americanos que
abordaram a escravidão no Atlântico Norte, incluindo a região do Caribe.
O Brasil como o maior importador de escravos africanos das Américas tem
muito a contribuir com a Arqueologia da Diáspora. Pesquisas em cemitérios de
escravos, apesar da sua raridade, tem revelado, através do trabalho de
bioatropólogos, informações sobre nutrição, doenças, stress físico e demais lesões
nas populações escravizadas (MENDONÇA DE SOUZA, et al. 1994; MACHADO,
2006). Arqueólogos têm a oportunidade de reconhecer, através da cultura material
associada aos restos humanos, hábitos culturais e religiosos que de outra forma não
seriam observáveis.

Os cemitérios dos escravos

As pesquisas arqueológicas em cemitérios de escravos africanos no Brasil e
ao redor do mundo ainda são raras. A baixa ocorrência não exclui a polêmica que
ronda o tema. Perturbar os mortos, mesmo em busca de conhecimento, não é mais
aceito por inúmeros grupos sociais. Trata-se de uma violência contra a memória e
contra a cultura, hoje vista como injustificável por alguns segmento sociais. Por se
tratar de um espaço que evoca ancestralidade, é necessária a correta observação
de aspectos éticos, religiosos e científicos, antes e durante as intervenções
arqueológicas no interior dos campos santos. Para tal, há de se manter o devido
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respeito aos despojos, crenças e objetos rituais, independente da origem étnica ou
de crenças religiosas. Lima (1994) sugere que:
- Restos humanos históricos não devem ser por princípio perturbados, a
menos que isso seja inevitável. O interesse científico não é considerado, por
si só, razão suficiente para sua perturbação.
- Em caso de intervenção, o tratamento a ser dispensado aos restos
humanos deve ser discutido com as populações descendentes, que terão
sempre a última palavra em questão.
[...] É hora adequada para a questão ser pensada e discutida, com a
seriedade e responsabilidade profissional que merece, em particular com
referência à etnia negra, tão brutalizada pelo episódio da escravidão. Todos
os argumentos utilizados acima em relação às comunidades indígenas
cabem perfeitamente em relação às comunidades negras16.

A Sociedade de Arqueologia Brasileira – SAB encaminhou ao IPHAN em
2005, após a aprovação em plenário, a moção de autoria de Lima “no sentido que só
sejam conduzidas pesquisas arqueológicas em cemitérios de negros escravizados
com a autorização expressa das comunidades descendentes”.

Em função da

recomendação e da moção citadas anteriormente e na falta de descendência
conhecida para os africanos inumados no Cemitério dos Pretos Novos, foi que
submetemos à aprovação e ao apoio da Fundação Palmares em nível federal; do
Conselho Estadual dos Direitos dos Negros - CEDINE, em nível estadual, e do
Conselho Municipal dos Direitos dos Negros da Cidade do Rio de Janeiro –
COMDEDINE, em nível municipal, a pesquisa a ser desenvolvida no Cemitério dos
Pretos Novos. Somente após as moções de apoio e das respectivas aprovações, foi
que encaminhamos o projeto para delimitação espacial do Cemitério dos Pretos
Novos ao IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
No ano de 1970, em Cuba, a Academia de Ciências de Cuba realizou a
primeira escavação sistemática e controlada no interior de um cemitério de escravos.
Em uma antiga plantation de cana-de-açúcar, integrantes da Academia de Ciências
de Cuba, de acordo com o relato Dominguez (1986), encontraram um antigo
cemitério para escravos dentro da área de uma antiga unidade produtora de açúcar.
No local foram encontrados, à flor da terra, uma grande quantidade de ossos
humanos, adornos feitos com dentes de cão, botões de ossos, contas coloridas de
vidro e moedas perfuradas. Em uma única área, os indivíduos eram enterrados sem
o uso de caixões, de forma desleixada, sem ordenação, misturando os restos
mortais de diversos corpos, que eram sepultados uns sobre os outros. No conjunto
16

LIMA, Tania Andrade. Restos Humanos & Arqueologia Histórica: uma questão de ética. Historical
Archaeological in Latin America, The University of South Carolina. Columbia: The Colege of Humanities and
Social Sciences, 1994, p. 16-17.
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modificados, que foram intencionalmente limados, conforme o costume de algumas
tradições africanas. Junto com os ossos de africanos, segundo os pesquisadores,
também havia os restos mortais de um único individuo de origem asiática,
possivelmente também submetido ao processo de escravidão.
A maior pesquisa em cemitério de escravos que se tem notícia ocorreu na
cidade de Nova Iorque, na ilha de Manhattan. O African Burial Ground foi
pesquisado entre os anos de 1991 e 1992, e foi designado como National Historic
Landmark em abril de 1993. O local foi identificado como possível sítio arqueológico
ainda no ano de 1989, através de estudos preliminares de potencial arqueológico.
Por determinação legal, um memorial no local foi construído e a área foi pesquisada
durante a construção de um conjunto de edifícios da administração federal norte
americana. O envolvimento e a mobilização da comunidade afro americana de Nova
Iorque foi determinante para a preservação do patrimônio arqueológico.
Proibidos de enterrar seus mortos nos cemitérios administrados pelas igrejas
de Nova Iorque, a comunidade de africanos escravizados e seus descendentes,
quer livres ou cativos, inumavam os corpos dos seus entes queridos em um terreno
afastado do núcleo urbano, inaugurado ainda sob dominação holandesa. No século
XVIII, o African Burial Ground permitiu que práticas próprias e ritos funerários fossem
desenvolvidos e cultivados pela comunidade afro-americana.
Os corpos estão inumados em caixões que em alguns casos ainda guardam
marcas culturais ancestrais africanas chamadas de Sankofa. São desenhos
estilizados, através de apliques metálicos que representam sentimentos, qualidades
e valores culturais caros ao escravos e seus descendentes.
Ao todo, quatrocentos e trinta e cinco sepulturas foram exumadas. Os ossos
humanos, assim como botões, adornos, restos de tecido e sedimentos foram
recuperados e estão sendo estudados. Os pesquisadores estimam que há material
para ser estudado por cem anos.
No Brasil, pesquisas realizadas por Mendonça de Souza, et. al.(1994) no
município de São João da Barra – RJ revelou a existência de um cemitério de
escravos na praia de Manguinhos. O terreno, pertencente à Fazenda Salinas,
possivelmente remonta, segundo os pesquisadores, ao período do “ciclo canavieiro”
dos séculos XVIII e XIX, auge da importação de escravos na região. Na busca por
respostas, foram realizadas escavações sistematizadas que revelaram onze

40

enterramentos primários, sendo que um foi exposto durante a execução de
sondagens e os outros dez foram revelados através da escavação executada em
uma segunda etapa dos trabalhos de campo. O exame da posição dos corpos, do
padrão de enterramento e da morfologia dos esqueletos sugere aos pesquisadores
que o cemitério era destinado a indivíduos de “um segmento social pouco
privilegiado, possivelmente escravos” (MENDONÇA DE SOUZA, et. al., p.52).
Segundo os pesquisadores, através de interpretações bioculturais será possível
identificar: dieta alimentar, marcas de stress, doenças congênitas, processos
infecciosos e marcas de trauma causado por ação violenta. Havendo inclusive a
possibilidade de inferir dados demográficos através de comparações com fontes
históricas.
Lima (1994) relatou a descoberta fortuita de um esqueleto no interior do
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, nas terras da antiga Fazenda Nossa Senhora da
Conceição da Lagoa. De acordo com Lima, a pesquisa realizada pelo Prof. Tarcísio
Torres de Messina, do então Setor de Antropologia Biológica do Museu Nacional,
revelou que os ossos pertenciam a um indivíduo negroide, possivelmente escravo
(LIMA,1994:72).

As pesquisas realizadas no Cemitério dos Pretos Novos pela arqueóloga
Eliana Teixeira (VARGAS,C; CARVALHO, E. T. et al. 2001) e pela bioantropologa
Lilia Cheuiche (MACHADO, 2006) trouxeram à tona o potencial arqueológico do
sítio. Na necrópole, além de ossos humanos, foram encontrados contas de vidro,
adornos e a cultura material urbana dos séculos XVIII e XIX. Existe um potencial
para pesquisas de marcadores culturais africanos para estudos da antropologia
física e para estudos das relações de dominação e resistência. É importante lembrar
que diferentemente do African Burial Ground, do cemitério da plantation de Cuba, do
Cemitério da Praia de Manguinhos e do achado na Fazenda Nossa Senhora da
Conceição da Lagoa, o Cemitério dos Pretos Novos pertenceu ao mercado de
escravos do Valongo. E é no contexto do mercado de escravos que ele tem de ser
investigado. Portanto, ele se ligou naturalmente ao processo da diáspora africana
por ter sido construído para absorver os mortos do grande mercado de carne
humana do Rio de Janeiro, que foi a porta de entrada para o Novo Mundo para
milhares de indivíduos africanos duramente submetidos à escravidão.

Além do

mais, as fontes históricas indicam que o cemitério estava destinado somente aos
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africanos cativos. É por isso, que o Cemitério dos Pretos Novos é uma das poucas
circunstâncias nas Américas de possibilidade de observação de africanos
escravizados, posto que os que lá se encontram sepultados eram recém-chegados
do continente africano.
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CAPITULO I

O COMÉRCIO INTERNACIONAL DE ESCRAVOS

O porto do Rio de Janeiro abasteceu, grosso modo, quase todas as capitanias
do Estado do Brasil com força de trabalho escravo. Excluímos desta afirmativa as
praças comerciais de Salvador, Pernambuco e

Paraíba, que mantiveram

independente o seu comércio de escravos através da Companhia – de navegação –
de Pernambuco e Paraíba, criada em 30 de junho de 1759, com alvará de 13 de
agosto de 1759, e do Estado do Maranhão e Grã-Pará, em função do contínuo
apensamento de indígenas, ainda utilizados como escravos, e de um comércio
próprio com a costa africana feito através de sua Companhia de Navegação e
Comércio, fundada em 06 de junho de 1755, confirmada por alvará no dia seguinte a
sua criação pelo próprio Marquês de Pombal

18

. Portanto, em relação ao comércio

de escravos, as regiões norte e nordeste se mantiveram por muito tempo isoladas do
governo do Rio de Janeiro. Com a exploração das minas de ouro, a transformação
da Cidade do Rio de Janeiro em capital da colônia em 1763, e posteriormente, a
chegada da Família Real Portuguesa em 1808, o Rio de Janeiro se tornou o maior
entreposto comercial de escravos do mundo, em face do desenvolvimento comercial
e da demanda criada para os melhoramentos gerais.
Não há como negar que o comércio de cativos na Cidade do Rio de Janeiro
foi fruto da máquina colonial que utilizou a força de trabalho escrava para acumular
capital, num período de transição de modos de produção. Se, por um lado, o
governo português ainda tentava se libertar, a duras penas, do modo mercantilista-escravocrata, o comércio internacional se voltava a passos rápidos para o modelo
capitalista, capitaneado pela Grã-Bretanha. O confronto entre estes dois modelos e
sua relação com a capital carioca esbarrou diretamente na questão escravocrata.
Estudar essa correlação de forças no recorte temporal de 1750 até 1831 é o foco
deste capítulo, por mais que saibamos que este confronto se arrastou até o final do
Segundo Império, terminando com a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de
1888.
Conhecer, portanto, a organização comercial do chamado “mercado de
almas” e a sua posterior relação com a região do Valongo, na Cidade do Rio de
Janeiro, será o ponto de apoio para o entendimento da criação e utilização do
18

CARNAXIDE, Antônio de Souza Pedroso, Visconde de. O Brasil na administração pombalina: economia e
política externa, 2ª edição. São Paulo: Editora Nacional – Série Brasiliana;v.192 - 1979. pp 49-51.
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Cemitério dos Pretos Novos, bem como seu abandono e esquecimento pela
sociedade carioca.

1.1 O COMÉRCIO DE ESCRAVOS E O BRASIL
De acordo com a historiadora Kátia de Queirós Mattoso no seu trabalho: Ser
Escravo No Brasil

19

, o comércio de escravos no império português se organizava

basicamente em três formas de atuação: os tráficos privados, praticados por
comerciantes autônomos; o tráfico mercantil, efetuado em conjunto com as demais
transações comerciais, voltadas para as atividades de importação e exportação e
por último, o tráfico por assiento, ou seja, feito através de um contratador, que
ganhava através de relações políticas e comerciais a licença para ter o monopólio
comercial em um determinado território, e que se comprometia, através de contrato,
a fornecer à colônia um número pré-acordado de cativos por preços e condições
previamente estipulados.
A obtenção rápida de um grande número de trabalhadores para o recém-descoberto Novo Mundo levou as nações ibéricas a importarem da África um
número cada vez maior de negros para serem empregados como força de trabalho,
em substituição às populações autóctones que estavam rapidamente sendo
dizimadas por doenças e por guerras de resistência travadas contra os invasores
ibéricos. De acordo com Mattoso (op.cit), já em 1502, os primeiros carregamentos de
escravos africanos chegam à América Espanhola20. Porém, desde 1460, Portugal já
utilizava escravos africanos nas suas plantações de cana-de-açúcar nas ilhas de
Cabo Verde.
Cabo Verde então tornou-se o centro do tráfico negreiro que envolvia toda a
faixa costeira africana, compreendida entre Senegal e as Ilhas Sherbo na atual Serra
Leoa. Em 1534, as terras descobertas por Pedro Álvares Cabral em 1500, na
América

Portuguesa,

seriam divididas em

catorze

capitanias

hereditárias,

inaugurando a ocupação territorial brasileira. Durante todo o século XVI, o tráfico de
escravos foi monopólio da coroa lusa. A Ilha de São Tomé, situada logo abaixo da
linha do Equador, foi para os portugueses o primeiro entreposto comercial no
Atlântico para redistribuição de africanos escravizados

para

suas colônias

ultramarinas, principalmente para o Brasil.
19
20

MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Ser Escravo no Brasil. 3ª edição.São Paulo: Editora Brasiliense, 1990. p.31.
Ibid., 1990. p. 19
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Os primeiros escravos africanos que vieram para a América Portuguesa foram
importados para trabalharem nos canaviais situados no nordeste brasileiro. As Ilhas
de São Tomé estavam estrategicamente situadas nas proximidades das zonas
marítimas de conversão formadas pela junção das correntes das Ilhas Canárias, de
Benguela, do Brasil e das Guianas, o que facilitava a travessia do Atlântico tanto
para as águas do norte em direção as colônias Inglesas, quanto para o sul em
direção ao Brasil, tornando a viagem mais segura e rápida.
Mais tarde, Angola também assumiu essa posição, em virtude da
aproximação de Portugal com o antigo reino africano do Congo. Os governos locais
de Benguela ao sul e Angola ao norte do Congo foram beneficiados diretamente
com o tráfico de escravos para as terras do Brasil (figura 01). Durante o período da
União Ibérica, Portugal perdeu a hegemonia dos portos africanos para a Holanda.
Contudo, após a restauração do trono português pelo Duque de Bragança, o império
luso recuperou parte do seu poderio comercial, porém passou a dividir o lucrativo
comércio negreiro com a Inglaterra, a Holanda e a França.
Mattoso apresenta, em seu ensaio, quatro ondas de migração forçada de
africanos para o Brasil21, dividindo-as por grupos étnicos22: o primeiro, de negros
sudaneses; o segundo, de bantos, com o grupo de guineús subdivididos em nações
(uolofs, mandingas, sonrais, mossis, haússas e pleuls), congos e angolas; o terceiro,
de africanos da Costa da Mina, e a quarta e última, proveniente de diversas partes
da costa africana, em função da proibição ao tráfico imposta pela Inglaterra.
Liderando uma pressão internacional para o fim do comércio negreiro, o governo
inglês buscava novos pontos para a introdução dos seus produtos industrializados.
Neste último período, chegavam juntos negros das etnias banto, mina, arda,
angoleses,e moçambicanos numa mesma leva.

21

MATTOSO, 1990, p.22-23.
Kátia Mattoso dividiu em quatro os grandes ciclos africanos de imigração e os relacionou posteriormente com
os ciclos econômicos brasileiros: cana-de-açúcar; ouro; segundo ciclo da cana-de-açúcar e café. Atualmente,
discordarmos da terminologia “ciclo”, que já esteve em moda nos nossos livros didáticos, que tinha uma carga
exagerada de eurocentrismo, pois somente utilizava dados importantes para o mercado europeu, excluindo as
peculiaridades econômicas regionais.
22
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Figura 1 – Principais feitorias e pontos comerciais portugueses na África23.

1.1.1 O Rio de Janeiro e a escravidão
Após ter se libertado da dominação castelhana em 1640, imposta pela União
Ibérica, Portugal passou a empreender contra a Espanha lutas cada vez mais
dispendiosas que foram exaurindo progressivamente os cofres lusos e projetando,
em médio prazo, uma crise administrativa e financeira sem precedentes. Em busca
de um equilíbrio dentro do cenário europeu, a coroa lusitana reavivou, sob especiais
condições, os acordos de amizade e assistência assinados há séculos com a
Inglaterra. Ações estas que proporcionaram ao Império Português um equilíbrio nas
relações internacionais e que contiveram as ações bélicas e a pretensão espanhola
de uma reunificação da região ibérica sob a coroa castelhana. Se, por um lado,
Portugal se livrava da Espanha, por outro, estava cada vez mais sujeita ao duro jugo
mercantilista inglês. Estes foram acordos comerciais desiguais que, em muito
sangraram monetariamente Portugal que, por sua vez, impôs uma dura tributação
aos brasileiros. Sobre esses acordos firmados com a Grã-Bretanha, o historiador
lusitano Antônio de Sousa Pedroso - Visconde de Carnaxide (1903-1961), em sua
obra O Brasil na Administração Pombalina, teceu uma análise breve e franca.

23

MOURA, Sidnei. Principais feitorias e portos comerciais portugueses na África. Atlas da História do Mundo.
São Paulo: Folha da Manhã,p[?]. 1995.
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Em troca do favor recebido, demos à nossa aliada [Grã-Bretanha] duas colônias.
Concedemos também, aos seus homens de negócio residentes em nossa metrópole,
imunidades tais que os tornavam quase inacessíveis à lei e às autoridades
portuguesas. Finalmente estabeleceram-se favores aduaneiros recíprocos para
desenvolver o intercâmbio mercantil entre os dois países amigos. Mas como
Portugal tinha necessidade de importar muitos produtos – pano, trigo, ferramentas –
e só exportava vinho, o famoso tratado, de que foi negociador lorde Methuen,
aumentou muito mais a nossa importação do que a exportação. O que por essa época
importávamos por um ano da Inglaterra excedia de um milhão de libras o que pra lá
exportávamos. Cobria-se o déficit da balança comercial com o ouro do Brasil24.

Essa necessidade de compensar a balança comercial com ouro brasileiro
fomentou a importação de mais braços escravos. Havia a necessidade de milhares
de escravos mineradores e de uma política de arrocho fiscal, que foi aperfeiçoada e
exercida competentemente durante o reinado d‟El-Rei D.José e do seu Primeiro-Ministro e valido Sebastião José de Carvalho e Melo, mais tarde Conde de Oeiras e
finalmente Marquês de Pombal.
Essa mão-de-obra era importada da costa africana e desembarcada no porto
do Rio de Janeiro, para posterior envio à região das Minas Gerais. Nesse período o
mercado de escravos carioca abastecia as decadentes fazendas produtoras de
cana-de-açúcar e de fumo da região do recôncavo da Guanabara. Outra grande
região importadora foi a região de Campos dos Goitacases, que neste período
estava desenvolvendo seus engenhos de açúcar e já produzindo satisfatoriamente.
No recôncavo da Guanabara, a queda de produção na lavoura era compensada com
a contratação de mais escravos e com a abertura de novas frentes, e não com o
melhoramento da produção através da correção e da fertilização do solo. Apesar de
já conhecerem a tecnologia para o melhoramento da produção, como a escolha das
mudas mais resistentes, a rotação de cultura e o uso de adubos, o produtor
fluminense investia em compra de escravos para compensar a baixa produção de
suas lavouras. Este fato levou a um aumento da área cultivada, mas por outro lado,
elevou a quantidade de escravos e não aumentou substancialmente a produção,
gerando, em curto prazo, um maior processo de endividamento da unidade
produtora. A grande propriedade agrícola que produzia através da monocultura não
investia em tecnologia, que normalmente só era empregada pelas pequenas
propriedades. Os pequenos proprietários, voltados para o abastecimento de
alimentos

das

grandes

unidades

produtoras,

destinavam

sua

produção

exclusivamente para atender os engenhos. Portanto, ficavam impedidos de crescer
24

CARNAXIDE, 1979. p.45.
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economicamente, em face da pressão esmagadora do latifúndio sobre os pequenos
produtores.
As terras no entorno da baía da Guanabara passaram ao longo do período
colonial pelo processo destruidor da monocultura. O solo foi castigado pela cana-deaçúcar, que empregava a técnica de coivara, incendiando o canavial para facilitar a
colheita. A falta de rotatividade e de técnicas de correção do solo levava a área
produtora ao esgotamento em cerca de seis anos, podendo chegar a doze anos
quando muito. Sobre esse fato, Milliet de Saint‟Adolphe tece comentário ao elogiar
as terras além de São Gonçalo, na região noroeste da baía da Guanabara - em seu
Dicionário Geográfico Histórico e Descritivo do Império do Brasil.
[...] além de São Gonçalo as terras tornam-se melhores; ali comecei a ver
algumas plantações de cana e, disseram-me que há muitas outras na
vizinhança. Garantiram-me também que, nos terrenos mais adequados, a
cana dura algumas vezes doze anos e mesmo mais; o que prova como a
região é quente, baixa e úmida é [sic] (sendo) mais favorável à cultura
dessa gramínea que as regiões elevadas do interior de Minas Gerais 25.

Saint‟Adolph elogia os canaviais que duravam cerca de doze anos, nas
melhores condições, com o solo e com o clima favorável.
O historiador Ilmar Rohloff de Mattos, em seu livro O Tempo Saquarema,
analisa a relação de produção dessas duas regiões produtoras de açúcar: as
situadas no entorno da baía da Guanabara e no norte fluminense, na região de
Campos dos Goitacazes. O autor destaca como as terras no entorno da Guanabara,
na segunda metade do século XVIII, já estavam cansadas e contrastavam com as
terras da região de Campos dos Goitacazes, que estavam começando a produzir em
um ritmo muito acelerado.
No
seu
decorrer,
a
lavoura
canavieira
expandiu-se
extraordinariamente, em particular pelos terrenos de „ barro fino, branco ou
loiro‟ dos Campos dos Goitacases. Desde então, torna-se possível distinguir
na Baixada fluminense duas áreas bem caracterizadas de produção
açucareira: uma antiga, com terras já cansadas, matas escassas e fraca
produção – a do Recôncavo Guanabara; e outra nova, com terras férteis e
produção elevada, que permitia compensar os altos preços do açúcar – a
26
dos Campos dos Goitacases .

As cidades do chamado Recôncavo Guanabara, assim nomeadas por Mattos,
logo se adaptaram a uma nova rotina produtora: acabava a época das grandes
fazendas, com a sua economia voltada para a monocultura, e iniciava um período de
25

SAINT-HILAIRE,Augusto de. Viagem pelo distrito dos diamantes e litoral do Brasil. Tradução de Leonam de
Azevedo Pena, série 5ª - Brasiliana – vol 210. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1941. p.250.
26
MATTOS, Ilmar Rohloff de. O Tempo Saquarema. São Paulo: Editora HUCITEC, 1987. p. 43.
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pequenas propriedades, já fragmentadas por questões de heranças ou por dívidas.
Essas pequenas unidades de produção passaram a fornecer gêneros alimentícios
para o comércio local, para a cidade do Rio de Janeiro e para as grandes unidades
de produção, as plantations. A nova configuração rural das terras no entorno da baía
da Guanabara, composta de pequenas propriedades, absorveu com uma demanda
menor que a da plantation e a atividade mineradora, parte da carga de escravos
trazida da África e desembarcada no cais carioca.
Outro fator que na metade do século XVIII, aumentou a demanda e,
consequentemente, a oferta por escravos, foi a transferência da capital da colônia
para a cidade do Rio de Janeiro, em 1763. De acordo com Lysia Bernardes e Maria
Terezinha Soares, autoras do livro Rio de Janeiro: Cidade e Região, a cidade
precisava de vários melhoramentos urbanos, que foram efetuados pelos braços
escravos em um ritmo acelerado. Além do mais, procedeu-se à abertura de estradas
para o escoamento de ouro e gêneros alimentícios provenientes do sertão, a
ampliação das fortificações existentes e construção de outras voltadas para a defesa
territorial. Na administração dos vice-reis, a cidade do Rio de Janeiro passou de um
centro portuário regional para uma próspera capital colonial, que poucos anos mais
tarde abrigaria a Família Real e a corte portuguesa.
Para que o Rio de Janeiro suplantasse Salvador, definitivamente, e
se tornasse a capital de toda a colônia, foi preciso que a descoberta do ouro
deslocasse para o sul o eixo econômico do país. A crescente ameaça
contra a Colônia de Sacramento não seria bastante, talvez, para acarretar
essa mudança sem caráter definitivo. Mas a abertura do caminho terrestre,
drenando para o Rio de Janeiro o ouro das Minas foi, sem dúvida, fator de
maior importância. Desde 1697, além de incluir as capitanias do extremo
sul, a jurisdição do Rio de Janeiro se estendia também sobre os negócios
das Minas e, no ano seguinte, a capitania de São Paulo, exceto para os
casos de justiça, fica igualmente subordinada ao Rio de Janeiro. Mas foi
com as comunicações diretas entre Minas e o Rio de Janeiro que esta
cidade adquire definitivamente sua preponderância [...].
A transferência oficial da capital da colônia para o Rio de janeiro só se
efetuou em 1763 [...] deslocamento do eixo político e econômico do Brasil
do nordeste para o sudeste do país.
Se a conquista da função de capital não trouxe, de fato, para os
governadores do Rio de Janeiro, um poderio político e administrativo muito
maior, a presença dos vice-reis veio modificar grandemente a vida e o
aspecto da cidade. As ruas são ainda estreitas, os quarteirões nem sempre
retangulares, mas a área urbana estende-se consideravelmente e
numerosos melhoramentos são então introduzidos. O núcleo urbano mal
chegará à rua da Vala [atual Rua Uruguaiana] no começo do século XVIII,
no final desta centúria estendia-se até o Campo de Santana. Graças a
árduos trabalhos de aterros e drenagens constituíra-se, sobre brejos e
lagoas, aquilo que no século XIX seria chamado a „cidade velha‟. Com seus
arrabaldes, germe dos atuais bairros, o Rio de Janeiro, já não era um

49

pequeno porto e centro regional, na estreita dependência de uma próspera
região agroindustrial, o Recôncavo 27.

O deslocamento do eixo político e econômico da região nordeste para a
sudeste do território brasileiro foi aferido por Mattoso através dos números de
entrada de africanos pelo porto do Rio de Janeiro, em relação aos principais portos
nordestinos e de Santos, no litoral paulista. A historiadora faz uso de porcentagens
bem significativas, de forma relevante e bastante corajosa, já que as fontes
disponíveis para tal são bastante escassas.
Angola, ficou visto, continua a ser, no século XVIII, o principal
fornecedor de escravos ao Brasil. Entre 1723 e 1771, as importações de
Angola são feitas principalmente para o porto do Rio de Janeiro, que recebe
51% dos cativos, enquanto cabe à Bahia 27,3%, a Pernambuco 18,2%, e a
Santos modestos 0,2%. Durante o período em que o tráfico é monopólio das
companhias privilegiadas, Maranhão e Pará conseguem alcançar apenas
2,2% desse comércio! Uma vez abolidos os privilégios e o monopólio das
companhias, Pernambuco, Maranhão e Pará têm suas cotas de participação
aumentadas: nos anos de 1812, 1815, 1817 e 1822-26, recebem 37% dos
negros importados. No mesmo período, a taxa de importação do Rio elevase para 54%, mas a Bahia baixa para 6%. Acontece então que a Bahia se
abastecia principalmente na Costa da Mina e para ela Angola passará a
mercado secundário 28.

Com a exploração da mineração e com a elevação da Cidade de São
Sebastião do Rio de Janeiro à condição de capital colonial e porto de escoamento
dessas riquezas, investir em melhorias no Brasil, ou melhor, na própria cidade do
Rio de Janeiro, passa a ser crucial para a sobrevivência do Império Ultramarino
Português, já que era da nossa costa que saíam as embarcações repletas de ouro
para reequilibrar as finanças lusas. Da mesma forma, era pelos nossos portos que
entraria a mão-de-obra escrava para o desenvolvimento do país. Cláudio Honorato29
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em sua dissertação de mestrado, apresenta de maneira precisa a relação comercial
do porto carioca com as principais nações européias.
Mesmo que de início a abertura dos portos tenha beneficiado a
Inglaterra em virtude da conhecida conjuntura européia, causada pelo
bloqueio continental de Napoleão, tal situação viria se modificar tão logo
após sua queda. Iniciou-se um intenso intercâmbio comercial entre a França
e o Rio de Janeiro. Enquanto dos ingleses recebíamos: tecidos, porcelana,
ferro, chumbo, cobre, zinco, pólvora, queijos, manteiga, cerveja e
aguardente, dos franceses recebíamos: jóias, móveis, velas de cera,
medicamentos, relógios, livros, licores e, sobretudo objetos de moda e
toilette. Intensificou-se também o comércio entre o Rio de Janeiro e os
Estados Unidos, através do trigo americano.
Por outro lado, através do porto do Rio de Janeiro, diversos
produtos foram exportados para a Europa, como açúcar, café, algodão,
fumo, milho e peças de couro e madeiras. Lembramos, que nas últimas
décadas do século XVIII, com o rápido declínio da mineração cresceu em
Minas Gerais e no interior do Rio de Janeiro uma economia voltada para o
mercado interno, baseada na criação de gado, na produção de laticínios e
outros gêneros alimentícios como feijão e mandioca, além de atividades de
exportação de madeira na região da mata atlântica. Não obstante as
proibições da metrópole surgiram pequenas manufaturas de produtos de
ferro, cerâmica, couro e mesmo tecidos. Toda essa produção foi vital para o
abastecimento do Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XIX,
devido ao notável crescimento que a cidade alcançou com a chegada da
Corte, e que fez do Rio de Janeiro o pólo dinamizador dessa economia e
que junto com o comércio negreiro proporcionaram a elite um acúmulo de
riquezas ao qual foram fundamentais para a emancipação política do Brasil
e formação do estado nacional [sic] 30.

No dia 08 de março de 1808 desembarcava no porto do Rio de Janeiro
a Rainha de Portugal Dona Maria I, seu filho o Príncipe Regente e futuro rei de
Portugal D. João, sua augusta família e uma parte significativa de sua corte. A
cidade do Rio de Janeiro teve então de se adaptar de forma drástica a sua nova
condição. A cidade virou a cabeça do reino, ou seja, o local onde repousava o trono
do Império Ultramarino Português. A chegada da corte aumentou a demanda por
uma infra-estrutura que a cidade ainda não tinha. Novos prédios públicos tornaramse necessários para abrigar a máquina estatal e toda a corte. A princípio, através de
doações e desapropriações, precariamente foram se abrigando os novos moradores
e instalando-se a máquina administrativa. Sem dúvida, foi necessário modernizar o
Rio de Janeiro para que fosse feita a adequação necessária para a suprir a nova
demanda administrativa e social. Foi nesse período que a importação de escravos
para uso urbano cresceu, a ponto de a cidade ter tido mais escravos do que
senhores. Honorato (2008) estimou um aumento, imediato, de 20% na população. O
excedente populacional não foi simplesmente de estrangeiros, mas de famílias
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inteiras de brasileiros abastados que queriam morar na corte, visando uma
aproximação com o poder real, e também de escravos, necessários para servir todo
esse contingente.
Sob o aspecto demográfico, a cidade teria aumentado em 20%, com
a chegada de cerca de quinze mil pessoas vindas com a família real, mais
os imigrantes estrangeiros. Entre os anos de 1808 e 1809 teriam chegado
ao Rio de Janeiro cerca de 450 ou 500 pessoas. 31 O Rio de Janeiro
transformou-se no centro do império português e foi preciso criar todo um
aparelho político administrativo indispensável para que esse império
pudesse ser governado. Portanto, a cidade cresceu não só em número de
habitantes, como também em importância simbólica. Foram várias as
medidas adotadas para que a cidade pudesse se tornar a sede da
monarquia luso-brasileira, as mais significativas foram as que buscavam o
desenvolvimento econômico, cultural e urbanístico. Foram vários os
decretos e alvarás, como, por exemplo, o Alvará de 7 de junho de 1808, que
instituiu o tributo da Décima Urbana sobre os prédios da cidade do Rio de
Janeiro e o Decreto de 21 de janeiro de 1809, estabelecendo a demarcação
dos terrenos de marinha necessárias aos armazéns e trapiches na cidade
reafirmando a sua vocação portuária, tão necessária ao desenvolvimento
[...] [sic] 32.

A historiadora Mary Karasch no seu livro A Vida dos Escravos no Rio de
Janeiro (1808–1850), demonstra como a cidade se expandiu demograficamente na
passagem do século XVIII para o XIX. A historiadora ressaltou o grande número de
pessoas que imigraram para o Rio em função da permanência da corte portuguesa
no Brasil. Ocorria neste período um fluxo de imigração tanto externa como interna,
além do grande número de negociantes estrangeiros que, repentinamente,
começaram a aportar na cidade.
Na época do vice-rei conde de Rezende, os escravos eram uma
minoria (34,6%) da população de 43.376 habitantes do Rio. Viviam numa
cidade pequena, onde, somados aos libertos (20,3%), superavam em
número pessoas livres (54,9% a 45,1%). A chegada da corte em 1808
aumentou o número de brancos, à medida que os brasileiros recebiam com
relutância mercadores britânicos, refugiados portugueses de berço nobre,
mercadores, funcionários de famílias menos ilustres, camponeses dos
Açores, artistas e comerciantes franceses, mercenários alemães e
irlandeses, colonos suíços, marinheiros e mercadores norte-americanos e a
miscelânea de aventureiros que buscavam um futuro no Rio. Até mesmo
imigrantes africanos livres vieram para a cidade em rápida expansão. Além
de estimular o crescimento da população branca que exigiria escravos, a
chegada da corte aumentou a demanda por escravos para construir casas,
palácios e edifícios públicos, e para trabalhar como criados domésticos. O
tráfico africano cresceu enormemente depois de 1808, e já em 1821 a
população escrava mais que dobrava para 36.182. Quase a metade da
população era então escrava (46%). Apesar da imigração branca, a gente
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de cor ainda estava em maioria, e os viajantes do período estimavam
consistentemente que dois terços da população do Rio eram de cor 33.

1.2 O MERCADO DE ESCRAVOS

A escravidão era utilizada na manutenção de todos os negócios do reino e
que naquele tempo já eram negócios gerais tanto de brasileiros quanto de
portugueses. As pressões comerciais e políticas sempre giraram, direta ou
indiretamente,

no

entorno

da

questão escravista.

O

governo

taxava

no

apensamento, no transporte e na venda direta. O atravessador sempre quis burlar a
taxação e aferir ótimos lucros na negociação de compra, no transporte e com a
manutenção do comércio atacadista. O vendedor do varejo, de modo geral, tinha a
mesma preocupação que o atravessador, somado ao medo de levar prejuízo com o
custo de estocagem, com as variações do mercado, com a inadimplência, com as
fugas e com deterioração da sua própria mercadoria, já que ele tratava de uma
carga viva e dotada de racionalidade. E, por último, o consumidor final, produtor
rural ou senhor urbano, que buscava sempre formas de pagar menos pelos seus
negros. Essa combinação de fatores relevantes criou, dentro da urbe carioca, um
cenário propício para diversas disputas comerciais e políticas. Uma dessas disputas
entre o Estado, produtores e mercadores levou à proibição da prática mercantilista
de comércio de negros nas proximidades do Paço dos Vice-Reis, na Rua Direita34,
junto à “mesa do bem comum” – junta comercial -, próxima à localidade hoje
conhecida como Praça XV de Novembro, no centro da cidade. O mercado de
escravos e todas as suas instalações foram, por motivos aparentemente sanitários,
deslocados para a região do Valongo, que se situava na periferia da cidade. Essa
mudança deslocou inclusive o cemitério para escravos novos que funcionava no
largo da igreja de Santa Rita. Operando como igreja matriz, o templo funcionava
administrativamente como sede da Freguesia, e estendia a sua influência
administrativa e religiosa até a região do Valongo.
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Pereira em sua obra: À Flor da Terra: o Cemitério dos Pretos Novos no Rio de
Janeiro reproduz a ordem do Vice-Rei, a qual grifamos, revelando a saúde pública
como principal motivo para a mudança do mercado.
Sendo-me presente os gravíssimos danos, que se tem seguido aos moradores desta
cidade de se conservarem [...] dentro da mesma, imensos negros novos que vêm dos
portos de Guiné e Costa de África, infestados de gravíssimas enfermidades, [...] dos
quais se acham sempre cheias a maior parte das ruas, e casas dos comerciantes, que
os costumam vender [...] de que tem resultado contagiosas queixas epidêmicas, de
que de anos a esta parte se acha infestado todo esse país, [...] a fim de que cessando
os estragos que tem assolado e destruído a todo esse continente e se possa preservar
a saúde dos povos tão recomendada por El Rei Meu Senhor, o que já em outro
tempo foi ponderado pela Câmara dessa Cidade, que justamente persuadida pelos
professores. De que as contagiosas moléstias que se experimentavam eram causada
da infecção dos negros novos, que se achavam a vender pelas ruas e praças da
cidade, os mandou retirar logo para fora dela, o que não teve efeito, por passarem
aqueles mesmos segundas certidões em contrárias as primeiras, talvez depois de
subornados pelos comerciantes vendedores dos mesmos escravos as quais se acham
juntas aos Autos de Litígio, [...] que finalmente se julgou a favor dos mesmos
comerciantes [...]. Me pareceu dizer a vós mercês haja que dar aquelas providências
que entenderem necessárias, a fim de que não sejam conservados nessa cidade os
negros novos, que vêm dos portos da Guiné e Costa da África, ordenando, que tanto
os que se acham nela, como os que vierem chegando de novo daqueles portos, de
bordo das mesmas embarcações que os conduzirem, depois de dada visita da saúde,
sem saltarem em terra, sejam imediatamente levados ao sitio do Valongo, onde se
conservarão, desde a Pedra da Prainha até a Gamboa e lá se lhes dará saída e se
curarão os doentes e enterrarão os mortos [...] assim se haja de observar daqui em
diante, enquanto El Rei Meu Senhor não mandar em contrário. Deus guarde a vós
mercê. Rio de Janeiro, 12 de abril de 1774.35 (Grifo nosso)(SIC).

1.3 AS TRANSFORMAÇÕES URBANAS E A QUESTÃO SANITÁRIA

A análise da cultura material edificada, ainda preservada até dias de hoje, a
qual é composta pelos imóveis coloniais religiosos da região da Praça XV de
Novembro, pode nos mostrar muito mais que suas belas fachadas. A centralização
política, religiosa e administrativa no entorno do Paço aponta para a criação de uma
célula capital que não podia existir ao lado do mercado de escravos. O risco de
sublevação e de revoltas não podia ficar tão perto dos nobres e fidalgos lusos. No
nosso entendimento, não se tratou somente de uma questão sanitária, mas sim, do
reforço de uma estratigrafia social. A elite portuguesa não queria que broncos
comerciantes, traficante de escravos e homens do mar se reunissem nas
proximidades do palácio do Vice-Rei. Fato este, que é corroborado pela gradual
transferência das ações comerciais de porto para os trapiches que foram construídos
35
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após o Arsenal de Marinha, na região da Prainha até a Gamboa, região esta
também utilizada para a venda de escravos.
O Valongo estava mais próximo ao mangue de São Diogo, do que da
Prainha, numa região afastada da visão dos fidalgos e da “boa sociedade” colonial.
O mercado, isolado da “boa sociedade”, se desenvolveu rapidamente, tornando-se,
talvez, o maior entreposto comercial de escravos do mundo. Nele o escravo era
desembarcado, após passar pela alfândega; posto em quarentena 36; tratado de suas
feridas; vacinado contra varíola; selecionado; exposto; vendido à vista ou financiado;
marcado a ferro; registrado e direcionado ao seu novo local de cativeiro por via
marítima – navegação de cabotagem – ou por terra, através de longas marchas
forçadas em direção ao sertão. Caso alguns escravos viessem a falecer no
desembarque, na quarentena ou no seu período de confinamento comercial, antes
de sua venda, era por lá também enterrado, pois o Valongo dispunha de um
cemitério próprio para escravos recém-chegados, administrado pela Igreja de Santa
Rita, o Cemitério dos Pretos Novos . A região do Valongo não era somente uma
região comercial, com seus armazéns e trapiches na capital da colônia, mas era uma
praça altamente especializada no rentável comércio de carne humana.
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atrás do Morro da Saúde. De lá saíram os escravos mortos que foram depositados no Cemitério dos Pretos
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101 no subitem: A quarentena na Ilha de Bom Jesus e a Criação do Lazareto da Saúde.
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CAPÍTULO II

A IMIGRAÇÃO FORÇADA: OS PRETOS NOVOS

O que seria de fato um preto novo? Porque não chamá-los negros novos?
Essas duas perguntas que aparentemente parecem sem importância revelam uma
estratigrafia social implícita e cruel dentro da relação comercial escravista. O termo
negro, já um velho conhecido da historiografia da escravidão, é um sinônimo jurídico
de escravo, mas não de qualquer escravo. Era o escravo de alguém, de uma
pessoa, propriedade privada de um indivíduo ou de um grupo. A fórmula social de
tratamento de um escravo era “fulano de tal nação é negro de sicrano” ou,
intimamente, “venha cá, seu negro”. É comum nos jornais de época a venda de uma
negra ou de um negro. O termo preto designava a cor da pele em um contexto
escravista e não designava direito de posse ou uso. Há irmandades de homens
pretos, assim como descrições físicas de indivíduos de pele preta. A cor do indivíduo
é preta e não negra, o termo negro é associado à propriedade, enquanto o termo
preto é designado à descrição física de africanos ou dos seus descendentes. Antes
mesmo da introdução de africanos como escravos nas Américas, os indígenas era
designados como negros da terra. O uso do vocábulo negro tem sempre conotação
negativa. Não devemos nos esquecer que essa designação é ainda usual no nosso
vocabulário em pleno século XXI, por exemplo: ovelha negra, para designar
indivíduos de atitudes sociais estranhas à normalidade; mercado negro, como
designação de comércio clandestino e ilegal; magia negra, para diferenciar as
práticas mágico-religiosas más, das que são consideradas boas. A oposição entre
luz e treva, bom e mau, certo e errado foi logo adaptada para livre e cativo, apto e
não apto, senhor e servo. Tudo dentro de uma ótica aristotélica que licenciou uns
para governar e outros, menos capazes, para serem governados.
A descrição mercadológica designou o indivíduo cativo recém-chegado do
continente africano e já apto para venda como preto novo. Era preto (descrição de
sua cor de pele e de sua procedência africana) e novo (semelhante a qualquer
produto sem uso), pois nunca havia sido escravo de ninguém. Portanto, não poderia
ser negro novo, já que ainda não tivera, juridicamente, um dono em território
brasileiro. Depois de sua venda a sua relação jurídica e mercadológica seria
reconhecida através de contratos de compra e venda, de hipotecas, de recibos e de
cartas de alforrias. Ao sair do mercado do Valongo ele seria um semovente, um bem
e, portanto, um negro de alguém. No passar de séculos, milhares de indivíduos
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pretos se transformaram em negros ao serem vendidos. Desta forma, aqueles que
morreram no período de quarentena ou ainda nos barracões do mercado do Valongo
sem serem vendidos e que foram inumado na pequena necrópole, hoje localizada na
rua Pedro Ernesto no bairro da Gamboa, serão para sempre pretos novos. Cabe nos
salientar que nos dias atuais o termo vocábulo preto entra em desuso, o vocábulo
negro não mais representa a condição de cativo, mas é aplicado corriqueiramente
como conceito de matriz racial. O que era utilizado no passado como sinônimo de
escravidão, portanto dotado no passado de vergonha e preconceito, hoje é utilizado
como marcador étnico pelas populações afro-descendentes.
Capturados e negociados no continente africano, os pretos novos passariam
por várias mãos antes de se tornarem efetivamente negros. Dentro dos entrepostos
comerciais espalhados ao longo do atlântico eram os indivíduos tratados como carga
viva, portanto sujeita a depreciação por moléstias, maus tratos ou deformidades.
Companhias de seguro cobriam os navios, e a sua valiosa carga deveria estar
relacionada nos registros de carga (manifesto de carga) das embarcações. Não
eram raros o roubo de carga por piratas, motins, revoltas, doenças e naufrágios. A
carceragem dentro do navio negreiro era o palco de emoções que oscilavam entre a
incerteza, o pavor e a esperança de sair vivo da terrível jornada aos sabores de
ventos e correntes marítimas.

Decerto esses sentimentos estavam mais aflorados

nos pretos cativos do que na equipagem (tripulação) do navio. No mar todo o esforço
estava concentrado em navegar com segurança levando a carga em perfeitas
condições até o seu destino final. Tratando-se do transporte de escravos, isto nem
sempre era possível. Muitas variantes ocorreram na história naval, desde inovações
tecnológicas, confrontos bélicos e perseguição ao comércio ilegal. Todas elas
causaram impacto direto no jeito de se transportar a arqueação (carga) de escravos.
Os navios foram palcos de dramas e dissabores que abordaremos aqui de forma
sumária.

2.1 NAVIO NEGREIRO: DRAMA EM ALTO MAR

A escravidão de africanos no Brasil produziu inúmeros documentos: recibos
de compra e venda, cartas de alforria, livro de óbitos e de batismo para escravos etc.
Porém, quase não existem documentos preservados sobre a importação da força de
trabalho escrava, pois ela era restrita a registros alfandegários e à contabilidade de
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mercadores.

Registros duvidosos e

imprecisos,

ou

melhor,

possivelmente

adulterados em função dos crimes de descaminho, contrabando e corrupção de
servidores.
Apesar de todos os esforços de historiadores e demais pesquisadores, ainda
não há uma contabilidade real do número de africanos que foram importados para o
Brasil. Os números mais ambiciosos chegam à casa dos milhões, já que o tráfico se
estendeu por mais de quatrocentos anos. Porém, nossa pesquisa tem esbarrado no
meio de condução destes africanos para o Brasil. O famigerado navio negreiro,
também conhecido pela alcunha de navio tumbeiro, foi o único meio de transporte de
africanos para o nosso país, por motivos óbvios: não há ligação terrestre entre o
Brasil e o continente africano.
Cientes desta peculiaridade, indagamos se deveria existir então uma farta
documentação sobre essa peça naval, tais como: planos de construção, pinturas,
gravuras e uma farta descrição sobre a sua operação naval. Decerto que as
encontramos, mas qual foi a nossa surpresa: elas, além de escassas, são
carregadas de discursos ideológicos anti-escravistas ou abolicionistas. Em quase
nada expressam a realidade do cotidiano do tráfico de escravos e da vida de um
navio negreiro. A única fonte “objetiva” encontrada para uma análise deste comércio
marítimo foram os documentos oficiais produzidos pelo Estado Português para
regular a arqueação de navios; fontes textuais lidas e confrontadas entre si.
Para o historiador, a fonte textual sempre foi uma notória referência. Por mais
que se critique a sua intencionalidade, não há como desprezá-la. Durante muito
tempo, ele, “o documento”, reinou como sinônimo de História. Somente no século XX
é que foi rebaixado e conduzido ao rol das inúmeras fontes utilizáveis pelos
pesquisadores.
Não há como negar que um afastamento das fontes escritas é para os
pesquisadores uma agrura terrível. O texto, como portador de um discurso, é um dos
passaportes para o entendimento do passado e para as intenções do seu redator.
Com essa premissa, podemos ir muito mais além: decifrar o discurso escrito e
decifrar a sociedade que o produziu. Foi baseado nesta certeza que caminhamos
em busca do entendimento de três documentos relativos ao tráfico de escravos para
tentar produzir um conhecimento novo, a partir da História e da Arqueologia, na
discussão sobre esse elemento da cultura material chamado de navio negreiro.
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Ao analisarmos os documentos da escravidão, reproduzimos uma descrição
do que pode ter sido, em um determinado período e de forma generalizante, um
navio negreiro, além de analisarmos o tratamento imposto aos escravos em
diferentes períodos do tráfico atlântico. Através da análise textual, pretendemos
chegar à descrição estrutural de um item da cultura material que traz consigo tanta
revolta e dor. Porém, antes é necessário desconstruir a visão tradicional de inferno
dantesco e recriar uma visão comercial particular de transporte de carga viva,
construída ou adaptada para o transporte de grandes efetivos quase similares ao
transporte de tropas e de colonos.
A busca pelo lucro, antes dos maus

tratos, é o foco da nossa análise,

sabendo que um não anula os outros, mas sim que é possível transportar sem
dizimar a arqueação, em busca de altos rendimentos comerciais. Marcus Rediker, o
autor de O Navio Negreiro: uma História Humana faz a seguinte observação sobre
esse ponto de análise:
[...] „Recomendamos que cuide do seu pessoal branco, porque se
sua tripulação estiver saudável, poderá cuidar dos negros‟
A saúde dos escravos era ainda mais importante, Thomas Starke
disse isso claramente ao escrever para o capitão James Westmore em
1700: „ Todo o ganho da viagem depende de seu cuidado em preservar a
saúde dos negros‟ [...] „Quase toda sua viagem depende da saúde dos
escravos‟ [...] Como escreveu um grupo de investidores em 1774: „Quando
estiver com metade da carga a bordo e grande risco de doença e
mortalidade, não se demore muito na costa se houver possibilidade de
partir.‟ 37

2.1.1 O Navio Negreiro: desconstruindo uma visão escolar.
Quem não se lembra das palavras de Castro Alves impressas nos livros
didáticos, reproduzindo, em trechos do seu famoso poema Navio Negreiro, as
agonias da travessia atlântica? O estalar do açoite, o sangue escorrendo pelos seios
de jovens mães que não param de alimentar os seus rebentos com uma mistura de
sangue e leite. Quem não se lembra da gravura de Rugendas que apresentou a
todos nós os dantescos porões, escuros aposentos destinados aos escravos? Onde
mesmo de dia se faz presente a luz do lampião.
Apesar da imagem poética o texto de Castro Alves é importante para
apresentar ao leitor o espírito da época. No nosso entendimento, por ser o texto
37

REDIKER, Marcus. O Navio Negreiro: uma história humana. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 206.

59

comum aos livros didáticos, é de suma importância apresentá-lo ao lado da gravura
de Rugendas, pois ambas, apesar da distância cronológica que as separam, relatam
de forma romanceada as agruras da travessia do Atlântico.

Figura 2 – Poema Navio Negreiro – IV - Castro Alves – fragmento38

Figura 3 - Gravura de Rugendas –183539
38

ALVES, Castro. Navio Negreiro. Biblioteca Virtual. Disponível em: <www.enet.com.br/seges/poesia.html> ,
acesso em 01 de fevereiro de 2010.
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Não pretendemos neste texto negar o sofrimento imposto aos africanos que
foram introduzidos pela imigração forçada no Brasil. Antes de tudo, pretendemos
eliminar as generalizações e simplificações que naturalmente foram se instalando no
senso comum e que se encontram nos livros didáticos.
Castro Alves, ao impor na sua narrativa a alusão ao inferno de Dante, não
pretendia descrever objetivamente o transporte de escravos, mas sim, imbuído do
melhor espírito do romantismo, chocar a sociedade em busca de apoio para causa
abolicionista. Impor o flagelo a uma carga preciosa era o mesmo que lançá-la por
diversão ao mar. Por outro lado, o pintor Rugendas não estava preocupado em
descrever em minúcias o porão de um navio, pretendia sim mostrar que os negros
foram transportados, naquele período, como cargas vivas. É necessário pôr em
evidência a intencionalidade do discurso de ambos narradores: Castro Alves através
do seu poema pró-abolicionista e Rugendas através do exercício da sua arte
pictórica de representação do pitoresco.
Diferentemente dos exemplos acima, encontramos na legislação portuguesa,
da qual apresentamos fragmentos, ordenações régias para que se mantenha a
carga viva em perfeitas condições durante o seu transporte. Na mesma legislação
são encontradas punições severas para aqueles que não cumprirem as metas
estabelecidas, e prêmios aos que reduzirem os danos à carga transportada: O
historiador Jaime Rodrigues em sua obra De Costa a Costa: escravos, marinheiros e
intermediários do tráfico negreiro de Angola ao Rio de Janeiro dedica um capítulo
inteiro ao navio negreiro: “Navios negreiros imagens e descrições.” Rodrigues
descreve os melhoramentos tecnológicos que levaram a variações nas quantidades
de mortos a bordo dos navios. Porém, o autor não encontra elementos seguros para
analisar o tipo das embarcações e para definir a taxa de embarque por tonelagem,
arqueação.
No caso da forma das embarcações é realmente muito difícil saber que
tipologia utilizar. Haja vista que era o somatório de três características distintas que
caracterizavam cada embarcação. Primeiramente se observava a mastreação, em
segundo a armação das velas, e por último o casco. Um navio poderia estar
registrado com uma tipologia e ser armado em outra, em função das características
39
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da viagem que iria fazer, ou por questões práticas de avarias em velas,
cordeamentos e mastros. Já a taxa de embarque por tonelagem foi utilizada como
parâmetro comercial somente no período legal do tráfico, podendo ser modificada
sempre que novas tecnologias surgiam ou por imposição do mercado. Em períodos
de ilegalidade do tráfico de escravos, essa taxa foi ampliada ao limite de praticidade
e de segurança para cada embarcação. Embarcavam para a travessia quantos
coubessem, quantos compensavam economicamente e principalmente quantos
fosse seguro transportar.
Antes de prosseguirmos nessa investigação devemos indagar o que
diferenciava arquitetonicamente um navio negreiro de outra peça naval qualquer?
Uma resposta arquitetônica definitiva nos planos de construção das embarcações
equacionaria um modelo, mas não há diferenças. O negreiro era um navio preparado
para transportar qualquer tipo de carga, somente adaptações internas eram
requeridas para o transporte de seres humanos, entre eles a montagem do bailéu,
espécie de prateleiras internas para a acomodação de indivíduos deitados.
Os navios iam para a costa africana carregados com produtos valorizados
pelas comunidades locais e retornavam com escravos. Jaime Rodrigues apresenta
uma relação de produtos bem diferentes do tradicional “fumo e cachaça”.
[...] esses navios carregavam escravos „em retorno do açúcar,
vinho, cachaça, licores, manteiga, azeite, presuntos, carnes, fazendas de lã
e de seda, alfaias de prata e ouro, lonas, cabos, alcatrão, breu, obras de
ferro e aço, relógios, medicamentos, quinquilharias de várias castas, em
suma, tudo que serve para o resgate dos negros e para passar a vida com
delícias‟ 40.

O que diferenciava realmente a embarcação negreira de outra era
exatamente a carga que ela transportava. Essa carga deveria ser arqueada
conforme as regras estipuladas pela prática náutica. Dentro de um navio em alto
mar, as questões comerciais não eram mais importantes do que as questões
práticas de navegação. Por exemplo: se uma embarcação lenta precisava de 10
toneladas de água para atravessar o Atlântico, em segurança e em 40 dias, não
haveria a mínima possibilidade de se inserir mais carga viva – escravos – do que o
praticamente aceito. O maior peso de carga significava um maior tempo de viagem,

40

RODRIGUES, Jaime. De costa a costa: escravos, marinheiros e intermediários do tráfico negreiro de Angola
ao Rio de Janeiro (1780 – 1860). São Paulo:Companhia das Letras, 2005. p. 108.
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uma manobra mais difícil e uma disponibilidade menor de água e de mantimentos
por passageiro.
A pressão de um segmento do mercado de escravos clamou legalmente por
uma melhor condição de estocagem da carga dentro das embarcações, haja vista
que um número maior de escravos estava sendo embarcado em naus que
efetivamente comportavam essa carga, mas que aumentava o dano à própria carga
ao longo do tempo. O que era para transportadores um pequeno prejuízo era para
os comerciantes algo inaceitável. Porém, se a lei de compra e venda permitisse, ou
seja, se compensassem o custo de aquisição e transporte no preço da venda do
produto, esse dano poderia ser relativizado e aceito. Não foi de se estranhar que as
capacidades de carregamento fossem ampliadas sempre que necessárias, dentro de
limites práticos e econômicos, levando-se em contra as regras de preço de mercado
atribuído à carga escrava.

2.2 O ALVARÁ DE 24 DE NOVEMBRO DE 1813

Mapear historicamente o sistema de transporte de escravos para o Brasil não
é algo muito fácil. O máximo que ousamos foi tentar dividir essa organização
mercadológica em quatro: introdução de escravos por empenho estatal, por
companhias de navegação de economia mistas, por ação particular e por
contrabando.
Durante a estada da Família Real no Rio de Janeiro em função das guerras
napoleônicas, o Brasil teve a maior importação de escravos de todo o período
colonial. A força de trabalho escrava foi utilizada para construção de uma capital que
fosse digna de sediar, mesmo que temporariamente, a Corte Portuguesa. Inúmeras
obras e novos impostos foram criados, e com isso, a demanda pelo braço escravo
aumentou para números nunca antes visto.
Para regular esse fluxo crescente e para que houvesse regras comerciais
mais “justas”, novas normas para arqueação (carregamento) de navios negreiros
tiveram de ser criadas. Esses documentos eram destinados à fazenda e à alfândega,
e tinham como objetivo principal aumentar a arrecadação de numerários para o
quase falido Império Ultramarino Português, cada vez mais dependente da GrãBretanha.
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Analisaremos, primeiramente, o Alvará, com força de lei, de 24 de Novembro
de 1813, emitido pelo Príncipe Regente D. João (futuro rei D. João VI) regulando a
operação de carga, transporte e descarga de negros para o Brasil e para as demais
possessões

portuguesas.

Nesse

documento,

enxergamos

nitidamente

a

preocupação do Estado Português com a arrecadação de direitos. É também notada
preocupação com os danos físicos que são infligidos aos escravos, e que reduzem
seu valor de venda, com a propagação de doenças que poderiam levar à perda da
carga, com o longo tempo de viagem e de exposição a condições penosas advindas
da super lotação. Em suma: não era lícito nem vantajoso para os mercadores e para
o governo que a carga de escravos perecesse durante o seu transporte.
Apesar de ser um documento “chapa branca”, estatal, o estudo do Alvará é
uma fonte de grande valor pelos seguintes motivos: mostra como era notória a
preocupação do Estado luso com seus direitos: no caso, os pecuniários, não sendo
possível negar que o governo português participasse ativamente do tráfico; dá para
perceber uma proximidade dos negociantes atacadistas de escravos com o centro
do poder; relata nitidamente que tipos de alimentos eram servidos nos navios; quais
eram os tempos médios de viagem; além da preocupação com problemas reais em
uma embarcação, como água, comida, doenças, movimento de carga e asseio.

Analisar o discurso também é possível, pois é o Alvará apresentado com
força de uma lei absolutista dentro de um Estado “iluminado”, cada vez mais
enfraquecido economicamente, que tinha de garantir legalmente a vigilância sobre a
sua alfândega e sobre o seu porto.

Os fragmentos, abaixo apresentados, fazem parte do nosso esforço em
revelar fontes pouco discutidas. Não se trata de algo inédito, mas sim de um
documento tido como “chapa branca” (estatal), portanto visto com preconceito por
parte de historiadores. O alvará é um documento que apresenta o navio negreiro
como uma embarcação dotada de um propósito mercantil. O sofrimento imposto aos
africanos escravizados é, neste documento, relativizado em face do lucro. O alvará
não é um instrumento de clemência, antes disso, é um relato mercantil que atesta
uma dura realidade, aplicada pelo Estado e pelos negociantes aos navios negreiros.
Não estão falando de indivíduos, mas de uma carga viva, semelhante a qualquer
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outro animal que seria vendido e, portanto, necessitava que chegassem vivos e sãos
para que seu valor se mantivesse estável. O que se negociava não eram homens,
mas sim corpos animados que trabalhariam enquanto resistissem.

Figura 4 – Fac-símile de fragmento do Alvará de 1813

As marcas feitas a ferro em brasa foram, nesse período, substituídas por
coleiras ou manilhas a fim de evitar infecções cutâneas que poderiam levar à morte
do escravo marcado a ferro quente.

Figura 5 – Fac-símile de fragmento do Alvará de 1813
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Assim como nos navios militares, um cirurgião hábil era embarcado para
cuidar da saúde dos encarcerados.

Figura 6 – Fac-símile de fragmento do Alvará de 1813

Prêmios para o cirurgião e para o mestre do navio foram estipulados para que
o número de mortos não passasse de dois a três por cento de toda a carga. Os
mapas necrológicos seriam visitados pela alfândega e uma devassa seria instaurada
para se identificar a causa da morte de tantos africanos.

Figura 7 – Fac-símile de fragmento do Alvará de 1813

Destaco que, apesar de estarmos tratando de seres humanos, eles eram
para comerciantes e para o governo uma fonte de renda e uma carga valiosa que só
tinha valor se chegasse no seu destino viva e em boas condições. Também não
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estamos afirmando que o translado era feito em boas condições, ao contrário, tudo
era muito penoso. As acomodações no mar eram bem parecidas tanto para escravos
quanto para marujos, já que o navio era relativamente pequeno; as acomodações
estavam sempre aquém da necessidade. O conforto era algo que não existia para o
homem do mar. Porém, o escravo vivia na maior parte do tempo acorrentado e
vigiado.
Sobre a vida dura do marujo e os riscos a que toda a equipagem estava
exposta, Jaime Rodrigues faz a seguinte observação:
Para sobreviver em um ambiente hostil, os homens do mar tinham
de aliar a resistência física com provisões mínimas e muitas vezes fome.
Além disso, havia os riscos de doenças – como escorbuto, reumatismo,
tifo, febre amarela, úlceras e doenças de pele – e a periculosidade do
trabalho, que provocava hérnia ou traumatismos. As adversidades também
provinham do lidar com forças da natureza, situações que acentuavam o
caráter cooperativo do trabalho marítimo.
[...]Nos navios negreiros não era incomum a ocorrência de doenças
que levassem à perda de oficiais e marinheiros comuns.41

A qualidade da alimentação e da água também foi objeto de observação do
referido Alvará. Um navio negreiro deveria ter alimento e água potável suficientes
para sua viagem. Medidas sanitárias foram tomadas para que o alimento não
estragasse e pusesse em risco a integridade da carga. Assim como a quantidade de
água que deveria ser fornecida diariamente a cada negro, em rancho de dez em dez
indivíduos. O tempo máximo de viagem e de travessia era regulado pela quantidade
dos gêneros alimentícios e da água potável disponíveis para se beber e para
cozinhar. Dessa dieta dependia toda a tripulação e a sua valiosa carga no alto mar.

Figura 8 – Fac-símile de fragmento do Alvará de 1813
41

RODRIGUES, 2005, p. 171 e 175.
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Figura 9 – Fac-símile de fragmento do Alvará de 1813

O asseio das embarcações, a movimentação diária dos escravos para o
tombadilho a fim de tomarem ar fresco, e os ventiladores de ar (escotilhas e velames
especiais que canalizavam o ar para o porão) também são mencionados no extenso
Alvará. Até uma dose de aguardente para as manhãs de nevoeiro estava prevista
para prevenir doenças do pulmão.
Ações simples como alimentação dos cativos, asseio, distribuição de água,
movimentação dos doentes e inspeção diária só poderiam ser feitas com um mínimo
de organização e treinamento. Podemos, sem um grande exercício de imaginação,
visualizar as atividades básicas da equipagem que provavelmente seriam: carregar e
descarregar o navio, cuidar das manobras da embarcação e zelar pelo “bem estar”
da valiosa carga.
Podemos ver pelo Alvará que o navio negreiro, neste período, detinha uma
cultura de marinharia própria e uma tripulação bem treinada para o tráfico mercantil
de escravos. Essa especialização não ficou mais tão evidente no momento que o
tráfico foi declarado ilegal, pois os navios negreiros não eram mais facilmente
identificáveis. Alguns eram, mesmo sem carga, constantemente apreendidos pelos
cruzadores ingleses, simplesmente pela disposição das peças de bordo, números

68

extras de pipas de água, por haver madeiramento adicional e por qualquer outro
indício de carga de seres humanos.

Sobre a movimentação da carga o Alvará assim se referiu:

Figura 10 – Fac-símile de fragmento do alvará de 1813

2.3 O ALVARÁ DE 26 DE JANEIRO DE 1818: INÍCIO DA PRESSÃO INGLESA

Em função do Congresso de Viena, que reorganizou a Europa no período
pós-guerras napoleônicas, um novo Alvará foi emitido por D. João VI em 26 de
janeiro de 1818, proibindo o comércio de escravos para o norte da linha do Equador.
Imposto pela Grã-Bretanha, em face da sua crescente industrialização e
motivada pelo sentimento revanchista contra as suas ex-colônias recém-independentes, que necessitavam também do braço escravo para as plantations de
algodão e açúcar no sul dos Estados Unidos. A proibição do tráfico de escravos ao
norte da linha do Equador sinalizava que o vergonhoso e lucrativo comércio de
“carne negra” estava perto do seu fim.
O documento, além de proibir o comércio no hemisfério norte, também
ajustava alguns termos do Alvará de 1813 que não estavam sendo cumpridos na
íntegra e que eram de difícil controle.
Os cirurgiões foram substituídos por negros sangradores e práticos, a
marcação feita a ferro quente, antes abolida, foi reintroduzida com os carimbos de
prata. Em função da perda de receita, a relação de escravos por tonelagem foi
aumentada além das já usuais de cinco negros para cada duas toneladas. Se antes,
após 201 toneladas, só podia ser adicionado um negro por tonelada extra, a partir de
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1818 então não houve mais esse limitador. Os navios estavam navegando mais
abarrotados do que antes, e o número de mortes era compensado pela quantidade
de carga e pelo barateamento do produto na fonte.
O Alvará de 1818 ficou em vigor até 26 de novembro de 1826, quando D.
Pedro I assinou com a Grã-Bretanha o Tratado de Amizade, Navegação e Comércio,
no qual constava a proibição do comércio de escravos, tornando o mesmo similar
aos atos de pirataria. Com o interstício de três anos para a ampla adoção, o Estado
brasileiro não mais iria interferir na regulamentação da arqueação do tráfico.
Qualquer ação do Estado deveria, mesmo que “para inglês ver”, combater a entrada
de escravos nos portos brasileiros.

Figura 11 – Fac-símile de fragmento do alvará de 1818

Após 1830, na ilegalidade e livre do pagamento de impostos, o mercado de
escravos espalhou-se e desenvolveu-se furiosamente. O mercado de escravos
carioca, antes confinado na região do Valongo, ganhou a liberdade da informalidade.
A cultura do café estava iniciando a sua franca expansão na região do Vale
do Paraíba e a monocultura necessitava ardentemente de mais escravos, de tal
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forma que as condições do tráfico ficaram muito mais duras. A morte e o sofrimento
nos navios negreiros devem ter aumentado tanto quanto a necessidade de escravos.
Podemos ler claramente na obra de Ricardo Salles, E o vale era o escravo,
quão importante foi para os cafeicultores a importação maciça de mão-de-obra
escrava a partir da década de 30 do século XIX.
„O Império é o café, e o café é o Vale.‟ E o café era a fazenda, o
grande proprietário, mas, antes de tudo e como muito bem sabiam todos, o
café como o Império, era o escravo.
Sobre o escravo, erguiam-se fortunas e construíam-se caminhos
de proeminência social. O tráfico africano de cativos, em operação desde o
século XVI e uma das cadeias comerciais mais lucrativas do Mundo
Atlântico, nunca foi tão ativo quanto na primeira metade do século XIX.
Dezenas de milhares de escravos foram despejados anualmente nos
portos e em outras localidades do litoral brasileiro. O tráfico propiciava um
fluxo de mão-de-obra relativamente barata para os grandes senhores, mas
também permitia que a propriedade escrava se estendesse a outros
setores sociais. Todos queriam, nem tantos podiam, mas muitos
conseguiam ter escravos. Assim, outras camadas livres da população, até
mesmo antigos escravos alforriados, pertenciam ao mundo escravista na
medida em que eram também proprietários de cativos, mesmo que em
pequena escala 42.

2.4 LIVRO DE VISTORIA DA ALFÂNDEGA: UMA RADIOGRAFIA DO TRÁFICO
NEGREIRO

A seção de manuscritos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro guarda
muitas raridades. Uma delas é uma folha de apontamento de vistoria de cargas de
um determinado porto, que algum funcionário da alfândega destacou do seu livro
original já desaparecido e que ficou preservado da “suposta fúria” de Ruy Barbosa,
quando da destruição dos documentos contábeis da escravidão, na passagem do
regime imperial para o republicano. O documento, em questão, é um manuscrito de
1813 que faz um breve relatório do roll de cargas, origem e destino de três
embarcações: duas embarcações de transporte de escravos e outra que
transportava mercadoria e passageiros. O documento relata o contraste entre as
atividades navais, inclusive relatando o número de óbitos e os dias de viagem. Esta
42

SALLES, Ricardo. E o Vale era o escravo. Vassouras, século XIX. Senhores e escravos no coração do
Império. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. p.155. pp. 331.
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única folha, para nós, serve como uma radiografia das duras condições do
transporte de escravos no século XIX. Durezas que atingiam tanto a tripulação
quanto a carga de cativos.

Figura 12 – Fac-símile de relatório de porto de 30 de abril de 1813 43

Na simples observação pautada pelo confronto direto de informações,
retiramos de todos os três textos oficiais um pouco da natureza do tráfico de
escravos. Era cruel, enriquecedor, perigoso e protegido pelo Estado português, e
posteriormente pelo brasileiro, que viam nele uma fonte comercial que transbordava
em dinheiro e que deveria ser taxado para garantir seu desenvolvimento . Em suma,

43

BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO. Entrada de navios negreiros em um porto, manuscrito I
– 25,02,027. Rio de Janeiro: 1813.
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o trabalho escravo criou a base monetária para o desenvolvimento da nação
brasileira desde o seu início.

Entrou no dia 30 de abril de 1813
Corveta Amizade vinda de Angola com 41 dias de viagem, trazendo
31 pessoas de equipagem lhes morreo um homem de diarreia,
carregou 577 escravos destes lhe morreram em viagem 35 de
diarreia e a bordo se lhes acharam 30 escravos com atalmias de
olhos e 6 de diarreias.

Entrou em o 1º de maio
m

h

Berg N. Sem

da terra Hespalhol de Monte Vídeo, com 21 dias de

viagem trazendo 21 passageiros, a carga de vinhos, vinagre, outros
generos

Corveta S. Fran.

co

de Paula, Mato Grosso, de Benguella com 70 dias

de viagem trazendo dezesete pessoas de equipagem lhe morreram
cinco homens que vinham convalecendo das febres que tiveram na
costa, que carregou 569 escravos destes lhes morreram 75 de
escorbuto e 39 se queixaram do mesmo e 14 que se acharam a
bordo dantes com o mesmo escorbuto na visita da barra.

Transcrição paleográfica do texto apresentado na figura 12.

Na transcrição de uma única folha, pudemos perceber a dureza da travessia
do Atlântico e o alto número de mortes de escravos por diarreia e escorbuto.
Morriam tanto homens da tripulação (equipagem) quanto escravos. Estes últimos,
em função da alta densidade e dos maus tratos acarretados pelo confinamento,
padeciam em maior número. Para a Corveta Amizade, tivemos uma taxa de óbito de
cerca de 6 % e para a Corveta S. Francisco de Paula, tivemos cerca de 13%. A
primeira navegou 41 dias e a segunda navegou 70 dias, sem sombra de dúvida,
foram longos dias de agonia. Tanto para os escravos, quanto para a tripulação.
Estamos falando do ano de 1813. O primeiro Alvará só seria criado seis meses à
frente da chegada das corvetas Amizade e S. Francisco de Paula. Os textos são
contemporâneos e nos deram, juntos, uma longínqua noção do que realmente foi o
tráfico transatlântico de escravos.
Está vista, portanto, a importância econômica do comércio de “carne negra”
e que, antes de ser o inferno dantesco descrito por Castro Alves, o navio negreiro
era uma peça mercantil importantíssima para se entender, em parte, o número de
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mortos registrados no livro de óbito do cemitério dos Pretos Novos. Ele foi, sem
dúvida, um dos principais elementos da cultura material presente no processo de
exploração humana advinda da imigração forçada. Cabe aos historiadores,
arqueólogos e cientistas sociais reconstruírem as relações entre o Estado e a
burguesia mercantil brasileira do século XIX. E cabe aos professores descontruírem
as visões equivocadas e amenizantes ainda reproduzidas nos nossos livros didáticos
que tratam da escravidão como coisa do passado, esquecendo que ainda hoje
existem práticas remanescentes que lhe são comparáveis.

2.5 O NAVIO NEGREIRO E SEU INTERIOR

Na passagem do século XVIII para o XIX, nasciam nos portos britânicos
movimentos por melhores condições de trabalho. Eram marinheiros que lutavam por
condições mais justas e por melhores salários no pleno florescer da era industrial e
do sistema capitalista. No seio deste movimento surgiram queixas contra o tráfico de
escravos e sobre os seus perigos para a tripulação. Foram feitos inúmeros relatos
que aos poucos também revelavam a crueldade para com os africanos dentro das
embarcações negreiras. Surgiam os primeiros gritos a favor da abolição do tráfico
Atlântico de escravos vindo de marinheiros. Nos portos ingleses de Londres, Bristol,
Liverpool e nos norte-americanos de Boston, Nova Iorque e Filadélfia foram criadas
as primeiras sociedades abolicionistas do tráfico de escravos.
Ativistas como Willian Elford, Thomas Cooper e Thomas Clarkson rodaram os
portos de língua inglesa angariando cada vez mais adeptos para as suas sociedades
de promoção da abolição do tráfico de escravos.
De acordo com Rediker
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, em 1788 Willian Elford lançou a primeira tiragem

do panfleto “Planta do convés inferior de um navio negreiro com negros na
proporção de apena um por tonelada”. Através da seção de Plymouth da Sociedade
de Proteção da Abolição do Tráfico de Escravos, as plantas mais conhecidas de
navios negreiros são as reproduções do famoso navio negreiro Brooks, publicadas
em três versões45: Plymouth, Filadélfia e Londres. As plantas, a princípio, faziam
parte da propaganda dos marujos ingleses para a abolição do tráfico de escravos.
As imagens vinham encartadas em jornais e revistas e eram distribuídas nos
44
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REDIKER, Marcus. O navio negreiro: uma história humana. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p.317.
Todas as gravuras do Brooks e desenhos foram retiradas da obra de Marcus Rediker, citada acima.
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debates sobre a perigosa atividade dos marujos e as suas péssimas condições de
trabalho nas principais cidades e portos, tanto norte-americanos quanto ingleses.
As imagens eram feitas com a intenção de chocar os leitores, sem se prender
a detalhes importantes para o comércio e para a navegação. Na primeira versão
não havia espaço para nenhum outro compartimento do navio; todo o convés inferior
estava lotado com africanos.
Algumas perguntas deveriam ser feitas aos editores, porém a propaganda
não tinha caráter didático, mas sim político. Aonde iria a tripulação, os gêneros
alimentícios, a cozinha, a carga de bordo, os tonéis de água, as cordas e cabos, as
velas reservas e a madeira para reparos? Sem falar nas proporções adotadas para
as figuras humanas, que pouco diferenciavam homens, mulheres e crianças. Nas
gravuras não havia sequer espaço para a movimentação da carga, tão necessária
para prover a alimentação e o mínimo asseio a bordo das embarcações. A segunda
impressão manteve a mesma disposição, porém reduziram o tamanho da parte
textual para poder caber em uma folha de revista, em vez do longo texto encartado
no jornal, da versão anterior. A terceira e última versão é a mais realista,
aproveitando o tipo gráfico das versões anteriores, foram acrescentadas estruturas
náuticas mais completas. Era necessário convencer o parlamento britânico a votar
leis que extinguissem ou que regulassem a arqueação dos navios, tornando o tráfico
“mais justo” e menos perigoso. Não bastava chocar, deveria haver uma
verossimilhança. A versão de Londres incluiu tudo o que faltava nas anteriores. Uma
maquete 46 foi construída com base nos panfletos londrinos e apresentado à Câmara
dos Comuns por Willian Wibeforce, agora com as proporções e estruturas mais
condizentes com a realidade náutica.
Apesar do apelo abolicionista, o que foi conquistado foram leis de arqueação
mais “justas” que faziam da navegação negreira uma atividade menos perigosa para
a equipagem (tripulação). Em 1788, era aprovada Lei de Dolben que normatizava as
arqueações e tonelagens dos navios negreiros e a Lei de Transporte de Escravos de
1799, que aumentava as restrições já aprovadas em 1788. Com o passar dos anos,
em pleno desenvolvimento do capitalismo industrial e com a conformação de um
novo horizonte econômico, o panfleto Brooks voltaria a circular não mais como
objeto de reivindicações de classe, mas como uma política de expansão imperialista.

46

RODRIGUES, 2005, p.143.
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Era importante acabar com a escravidão para que o novo modelo econômico,
baseado no livre consumo, pudesse se desenvolver. Em primeiro de maio de 1807, a
abolição formal do tráfico inglês foi declarada. Nos Estados Unidos somente em
primeiro de janeiro de 1808 é que foi assinada a lei abolindo o tráfico internacional
de escravos, que não foi cumprida. O tráfico ilegal norte-americano de escravos só
acabou para o território norte-americano com a abolição após a Guerra Civil. Navios
norte-americanos foram empregados no tráfico ilegal, inclusive no Brasil, das
décadas seguintes da sua proibição até os primeiros anos da década de 50 do
século XIX.

Figura 13 – Descrição de uma insurreição de escravos no navio negreiro
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Figura 14 – O panfleto Plylmouth representando o navio Brooks

Baseados nas leis inglesas de arqueação posteriormente e por acordos
internacionais, o Estado português emitiu dois Alvarás com força de lei regulando a
arqueação de escravos: Alvará de 24 de novembro de 1813 e o de 26 de novembro
de 1818. Com a adoção dos alvarás, o Estado luso e os mercadores de escravos
puderam se organizar e resistir por mais tempo à crescente pressão inglesa para por
fim ao tráfico de escravos.
A embarcação que deu origem ao panfleto realmente existiu e navegou por
vinte e três anos em águas tropicais. O Brooks fazia parte da armada mercantil
inglesa e foi construído em 1781 para ser um grande cargueiro negreiro. De acordo
com Rediker, ao ser vistoriado pela Marinha Real em Liverpool, o Brooks
transportava seiscentos e nove escravos em 1786 47. Em sua última viagem, em
1800, o Brooks descarregou 320 escravos em Montevidéu, sob o comando do
capitão Willian Murdock. Na sua última viagem, dois marujos e dois africanos
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REDIKER, 2011, p.346-347.
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morreram após a passagem do meio (corrente marítima da linha do Equador no
oceano Atlântico).

Figura 15 – Panfleto Filadélfia representando o navio Brooks

Apesar de não terem sido confeccionados com o rigor necessário para
representar de forma fidedigna a arquitetura e a arqueação de um navio negreiro, as
descrições do Brooks, em suas variações, são as únicas representações gráficas da
época que mais se aproximam desse propósito.
O Brooks é o símbolo de uma peça naval especializada para o transporte de
grandes quantidades de seres humanos. Navios iguais foram construídos até as
primeiras décadas do século XVIII, após esse período navios comuns e mais rápidos
começaram a transportar arqueações menores de escravos. Com a proibição do
tráfico, não havia mais navios especializados, os cativos eram misturados a carga
geral do navio, no porão, ou transportado no convés superior. As condições que já
eram penosas pioraram muito com o passar dos anos. Em função do progressivo
desmonte do comércio legal de escravos, os navios e a forma de carregar as
embarcações também mudaram. A única coisa que não mudou foi o sofrimento
imposto aos próprios cativos, que eram confinados em espaços cada vez menores
para fugir da fiscalização.
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Figura 16 – Panfleto Londres representando o navio Brooks

Versões híbridas e paralelas baseadas do panfleto Londres também foram
compostas, continham textos menores e outras ilustrações, porém sempre com a
mesma estrutura gráfica e voltada para o mesmo propósito.
Nos dias atuais, também são produzidas maquetes baseadas em relatos e no
panfleto Londres. Com formas e escalas apropriadas são mais detalhadas e mais
didáticas do que as suas antecessoras. As modernas representações focam o seu
discurso no espaço destinado aos africanos, enquanto os panfletos dos séculos
XVIII e início do XIX focavam nas condições de trabalho da tripulação e no risco
inerente ao transporte de um grande número de escravos por embarcações.
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Figura 17 – Versão híbrida do panfleto Londres
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Figura 18 – Ilustração paralela baseada no panfleto Londres

Figura 19 – Maquete contendo o corte transversal de um navio negreiro48

48

Maquete de navio negreiro em exposição no Smithsonian Exhibit Central, Washington D.C. – EUA.

81

CAPÍTULO III A CHEGADA NO PORTO DO RIO DE JANEIRO: OS NOVOS AIS!

Depois do drama da violenta captura, da venda aos traficantes, do medo da
travessia, dos maus tratos, da fome, da sede, das doenças, da falta de liberdade e
da saudade, os cativos ao chegarem no Rio de Janeiro passavam por muitas outras
provações antes de serem vendidos como trabalhadores escravos.
A quarentena deveria ser a primeira.

Separados segundo seu estado de

aparente saúde, os escravos permaneciam sob vigilância em barracões, à espera
que seus corpos dessem a sua própria sentença. Morrer doente ou continuar nos
sofrimentos da escravidão eram os dois únicos caminhos que a vida impunha aos
pretos cativos nos primeiros momentos que chegavam ao porto e ao mercado de
escravos.
Era uma grande sorte que uma arqueação de escravos não fosse
contaminada por alguma doença potencialmente grave. Com seus porões cheios de
seres humanos já enfraquecidos, humilhados e submetidos a uma carga alta de
stress, a morte rondava por entre os vivos. A baixa resistência imunológica era um
convite para diversas enfermidades que grassavam de forma epidêmica nos navios,
no porto e na cidade do Rio de Janeiro. As baixas eram causadas pela falta de
higiene nas embarcações; pela qualidade duvidosa dos alimentos e da água, e pelo
confinamento. O cativeiro por si só já era um convite eficaz para infecções causadas
por vírus e bactérias.
Os navios – apelidados de tumbeiros – exalavam o cheiro da morte, das
doenças e das emanações corporais. De forma semelhante deveriam ser as casas
de quarentena. Sem tratamento médico adequado, o único recurso era esperar. Não
havia a intenção de curar, mas sim de deixar a natureza escolher os que
continuariam a dura jornada e aqueles que “escapariam para sempre da escravidão”.
Impregnados dessa realidade, podemos enfim investigar os locais de onde
saíram a maioria dos corpos que hoje se encontram no Cemitério dos Pretos Novos.
As poucas fontes documentais existentes nos auxiliarão neste exercício, nos
mostrando, entre outra coisas, a estreita relação entre comerciantes e o governo.
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3.1 A QUARENTENA NO LAZARETO DA GAMBOA: LUCRO PARA ALGUNS,
MORTE PARA MUITOS
Uma leitura mais atenta ao texto de Honorato49 sobre o mercado do Valongo
e uma observação criteriosa em mapas de época nos dão claramente uma noção do
que seria a região do Valongo no primeiro quartel do século XIX.
[...] A partir de 1774, uma vez desembarcados e cumpridas as formalidades
legais da alfândega, os africanos deviam ser reembarcados e conduzidos
ao cais do Valongo, situado numa enseada a noroeste da cidade, na
Freguesia de Santa Rita. A Área destinada ao mercado ficava entre o
outeiro da Saúde e o morro do Livramento e podia também ser acessada
pelo então chamado caminho do Valongo que saia dos fundos da cidade em
direção ao mar passando entre os morros da Conceição e Livramento. O
Chamado „mercado‟ não era uma grande construção ou espaço coletivo
usado para negociar como muitos acreditam, e sim algumas ruas cujas
casas foram aproveitadas para esse fim. [...] 50.

Complementamos a descrição acima com as palavras dos próprios
comerciantes, em uma documentação relativa à queixa de pequenos e médios
comerciantes sobre os valores pagos, a título de aluguel, sobre cada escravo que
dava entrada no lazareto.
[...] Os representantes são obrigados pela visita da saúde a desembarcar as
armações inteiras em armazém na Gamboa a título de Lazareto para se
pagarem aos proprietários do dito armazém, quatrocentos reis por cada um
por entrarem nele, serem lavados, e vestidos de novo para saírem para os
outros do Valongo, lugar destinado a venda deles [...] 51.

De posse da descrição física da região do Valongo, fomos até à cartografia da
época e localizamos todos os elementos citados anteriormente, além do espaço
onde outrora funcionou o Cemitério dos Pretos Novos, objeto de nossa pesquisa.
O Plan de La ville de S. Sebastião de Rio de Janeiro, de 1821, e recolhido na
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Setor de Cartografia, sob o número 175727
49

HONORATO, Cláudio de Paula. O mercado do Valongo e comércio de escravos africanos – RJ (1758-1831).
In: SOARES, Mariza de Carvalho; BEZERRA, Nielson Rosa.(Org.). Escravidão africana no Recôncavo da
Guanabara. Niterói: Editora da UFF, 2011. p. 147-174.
50
Ibid.,p.159.
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BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO. Seção de Manuscritos, II – 34,26,19. Representação dos
proprietários , consignatários e armadores de resgate de escravos a Sua Alteza Real, reclamando dos altos preços
dos aluguéis cobrados pelos proprietários dos armazéns da Gamboa e do Valongo, destinado ao desembarque e a
venda de escravos. Apud HONORATO, Cláudio de Paula. O mercado do Valongo e comércio de escravos
africanos – RJ (1758-1831). In: SOARES, Mariza de Carvalho; BEZERRA, Nielson Rosa.(Org.). Escravidão
africana no Recôncavo da Guanabara. Niterói: Editora da UFF, 2011. p. 169.
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mostrou-se

extremamente

útil

para localizarmos o

antigo

lazareto

citado

anteriormente. A palavra francesa Lazaret, sob um grupo de construções na região
da Gamboa, revelou o lazareto, conforme os documentos históricos, além do
trapiche usado no desembarque de cativos doentes e a posição estratégica do
Cemitério dos Pretos Novos no meio do caminho entre o lazareto e os galpões do
mercado do Valongo.

Lazareto
Cemitério
dos Pretos
Novos
Trapiche
com cais

Barracões
Cais do
Valolongo

Figura 20 – Detalhe da Plan de La Ville de S. Sebastião de Rio de Janeiro 182152.

Um estudo das fontes documentais relativas às rotinas que deveriam ser
empregadas na fiscalização dos navios negreiros, quando das suas entradas no
porto do Rio de Janeiro, dá-nos uma visão, mesmo que imprecisa, do drama imposto
aos que ficavam doentes no interior da embarcação durante o processo de
atracação, inspeção da saúde, quarentena e posteriormente no transporte até o
lazareto do Valongo.
Até a primeira década do século XIX, por imposição legal e antes de serem
desembarcados definitivamente na região do mercado do Valongo, os cativos eram
amontoados na Ilha de Jesus (Bom Jesus) na baía da Guanabara, a título de
quarentena, para separarem os sãos dos doentes e contaminados. Cremos que, em
vista da alta taxa de mortalidade na chegada e na quarentena da Ilha de Jesus,
deveria haver lá um serviço de transporte de corpos para serem enterrados no
Cemitério dos Pretos Novos. Em função do risco de contágio, decerto deveria haver
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também um momento apropriado para transportar os vivos para o mercado e outro
para “despejar” os mortos no Cemitério dos Pretos Novos.
Sobre esse processo de desembarque e quarentena, encontramos uma
informação que foi extraída do requerimento de grandes traficantes de escravos.
Em 14 de julho de 1810, reclamavam das condições impostas por lei, as quais
previam duas atracações dentro da Baía da Guanabara, além da quarentena na ilha
de Bom Jesus, documento este que solicitou ao Príncipe Regente a criação do
lazareto do Valongo.

Figura 21 – Fac-símile da capa do requerimento encaminhado do Príncipe Regente
D. João, despachado pelo Conde de Aguiar ao Provedor-mor da Saúde, Manoel
Vieira da Silva 53.

Optamos por apresentar o texto do documento em fragmentos, em função da
sua extensão e da complexidade da grafia de época. O requerimento é um
documento público recolhido no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, e que, junto
com outros papéis, formam um frágil maço sob o nome de Is 4.2 (fundo saúde).
Para uma melhor compreensão dos fragmentos, faremos a transcrição
paleográfica, antecedida de uma breve narrativa.
53

ARQUIVO NACIONAL DO RIO DE JANEIRO. Requerimento ao Principe Regente, códice IS 42. Fundo
Série Saúde, manuscrito avulso, digitalizado.Rio de Janeiro: 1810, páginas não numeradas.
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No primeiro fragmento, que contém uma longa exposição de motivos, os
comerciantes reclamam contra a medida de se misturar, em uma ilha, escravos
doentes e sãos.
O primeiro membro deste argumento funda-se em suppostos falcifismos; por
q lança como cousa certa a chamada igualização de providencias entre
escravos contagiados, não contagiados e que uns e outros ficam misturados
e confundidos no lugar em que a lei os destina. He necessário de cego para
54
que não vir uma desimpostura a lei (sic) .

No segundo fragmento, muito polidamente, criticaram a lei que impunha essa
obrigação apontando a Ilha de Jesus (Ilha de Bom Jesus) como local da quarentena.
Esta é verdade que os manda ir todos para a ilha de Jesus, mas não he da
sua intenção, nem da sua inteligência, que ali sejão todos confundidos,
antes o contrario, e com maior vegilancia como assim am ma Lei
recomenda (sic) 55.

No terceiro fragmento os comerciantes reconheceram a importância da
quarentena, já que havia um processo de incubação das doenças adquiridas no
navio, e da necessidade de se tratar dos demais ferimentos adquiridos pelos
escravos na viagem.
O caso de todos os escravos virem bons hé outro falso supposto, e q
sempre mais ou menos vem infectados, e tanto que estamos supor e
sustentas que por isso se exige a pronta providência. E sucede
frequentemente que depois escravos parecem são, muitos logo nos
primeiros dias depois de desembarcados adoecem gravemente e morrem
de moléstias epidêmicas nascida da infecção que contraíram abordo (sic) 56.

No trecho seguinte foram relacionadas as principais doenças trazidas da
África que atacavam a carga de escravos dentro do próprio navio negreiro e que se
espalhavam por toda a sociedade, vitimando indivíduos de várias classes sociais.
Chamando a atenção para o contágio da varíola e do sarampo, os comerciantes de
escravos queriam sensibilizar as autoridades através das doenças visualmente mais
graves, esquecendo propositalmente das infecções intestinais, de ferimentos
infecciosos e da tuberculose, que eram as doenças que mais se propagavam no
interior do navio.
Não somente as bexigas e os sarampos as moléstias contagiosas que os
escravos d‟ Africa trazem, são também o escorbuto e todos os gêneros de
54
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enfermidades cutâneas que com a maior facilidade e ruína pegão
frequentemente tantos outros Escravos nesta Cidade, como a família dos
seus senhores, reduzindo quase a inestinguiveis, appressivas e perigosas
moléstias (sic) 57.

Após uma descrição das moléstias vindas da Costa da África, afirmavam que
o tempo decorrido das atracações e da quarentena levava os comerciantes ao
prejuízo, aumentando a mortalidade dentro do próprio navio, o que colocava
inclusive em risco toda a carga e tripulação. Os comerciantes, em outro trecho do
documento, apresentaram sua própria solução, que consistia no desembarque direto
dos sãos no mercado e do confinamento dos doentes em um lazareto, onde seriam
tratados antes que fossem entregues para venda no Valongo.
Com este estratagema, os comerciantes retirariam das mãos do governo a
responsabilidade de providenciar a quarentena e assumiriam todas as rotinas do
mercado de escravos. Desta forma, toda arqueação de escravos teria que pagar aos
signatários do requerimento as taxas de desembarque e utilização no lazareto.
Sabemos que o governo aceitou essa proposta e que isso desagradou aos
pequenos e médios comerciantes de escravos que passaram a reclamar da taxa de
400R (quatrocentos réis), fora os impostos, por cada escravo que entrava no
lazareto, conforme veremos posteriormente.
De um navio que vem infestado de moléstias contagiosas, como são
certamente os Escorbutos, os Sarampos, as Bexigas e outras que os
Escravos da Costa d‟Africa trazem, não devem de modo algum permiti-se
que nenhum destes subão imediatamente para os armazens do Valongo e
exporem a venda ainda quando externamente não estarem tocados das
referidas moléstias. Já que podem internamente virem affectados de um
germem contagioso que em breve tempo se desenvolveu e se prolonga
tanto em suas viceras infectadas da corrupção dos alimentos e da impureza
58
do ar, que respira a bordo de semelhantes embarcações (sic) .

A seguir, o requerimento apresenta às autoridades a proposição de um local
próprio e isolado para se “conservar os doentes” enquanto convalescentes.
Antecipando-se, não aconselharam a permanência dos mesmos dentro das
embarcações em função dos prejuízos para os seus proprietários – os chamados
armadores –, mas sim um edifício ou mais para este fim. É importante salientar que
os próprios comerciantes escolheram o local e financiaram a construção. Porém, a
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manutenção ficaria a cargo dos emolumentos cobrados para cada escravo que
entrasse por suas portas.
Suppricantes fazendo-se patente à todos a imposição de huma tal
residência para a cura dos doentes. Mas admira que defendendo tanto os
suppricantes e os seus interesses, não deve a ordem de que ficando os
Navios embarcados com aquelles enfermos, isto cedia em notório e grave
prejuízo dos proprietarios dos mesmos navios.
Os suppricantes convencidos já do dezacerto da sua pretensão, me vieram
a fallar, e se prestarão e acordarão em edificar o lazareto para os escravos
por detraz do monte de N.Senhora da Saúde lugar que não parece
desproporcionado para este estabelecimento. promptificando as despesas
do edifício para lhe devem ser feitas pelos emolumentos que se pagarão
dos mesmos escravos para os lazaretos, proposição que julgo aceitável.
(sic) 59.

Apesar de não termos a planta do lazareto, sabemos por passagem de Aviso
Régio que o mesmo foi construído nas terras do Sítio do Retiro por trás do Morro da
Saúde, conforme a transcrição do documento, abaixo:
Sendo prezente ao Principe Regente Nosso Senhor a Planta do
Lazareto, que no citio do retiro por detrás do Morro da Saúde, pretendem
edifficar João Gomes Valle, José Luiz Alves, João Alves de Souza
Guimaraes Sca Negociantes desta praça, para neste se recolherem os
Escravos Novos que deverem fazer quarentena, foi servido, aprovala, e dar
as providencias necessarias para lhe ser adjudicado o terreno pelo preço
que for arbitrado na vistoria a que procedeu o Ouvidor da Comarca com
citação dos proprietarios delle. E ficando por este modo o Lazareto
pertencendo de propriedade aos referidos Negociantes, mas devendo nelle
recolherem-se os Escravos de outros, que necessitarem fazer quarentena,
recomendada pelo Regimento da Saude; ordena o mesmo Senhor que
paguem por cada Escravo uma prestação moderada como de aluguel; q‟
V.S.ª arbitrara, ouvindo os sobreditos proprietarios do Lazareto.
60
Deus Guarde V.Sª. Paço em 23 de outubro de 1810 (sic) .

A concessão não foi um simples caso de terceirização de uma atividade
governamental, mas sim a criação de uma fonte de lucros e arrecadação que
beneficiava o Estado e os maiores comerciantes de escravos da praça comercial da
Cidade do Rio de Janeiro. O Governo se favoreceu diretamente com a nova
situação, pois além da vistoria de quarentena embarcada que arrecadava com cada
visita do guarda da saúde nas naus fundeadas na barra da baía da Guanabara, e
da vistoria individual da saúde dos cativos na alfândega, para cada escravo que
entrava no lazareto seria emitida uma nova taxa para os cofres públicos, como
veremos à frente. Não podemos esquecer também que os emolumentos da saúde
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eram cobrados no mesmo ato e sem prejuízo aos impostos alfandegários (10%
sobre os bens de raiz). Em suma, o governo passou a arrecadar mais com a
instalação do lazareto. Em contrapartida, os comerciantes criaram mais uma fonte
de renda com a estada individual e com a passagem obrigatória de cada escravo
“infectado” pelo lazareto.
Decerto que os demais comerciantes de escravos da Praça Comercial do Rio
de Janeiro não gostaram da obrigatoriedade do pagamento de mais um imposto,
pois, além dos valores devidos à alfândega e à saúde, pagavam também
emolumentos de 800R (oitocentos réis) à Intendência de Polícia por cada escravo
que entrava no mercado do Valongo. No códice IS4.1 no Arquivo Nacional do Rio
de Janeiro, encontramos a descrição completa do funcionamento do lazareto em
documento elaborado pelos próprios donos e encaminhado ao Conde de Aguiar –
Mordomo Mor do Paço – contendo a defesa contra possíveis acusações de
enriquecimento ilícito. Neste extenso documento de vinte e três páginas há o preço
estimado para fins de seguro de 90R000 (noventa mil réis) para cada escravo e as
atividades desenvolvidas dentro do prédio, que ainda se encontrava em reforma e
ampliação.
[...] Alem disto os Proprietarios do Lazareto estão obrigados a
pagarem nelle todas a acommodações e arranjos que a repartição da saude
julgar necessarias para o agazalho, segurança ou tratamento dos escravos,
do que tem dado repetidas provas.
Os utensilios do Lazareto, como tinas, caldeiras grandes (ilegível)
também importão não pouco, não so no seu custo mas tambem no seu
conserto e conservação.
Corre igualmente por conta dos Proprietarios toda despeza da agoa,
do azeite para as luzes, da lenha, e da limpeza da caza. Pertence-lhes da
mesma sorte toda a despeza da administração, que abrange todo o edifício,
e os utensílios delle, mas a guarda, limpeza e tractamento dos escravos, a
q‟ abriga necessariamente a empregarem-se ali algumas pessoas em
diferentes ministérios e muito principalmente quando este estabelecimento
for todo acabado e ordenado. [...] (sic) 61.

Em relação aos impostos e taxas cobrados pela Provedoria Mor da Saúde, de
acordo com a documentação disponível no Arquivo Nacional, para o ano de 1828
tivemos a seguinte tabela expressa em valores:
a) 100 réis por cada negro que entra no lazareto, de qualquer idade ou sexo;
b) 2000 réis por cada navio (bergantim ou corveta);
c) 1.200 réis por navio de menor porte (sumaca);
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d) 400 réis por barco da costa;
e) 200 réis para cada negro grande, de qualquer sexo que chegasse ao porto;
f) 100 réis para qualquer negro ou negra menor de 10 anos de idade que
chegasse ao porto.

Mensalmente o Provedor Mor da Saúde prestava conta à fazenda pública dos
valores recebidos dos seus direitos, assim como das suas despesas. Apesar de ser
um relatório sujeito a fraudes por se tratar de assunto alfandegário, e de ser oriundo
de fonte governamental, os documentos nos mostram o montante de despesas que
os comerciantes de escravos tinham somente na chegada do porto. E mais, os
documentos mostram como foi lucrativo para o governo manter o “infame comércio”.
Todo comerciante era taxado pelo próprio Estado durante a estada de cada
cativo, a título de vistoria de saúde por cada escravo duas vezes, no mínimo, no
porto. Uma pela vistoria individual e outra pela entrada no lazareto. Caso o escravo
morresse antes de dar entrada no lazareto durante a quarentena de bordo, o
comerciante não pagava a estada, mas pagava emolumentos à igreja de Santa Rita
para o sepultamento do corpo no cemitério dos pretos novos.
Com a proibição do tráfico de escravos, o Estado deixava de ganhar diretamente
das importações, mas ainda recebia por cada venda direta ou indireta através do
imposto da meia cisa (5% por venda de escravos entre particulares). Os traficantes
perderam na década de 30 do século XIX os ganhos no lazareto, mas também
deixaram de pagar impostos de bens de raiz por cada cativo que entrava no porto.
Sem a obrigatoriedade dos impostos e sem terem de obedecer à regulamentação de
arqueação que limitava o número de escravos em função da tonelagem dos navios,
os traficantes ampliaram em muito os seus lucros.
No fim dessa história, só quem perdeu com o comércio legal ou ilegal foram os
indivíduos escravizados que, submetidos às mais terríveis violências em nome da
ganância humana, trouxeram lucros e mais lucros para a sociedade escravista,
construindo, na época, um gigantesco capital concentrado em: imóveis, bens e
renda.
Apesar de toda a despesa com o desembarque, o cronista Johann Moritz
Rugendas (1802 – 1858) descreveu em suas notas que não havia quarentena em
nenhum lugar do Brasil, passando todo esse aparato de normas e inspeções
sanitárias despercebidas ao cronista.
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Os navios negreiros não estão sujeitos a nehuma quarentena, nem no
Rio de janeiro, nem em nenhum outro porto do Rio de Janeiro; não há, aliás,
nenhuma organização especial para este fim. Algumas vezes obrigam-nos a
permanecer vários dias ancorados à entrada da barra ou no porto, mas a
duração do atraso depende unicamente do capricho ou do interesse da
alfândega ou do médico-mor. Não há, de resto, nenhuma outra medida de
precaução, de modo que se os portos do Brasil nunca foram invadidos por
doenças contagiosas, é isso uma felicidade que só se deve atribuir ao
acaso ou à salubridade notável do clima Logo que o negociante obtém
licença para desembarcar seus escravos, são eles colocados perto da
alfândega, donde são registrados depois do pagamento dos direitos de
entrada.62

A descrição de Rugendas, apesar da sua contradição com a nossa pesquisa
e com os documentos examinados, mostra estruturalmente a primeira parte de uma
rotina de comércio marítimo que consistia em:
1. Entrada na Baía da Guanabara e permanência, aguardando a visita do
Guarda- Mor da Saúde nas proximidades da Ilha de Boa Viagem (Niterói);
2. Atracação nas proximidades da alfândega, para pagar os direitos
alfandegários devidos pelo navio e por outras cargas imediatamente
desembarcadas; e desembarcar somente os escravos sãos para a vistoria
de saúde individual na própria alfândega, encaminhando os realmente
sãos para o mercado do Valongo, por via marítima;
3. Cumprir a quarentena com os doentes dentro do próprio navio;
dependendo da época, na Ilha de Bom Jesus, ou, após 1810, no lazareto
da Gamboa, pagando os direitos alfandegários de estada e de saúde em
uma nova vistoria, independente da sobrevida dos escravos;
4. Durante a quarentena, encaminhava-se os mortos para o sepultamento no
Cemitério dos Pretos Novos, com o pagamento dos emolumentos à Igreja
de Santa Rita.

O que deveria ser uma atividade diária dotada de rotinas administrativas e
sanitárias, causava aos indivíduos escravizados um sofrimento ainda maior. Se
pensarmos que a simples permanência na quarentena e a separação dos
aparentemente sãos comunicavam aos doentes a iminência da morte, quantos não
foram simplesmente abandonados em um canto qualquer, privados de cuidados e
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alimentação, ou enviados enfraquecidos e debilitados, mas ainda vivos, para o seu
sepultamento. A dor física causada pelas infecções e pela própria doença não
deveria ser menor do que a dor do abandono, do desespero e do descaso.

Figura 22 – Fragmento fac-símile do relatório do escrivão do Provedor Mor da Saúde
descrevendo a receita obtida por cada escravo e embarcação

63

.

3.2 A LOGÍSTICA DO ABASTECIMENTO DO MERCADO DO VALONGO

Pensar em logística portuária no século XIX é verdadeiramente um exercício
de historiografia, apoiado em imagens de época. Não existiam berços de atracação
para os navios que chegavam em nossas águas. Toda grande embarcação era
carregada e descarregada no mar através de outras pequenas embarcações,
movidas à vela ou a remo, que davam várias viagens do cais até à nau. O porto do
Rio de Janeiro era espalhado pelo litoral da cidade; não existia a ideia de
centralização portuária como hoje. Os trapiches, espalhados pela orla da capital,
comercializavam gêneros diversos e reabasteciam os navios, ou seja, o pequeno
comércio entre os trapiches e as embarcações se dava sem necessariamente serem
mediados pelo governo e/ou estocados em grandes terminais. Porém as cargas
comerciais deveriam ser descarregadas já na alfândega, seguindo até o mercado
por via terrestre.
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Apesar da pouca quantidade e da duvidosa qualidade das informações, em
decorrência do predomínio dos documentos estatais sobre outras fontes,
entendemos que não se pode aplicar a mesma lógica para o comércio de escravos.
Os mercadores de escravos, diferentemente dos demais negociantes, tinham a sua
disposição um amplo mercado que se assemelha hoje ao que conhecemos como
terminal portuário. Dotados de ancoradouros próprios para pequenos barcos,
lazareto, cemitério, barracões (misto de depósito e loja) e um cais central (Cais do
Valongo) para receber as arqueações de escravos e embarcar gêneros em uma
área separada no litoral noroeste da cidade, faziam do mercado do Valongo um
lugar incomum.
Além dos dados já apresentados, podem ser feitas algumas outras
considerações sobre as rotinas de logística e abastecimento do mercado de
escravos do Rio de Janeiro. Já sabemos que, após entrar pela barra da Baía da
Guanabara, todo navio deveria ser vistoriado pelas autoridades sanitárias, quer
trouxessem escravos ou não. Caso todos (passageiros, tripulação e escravos)
estivessem gozando de saúde plena, passariam então para a segunda rotina que
seria a inspeção alfandegária e o recolhimento de impostos, taxas e emolumentos.
Os pretos novos que morriam após o desembarque, no período de
quarentena, ou mesmo dentro das lojas do mercado, eram inumados no cemitério
que ficava no caminho da Gamboa (hoje rua Pedro Ernesto). Este caminho separava
o lazareto, que praticamente funcionava semelhante a um terminal de desembarque
para escravos doentes, e o mercado propriamente dito. Independente de onde eram
desembarcados os escravos sãos, existia a obrigatoriedade da entrada no lazareto,
para os escravos doentes, para serem classificados, lavados, vestidos e separados
por negociantes e encomendas. Só então seriam tratados para posteriormente
serem vendidos.
Toda a negociação, legalização, pagamento de impostos por venda direta e
despacho para o destino final, por força de lei, acontecia dentro do próprio mercado.
Barracões eram construídos ao longo da rua do Valongo e da praia do Valongo. A
geografia da região ajudava todo processo de comercialização e concentração de
atividades afins ao comércio marítimo em geral. A localização dos barracões nas
praias facilitava a higienização, ainda que precária, dos salões de exposição.
Podemos imaginar que todo material fecal era despejado no próprio mar e a própria
água da baía da Guanabara servia para lavar os escravos e os aposentos. Sabemos
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que a higiene pessoal não era uma preocupação ativa da sociedade dos séculos
XVIII e XIX, mas mesmo assim os cronistas notam os terríveis odores do mercado
de escravos. Sob essa ótica, Rugendas nos dá mais uma vez a sua contribuição:
Da alfândega são os negros conduzidos para os mercados,
verdadeira cocheiras: aí ficam até encontrar comprador. A maioria dessas
coheiras de escravos se acha situada no bairro do Valongo, perto da praia.
Para um europeu, o espetáculo é chocante e quase insuportável. Durante o
dia inteiro esses miseráveis, homens, mulheres, crianças, se mantém
sentados ou deitados perto das paredes desses imensos edifícios e
misturados uns aos outros; e fazendo bom tempo saem à rua. Seu aspecto
tem algo horrível, principalmente quando ainda não se refizeram da
travessia. O cheiro que se exala dessa multidão de negros é tão forte, tão
desagradável, que se faz difícil permanecer na vizinhança quando ainda
não se está acostumado. Os homens e mulheres andam nus, com apenas
um pequeno pedaço de pano grosseiro em volta das ancas. São
alimentados com farinha de mandioca, feijão e carne-seca. Não lhes faltam
frutas refrescantes.
Essa situação, por mais desagradável que possa ser, parece-lhes
realmente suave depois dos sofrimentos da travessia. [...] (grifo nosso) 64.

Com o passar dos anos, as casas da região do Valongo (outrora adaptação
de simples residências) deram lugar a galpões e trapiches que se instalavam sem
muito custo em áreas ganhas do mar através de aterros. O comércio frenético dos
últimos anos da década de 20 do século XIX (período de três anos de interstício
antes da proibição de importação de escravos africanos) trouxe a necessidade da
construção de novas instalações que fizeram parte de uma nova configuração
portuária a partir da década de 1830. Os comerciantes de grosso trato que
investiram no mercado de escravos continuaram dominando a região, porém com
outras mercadorias. As importações de escravos seriam realizadas ao longo do
litoral em um comércio ilegal, mas muito mais rentável. A região passou por uma
remodelação comercial, mas nada muito drástico. Não podemos esquecer que o
comércio de escravos não transportava somente pessoas. Antes da viagem que
traria a preciosa carga humana havia a necessidade de aparelhar as embarcações
com cordas, velas, barris, tachos e madeira. Era necessário embarcar os gêneros
alimentícios da ida, embarcar os produtos comerciáveis no continente africano e
fazer eventuais reparos navais. Tudo isso deveria ocorrer na região do Valongo
durante o período legal do mercado e continuou existindo depois dele.
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Figura 23 – Projeto de cais e trapiche (corte perpendicular)65

Figura 24 – Projeto de cais e trapiche (planta baixa e fachada)
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CAPÍTULO IV – DELIMITAÇÃO ESPACIAL DO CEMITÉRIO DOS PRETOS
NOVOS

O Cemitério dos Pretos Novos, objeto de nossa pesquisa, já foi e está sendo
objeto de investigações arqueológicas e multidisciplinares, ligadas à antropologia
física. Os ossos resgatados durante o salvamento de 1996 estão sendo investigados
e certamente trarão importantes dados sobre a vida dos africanos escravizados que
imigraram forçadamente para o Brasil.

4.1 ANTECEDENTES DE PESQUISA

A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro elaborou, através do Arquivo da
Cidade e com colaboração do Instituto de Arqueologia Brasileira - IAB, a exposição
“Africanos novos na Gamboa: um portal arqueológico”. A exposição teve como
profissional responsável pela elaboração do catálogo a arqueóloga Eliana Teixeira
de Carvalho da então Secretaria das Culturas – DGPC (Departamento Geral de
Patrimônio Cultural). Cabe salientar, que esta arqueóloga foi a responsável pelo
salvamento dos remanescentes ósseos dos pretos novos na residência do casal
Guimarães em 1996.”
A pesquisa historiográfica feita por Júlio Cesar Pereira66 descreve de forma
clara as relações conflituosas que envolviam a necrópole do mercado de escravos e
a comunidade periférica que crescia no entorno do campo santo. Pereira também
analisa a transferência e a implantação do complexo comercial escravista no bairro
do Valongo. O historiador aprofundou os conhecimentos sobre o Cemitério dos
Pretos Novos; agora um sítio arqueológico, lamentando que a primeira pesquisa
arqueológica sobre o assunto tenha ficado restrita ao “salvamento” de ossadas
encontradas após uma escavação não controlada, efetuada por operários da
construção civil.
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A pesquisa arqueológica não avançou mais no sentido de revelar
outras questões cruciais para o entendimento do Cemitério dos Pretos
Novos [...] não foram feitas pesquisas aprofundadas e sim um salvamento 67.

A arqueóloga Lilia Cheuiche Machado (2006), que fez a análise biocultural
dos ossos exumados durante o processo de salvamento sob a responsabilidade da
arqueóloga Eliana Teixeira de Carvalho, em seu artigo intitulado: Sítio Cemitério dos
Pretos novos: análise biocultural – Interpretando os ossos e os dentes humanos,
recomendou a execução de uma nova pesquisa, em face da precariedade natural do
salvamento.
A natureza da amostra e a condição de fragmentação e mistura dos
ossos e dentes avaliados nesse estudo dificultaram conclusões e
interpretações [...] os danos causados pela ação dos operários, exigiram um
resgate emergencial dos vestígios arqueológicos.

Através de escavações sistemáticas e cientificamente orientadas, no
entanto, se compreenderia melhor certos aspectos da migração involuntária
africana no Rio de Janeiro e no Brasil. Estudos bioarqueológicos e históricos
seriam aprofundados, levando-se em conta a diversidade daquelas
populações, os aspectos temporais e espaciais, as condições de saúde,
estresses biológicos, padrões ecológicos, bem como os processos sociais
envolvidos. Seria um meio de assegurar que o sítio arqueológico Cemitério
dos Pretos Novos, uma descoberta inédita no Brasil, não passaria esquecido
pelas próximas gerações, e sobretudo pela população afro-descendente 68.

Em 2010, o Pesquisador Franklin David Rumjanek, pesquisador do Instituto
de Bioquímica Médica da UFRJ, e equipe tentaram extrair dos ossos oriundos do
salvamento de 1996, DNA antigo.
O Projeto Por uma antropologia biológica do tráfico de escravos africanos
para o Brasil: Análise das origens dos remanescentes esqueletais do Cemitério dos
Pretos Novos, Rio de Janeiro, através da análise isotópica de estrôncio, reúne
pesquisadores da FIOCRUZ, da UFRJ e do IAB em busca do mapeamento no solo
africano das fontes do estrôncio ainda presentes restos mortais dos africanos
inumados na Gamboa. Integram a equipe de pesquisa: Ricardo Ventura Santos –
Coordenador; Sheila Mendonça de Souza; Murilo Quintans Bastos – Integrante;
Roberto Ventura Santos – Integrante; Glaucia Malerba Sene – Integrante; Claudia
Rodrigues Ferreira de Carvalho - Integrante.
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Certos de que o Cemitério dos Pretos Novos ainda tem muito a contribuir para
a ciência, esperamos que nossa proposta de delimitação espacial do Cemitério dos
Pretos Novos possa ajudar os demais pesquisadores na construção de novas
hipóteses e na produção de mais conhecimento.

4.2

A PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO ESPACIAL DO CEMITÉRIO DOS PRETOS

NOVOS

Com o intuito de reiniciar as pesquisas no solo de onde saíram os restos
mortais que compõem a coleção esqueletal que é atualmente objeto de análise
pelos pesquisadores mencionados, submetemos ao

então Mestrado em

Arqueologia do Museu Nacional – UFRJ um projeto genérico intitulado “Pesquisas
Arqueológicas no Cemitério dos Pretos Novos”, inocentemente ambicioso, que tinha
como propósito provocar novas pesquisas. Com a orientação da Profª Drª Tania
Andrade Lima, o projeto ganhou um novo formato e uma nova direção. Em lugar de
realizar pesquisas, nos caberia delimitar espacialmente, dentro do possível, a área
de ocupação da necrópole, para fins de proteção legal.
Foi construída então uma metodologia, que consistia na execução de uma
série de poços-testes no entorno de uma área historicamente conhecida, dentro da
cartografia dos séculos XVIII e XIX. O primeiro passo seria o de validar os mapas
antigos e conferir a precisão da cartografia da época. Fomos a campo, fizemos
medições e a conversão das medidas para padrões atuais, plotamos no cadastro
atual da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro os pontos coincidentes e traçamos
as linhas. Ficamos surpresos em saber que o alinhamento do meio-fio do lado
esquerdo da via, no sentido da sua mão-de-direção continua com o mesmo traçado
do período colonial, ou seja, a via foi alargada para a direita, o que facilitou em muito
o nosso trabalho. Logo após, com o uso de programas de vetorização e de desenho
arquitetônico, tínhamos o contorno aparente da antiga necrópole. Uma dúvida ainda
pairava em função do tamanho da área, até que inserimos os pontos de onde foram
retirados os restos mortais, e tudo se encaixou. A necrópole tinha aparentemente
mais do que as cinquenta braças em quadra, estimadas pelo viajante alemão G.W.
Freireyss, em 1814.
Durante a leitura das obras produzidas em função do salvamento
arqueológico de 1996, observamos que uma série de artefatos que não deveriam
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estar no interior do cemitério, estavam aparentemente relacionados aos ossos.
Apesar de não haver um registro da estratigrafia que corroborasse nossa
inquietação, questionamos se o terreno não teve outro uso após o fim das suas
atividades e inserimos, também, essa questão na nossa pesquisa.

Duas hipóteses de trabalho foram então levantadas:

1. Mesmo estando a visibilidade do cemitério totalmente comprometida pela
ocupação imobiliária, é possível determinar arqueologicamente a área que
outrora foi o Cemitério dos Pretos Novos.

2. O terreno em que outrora existiu o Cemitério dos Pretos Novos foi
transformado em depósito de lixo urbano antes de ser loteado para o
mercado imobiliário. Trata-se, no caso, da continuidade de um aspecto
fortemente simbólico: sendo os negros considerados o lixo da sociedade e
descartados como dejetos ao morrerem, mal cobertos por um punhado de
terra, prolongou-se „naturalmente‟ o uso da área do Cemitério dos Pretos
Novos como lixeira, nos períodos subsequentes; somente decorrido um
lapso de tempo suficiente para que a memória daquele lugar fúnebre fosse
apagada é que ele foi transformado em área residencial.

Acreditamos que seria possível validar as duas hipóteses com a execução
dos poços de controle, dentro da área edificada, e com os poços de sondagem
externos. No caso, sondagens que resultassem positivas teriam o mesmo peso das
negativas, pois dariam respostas diretas para a delimitação do cemitério.
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vestígios
arqueológicos
previamente
conhecidos

Figura 25 – Localização em planta cadastral das medidas obtidas no plano de 1871

De acordo com os nossos levantamentos cartográficos, as inumações eram
realizadas num terreno com área provável de 4.235 m 2, localizado no que é hoje
Rua Pedro Ernesto, no bairro da Gamboa,.
Segundo Freireyss, os corpos eram enterrados “à flor da terra” e, as
inumações no Cemitério dos Pretos Novos seguiam provavelmente o padrão
conhecido como vala comum, estando os restos mortais divididos entre inumações
primárias e secundárias.
Próximo à rua do Valongo está o cemitério dos que escapam para
sempre da escravidão [...] na entrada daquele espaço cercado por um muro
de 50 braças em quadra, estava assentado um velho, em vestes de padre,
lendo um livro de rezas pelas almas dos infelizes que tinham sido
arrancados de sua pátria por homens desalmados, e a uns dez passos dele,
alguns pretos estavam ocupados em cobrir de terra os seus patrícios
mortos, e, sem se darem ao trabalho de fazer uma cova, jogam apenas um
69
pouco de terra sobre o cadáver, passando em seguida a sepultar outro [...] .

Lendo o relato acima, acreditava-se que cemitério ficava localizado em um
terreno de 50 braças em quadra de perímetro, o que corresponderia, em padrões
atuais de medida, a 105 metros de perímetro. Se dividirmos 105 metros pelos quatro
lados de um quadrado, teremos 26,25m de lado, o que daria um terreno de
aproximadamente 690 m2. A divergência entre o relato e o levantamento cartográfico
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FREIREYSS, G. W. Viagem ao interior do Brasil. Belo-Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1982. p 134.
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pode ser amenizado, se levarmos em conta que o texto é ambíguo, pois pode se
referir somente ao muro do cemitério.

Figuras 26 e 27 – Plano da Cidade do Rio de Janeiro de 1791

Figura 28 - Escala de 500 braças

Terreno
Vazio

Figura 29 – Detalhe do terreno vazio onde se localizava o Cemitério dos Pretos
Novos
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Enterrar 6.119 indivíduos num período de seis anos: 1824 a 1830 (segundo o
Livro de Óbitos da Freguesia de Santa Rita70) em um terreno estimado em 690 m2, é
bem diferente de inumar o mesmo número de indivíduos em um terreno de 4.235 m2.
Temos então uma diferença de 3.545 m2 de área entre as duas estimativas.
4.2.1 Metodologia de trabalho

Durante a elaboração do projeto de pesquisa submetido ao IPHAN e deferido
através de Portaria IPHAN nº 3 de 21 de janeiro de 2011, publicado no DOU nº 16,
de 24 de janeiro de 2011, foram acompanhadas de forma oportunística três obras de
reparo na rua Pedro Ernesto, executas pela Companhia Estadual de Água e Esgoto
- CEDAE, em frente aos números 29, 50 e 57, abrangendo, em frente ao 50, grande
parte da esquina com a rua Leôncio de Albuquerque.
O acompanhamento dessas intervenções foi essencial para o processo inicial
de delimitação, pois não revelou a presença de ossos humanos no subsolo na área,
próximo ao eixo das vias. Identificamos também que o subsolo nesses trechos não
foi substancialmente impactado , como é comum em vias dotadas de tantas redes de
serviço. Artefatos cerâmicos, louças e ossos de animais foram recolhidos em
abundância, porém nenhum vestígio da presença da necrópole foi observado no
leito da via. Essa informação corroborava as suspeitas advindas do levantamento
cartográfico, que indicava a presença da necrópole apenas no interior das
edificações, a partir do alinhamento frontal das residências.
Para a delimitação da área original do Cemitério dos Pretos Novos foram
feitas projeções a partir do plano de 1871, conforme mostrado na página anterior.
Tomando-o como premissa, entendemos que ele, em princípio, está contido dentro
dos limites fornecidos pelo traçado das ruas Pedro Ernesto, Leôncio de Albuquerque
e do Propósito. Tratou-se então de conferir, refinar e apurar a demarcação dos seus
contornos. Para tanto, foram feitos poços de 1m x 1m ou de 2m x 2m, locando-os
conforme as circunstâncias permitiram, à guisa de sondagens, no leito das vias
públicas, nos seguintes pontos: um na rua Pedro Ernesto, um na esquina da rua
Pedro Ernesto com a rua Leôncio de Albuquerque, um na rua Leôncio de
Albuquerque, um na esquina da rua Leôncio de Albuquerque com a rua do
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Propósito, e dois na rua do Propósito, todas elas sondagens externas que foram
executadas com o apoio de órgãos da Prefeitura e da COPA ENGENHARIA Ltda
Considerávamos a possibilidade de abrir três poços de sondagens na
pequena rua São Gregório, inexistente ao tempo em que funcionou o Cemitério.
Porém, em função da existência de grandes interferências (redes de esgotamento
sanitário, abastecimento de água e gás) em uma rua tão estreita, com cerca de dois
metros e meio de caixa de rolamento, não foi possível realizar as intervenções, já
que existem tubulações de diâmetro nominal de 300 mm para coleta de esgoto
sanitário, 75 mm para distribuição de água potável, e ramais de gás, de acordo com
o cadastro da concessionária de gás natural CEG e do relato dos moradores.
Levando-se em conta todas as interferências no subsolo, os poços ficaram então
distribuídos da seguinte forma: em frente ao número 40 da Rua Pedro Ernesto; em
frente ao número 54 da rua Leôncio de Albuquerque; em frente aos números 43, 33
e 21 da rua do Propósito.
A sequência de abertura dos poços de sondagens externos obedeceu à
seguinte ordem: Rua do Propósito, rua Leôncio de Albuquerque e rua Pedro
Ernesto; e, após a abertura mecânica do pavimento, a escavação foi realizada
manualmente, com o intuito de se obterem respostas sobre possíveis vestígios do
Cemitério dos Pretos Novos. Procedeu–se, logo após, à recomposição total do
pavimento e à imediata liberação ao tráfego de veículos, conforme determinação da
Portaria de interdição e proibição de estacionamento da Secretaria Municipal de
Transportes TR/SUBG/CRV (Secretaria Municipal de Transportes, Gabinete do
Subsecretário, Coordenadoria de Regulamentação Viária) .
Além das sondagens externas, foram feitos três poços de controle, no interior
de duas edificações vizinhas à residência do casal Guimarães, onde hoje funciona o
Instituto Pretos Novos à rua Pedro Ernesto números 32 e 34. Cogitou-se a abertura
de uma sondagem de 2,00 x 2,00 m no interior do número 40 da rua Pedro Ernesto,
mas não foi possível em função da mudança de atitude do morador, em face dos
rumores de desapropriação por dívidas de IPTU e pelas transformações urbanísticas
introduzidas na área pelo projeto Porto Maravilha. Cabe salientar que os moradores
da região realmente receberam cobranças de IPTU com inscrições na Dívida Ativa
para atrasos maiores de 24 meses, sob pena de leilão caso não negociassem os
valores devidos dentro de cinco dias úteis do recebimento da comunicação de
cobrança, tratando-se portanto de um temor justificado.
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As três sondagens internas de controle foram executadas da seguinte forma:
uma sondagem de 2,00 x 2,00m no número 32; duas sondagens, a primeira de 2,00
x 2,00m e segunda sondagem de 1,00 x 1,00m dois metros à frente da primeira, no
número 34.
Cabe salientar, que a sondagem realizada no número 32 da rua Pedro
Ernesto, deu resultado estéril para o Cemitério dos Pretos Novos, fato este que
motivou a abertura das sondagens no número 34, que também pertence ao Instituto
Pretos Novos - IPN.

Uma vez definidas as sondagens, faltava estabelecer até qual profundidade
iríamos prospectar. A princípio ficou definido que se escavaria até a esterilidade total
do sedimento, em função da falta de conhecimento das características do pacote
estratigráfico; porém, com a abertura da segunda e da terceira sondagens,
encontramos ossos humanos a 20 cm (vinte centímetros) acima do eixo (nível
máximo) da via pública, ou seja, à flor da terra, no nível imediatamente abaixo do
piso residencial das casas, associados a cultura material dos séculos XVIII e XIX,
conforme o esperado. Definimos então que o limite prático de sessenta centímetros
abaixo do nível das sarjetas, seria a nossa profundidade mínima. E que, caso não
aparecessem indícios físicos neste intervalo, as chances de encontrar vestígios do
Cemitério dos Pretos Novos abaixo desta profundidade seria muito pequena.

Passeio
público

Edificação nº 34

Rua Pedro Ernesto, n º 34 - 40

Passeio
público

Sondagem

Pacote
arqueológico

Figura 30 – Corte esquemático da Rua Pedro Ernesto frente a edificação de
número 34.

O cemitério se mostrou, nas duas sondagens dentro do número 34 da rua
Pedro Ernesto, com alta visibilidade arqueológica, contendo inúmeros fragmentos de
ossos espalhados pelo solo. Há fragmentos grandes, médios e pequenos
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densamente agrupados. Dentre estes, ossos íntegros, ossos expostos ao fogo,
carbonizados e calcinados, conforme descrição anterior publicada pela pesquisadora
Lilia Machado 71.
Após definirmos a metodologia de execução das sondagens e do deferimento
por parte do IPHAN do projeto de pesquisa, confeccionamos um projeto gráfico para
envio aos órgãos públicos em busca do licenciamento necessário para a realização
das sondagens nas vias públicas. Foi necessário, para tal, abrir entendimentos com
a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da Subprefeitura do Centro
Histórico, da Secretaria Municipal de Transporte, da Secretaria Municipal de
Conservação e Serviços Públicos e posteriormente com a Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP e com a
Concessionária Porto Novo S.A.

PLANTA DE SITUAÇÃO

CORTE ESQUEMÁTICO
DA VIA PÚBLICA

Poço de sondagem

Escala 1/100

TAMANHOS ADOTADOS PARA OS POÇOS
DE SONDAGENS / POÇO TESTE

Vias com largura inferior
a cinco metros
Escala 1/1000
Os poços pintados internamente indicam
as obras executadas pela CEDAE que já
foram acompanhadas de forma oportuna

LEGENDA

Vias com largura superior
a cinco metros

Delimitação histórica / cartográfica
Jazida arqueológica conhecida
Poço de controle
Poço de sondagem / poço teste

DELIMITAÇÃO ESPACIAL DA ÁREA DO ANTIGO
CEMITÉRIO DOS PRETOS NOVOS ATRAVÉS DE
SONDAGENS NO SUBSOLO

Obra CEDAE - Já acompanhada

PPGarq (Arqueologia) - UFRJ - Museu Nacional
COORDENAÇÃO

Profª Dª Tania Andrade Lima - Museu Nacional - UFRJ

PESQUISA
ARQUEOLÓGICA
NO CEMITÉRIO
DOS
PRETOS NOVOS

IDEALIZADOR / PESQUISADOR

Prof. Reinaldo Tavares

Figura 31 - Projeto gráfico de delimitação espacial através de poços de sondagens
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MACHADO, Cheuiche Lilia. Sítio Cemitério dos Pretos Novos: Análise Biocultural – interpretando os ossos
e os dentes humanos. In: DIAS, Odemar; CARVALHO, Eliana; ZIMMERMANN, Marcos (Orgs.). Estudos
Contemporâneos de Arqueologia. Palmas: UNITINS / IAB, 2006. p 11-58
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4.3

O

ACOMPANHAMENTO

OPORTUNÍSTICO

DE

OBRAS

DE

INFRAESTRUTURA URBANA

Nos dias 25 de fevereiro, 22 de março e 03 de junho de 2010,
respectivamente, acompanhamos de forma oportunística três intervenções da
Companhia Estadual de Água e Esgoto - CEDAE.
Os acompanhamentos serviram para nos dar uma amostra da estratigrafia da
área, para recuperar os artefatos existentes no subsolo da rua Pedro Ernesto, e por
último, para nos fornecer referências cronológicas do período de ocupação da
região.
A intervenção do mês de fevereiro, decorrente do rompimento de uma antiga
tubulação de chumbo em frente ao número 29 da rua Pedro Ernesto, revelou uma
cultura material dos séculos XVIII e XIX, que incluiu louças, cerâmicas, metais,
ossos de animais , diversas conchas e carapaças de moluscos. Uma antiga rede de
cabos subterrâneos e da antiga linha de bondes que transitavam pela rua Pedro
Ernesto na passagem do século XIX para o XX, também foram encontrados.

Figura 32 – Subsolo revelando antigos cabos subterrâneos, tubo de chumbo para
água Ø 100 mm e dormente de bonde
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Figura 33 – Trabalhadores e equipamentos da CEDAE na rua Pedro Ernesto em
frente a edificação de número 28.

Figura 34 - Execução do reparo em profundidade de 65 cm
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Figura 35 - O autor examinando o sedimento em busca dos vestígios do cemitério

Durante a execução do reparo, salvamos o que foi possível, porém não
pudemos acompanhar a estratigrafia da escavação, em função da natureza do
serviço emergencial e do forte fluxo de água que era vertido pela tubulação.
Higienizamos as peças e as separamos conforme a natureza e composição
de cada uma. Após a secagem, nós as classificamos e analisamos seus atributos,
em busca de uma cronologia para deposição do material arqueológico. .

Figura 36 – Processo de higienização e secagem do material recuperado nas
intervenções da CEDAE na rua Pedro Ernesto
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Ao nos depararmos com uma grande quantidade de faianças inglesas,
tivemos que analisá-las de acordo com a sua cronologia, identificáveis através dos
seus atributos tecnológicos e de fabricação. Para tal, foi necessário buscar na
bibliografia de referência o trabalho acadêmico, que ao nosso ver, melhor descrevia
a cronologia e o processo de penetração das faianças inglesas na urbe carioca.
Portanto, utilizamos o estudo sobre o incremento do consumo de faianças inglesa
pela burguesia e classes populares do Rio de Janeiro, feita por Lima, (1995), no
artigo: Pratos e mais pratos: louças domésticas, divisões culturais e limites sociais
no Rio de Janeiro, século XIX.
A intensificação do processo de industrialização e a conseqüente
massificação de bens de diversas naturezas jogou no mercado uma ampla
variedade de novos produtos. Artigos de luxo, até então exclusivos das
classes superiores, ganhavam simulacros produzidos a custo muito inferior,
o que permitiu uma extraordinária difusão desses bens entre os segmentos
menos privilegiados, ansiosos por adquiri-los, provocando uma verdadeira
explosão de consumo.
Uma das categorias de objetos mais representativos deste processo foi a
das louças de mesa, que acabaram se transformando em um dos principais
setores da indústria europeia 72.

As louças inglesas, classificadas como faianças finas inglesas, tiveram suas
características e atributos classificados por Lima da seguinte forma:
[...] Creamware – designada como Queen´s Ware – uma faiança de cor
clara e preço acessível que substituiu, na segunda metade do século XVIII,
o estanho até então dominante nos utensílios de mesa; e que teve uma
extraordinária penetração; o Green Glaze, o Black Basalt ou Egyptian Black
e posterirmente o Pearlware [...] Com a pasta mais fina e mais clara, a
Pearlware tornou definitivamente o lugar da creamware, no início do século
XIX.
[...] Nas últimas décadas do século XVIII, começou a ser fabricado em
grande quantidade a faiança fina com decalques azul. [...] Do início, entre
1780 e 1800, inspiraram-se na porcelana chinesa de exportação
(chinoiserie), sem dúvida alguma para conseguir penetração em um
mercado até então dominado por ele. Nos quinze anos que se sucederam
tomaram como fonte de inspiração livros com vistas da Itália, Ásia Menor e
Índia, bem como livros de botânica, de cujas estampas extraíam modelos
para composições florais. Paisagens, castelos e abadias famosas, cenas
campestres, multiplicavam-se na superfície dos pratos, bem ao gosto
romântico da época. [...]
Entre 1815 a 1835, a instalação do culto ao pitoresco fez com que os
louceiros recorressem a livros de viagem. Motivos reservados no interior de
medalhões , associados a forma geométrica e vegetais, eram aplicados á
borda de pratos, travessas, sopeira, etc., compondo séries que funcionavam
como uma espécie de marca registrada do fabricante.
Nos dez anos que se seguiram, o azul perdeu a exclusividade e
outros tons passaram a ser utilizados no processo de decalque: preto,
marrom, verde, rosa, sépia, azul claro, púrpura. A técnica do borrão tornouse extremamente popular, sobretudo para exportação. O nome do padrão
72

LIMA, Tania Andrade. Pratos e mais pratos: louças domésticas, divisões culturais e limites sociais do Rio de
Janeiro, século XIX. São Paulo: Anais do Museu Paulista, v3, 1995. p. 164.
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decorativo aparecia em geral no verso, no interior de cartuchos com folhas e
flores.
Em 1842, entretanto a Copyright Act determinou a proteção de
desenhos originais, um golpe de morte na pirataria intensamente praticada
pelas manufaturas. Como recurso alternativo, elas passaram a produzir
cenas imaginárias que recebiam nomes de cidades, rios, etc., com os quais
nada tinham em comum. Lagos, pagodes, mesquitas, castelos, árvores,
fontes, balcões, vasos, montanhas à distância, grupos de pessoas, cães,
eram utilizados nessas composições.
Na segunda metade do século, no entanto, a completa saturação do
mercado pela faiança fina decalcada determinou o declínio da produção,
surgindo em seu lugar a sua antítese: a preferência pelos serviços brancos,
eventualmente com discretos relevos ou filetes nas bordas. A decoração foi
reduzida, tornando-se apenas uma moldura para os alimentos. [...] Entre
1850 e 1870, a irostone branca ganhou os mercados e tornou-se
extremamente popular, com formas muito diversificadas, tendo sido
exportadas em quantidade impressionantes para a América [...] 73.

A observação dos níveis estratigráficos do solo se mostrou impossível em
vista da natureza da intervenção. Como também não havia nenhum controle da
estratigrafia dos artefatos, juntamos todos, segundo atributos identificáveis, em 21
sacos e os agrupamos como se todos estivessem dentro de uma unidade selada
estratigraficamente. Em face das dúvidas, resolvemos utilizar a fórmula South74 para
verificar se os fragmentos de faianças encontrados estavam dentro do recorte
cronológico da nossa pesquisa e se eles poderiam ser utilizados como peças guias
para uma rápida identificação de padrões, cronologia e formas.

A fim de garantirmos precisão e agilidade inserimos a fórmula dentro do
aplicativo Excell – Microsoft e testamos modelagens que pudessem ser adequadas
a essa fórmula estatística de médias ponderadas.
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LIMA, op. cit., p. 165-167.
Fórmula desenvolvida por Stanley South em 1972 para datação média de faianças inglesas. A formula South
foi introduzida no Brasil por Tania A.Lima, através da publicação: LIMA, Tania Andrade; et al. Aplicação da
fórmula South a sítios históricos do século XIX. Décalo, 27. São Paulo: 1989, p.83-97.
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Descrição sintética de conteúdos das amostras utilizados na aplicação da fórmula South
Saco nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Descrição sintética (esmalte, motivo e cor)
Pearlware, tranfer printing azul, floral
Pearlware, tranfer printing azul, floral
Esmalte indet., tranfer printing azul, Padrão Willow
Esmalte indet., tranfer printing azul, Padrão Willow
Pearlware, tranfer printing azul, floral com pastoral
Esmalte indet., tranfer printing marron, floral
Pearlware, peasant style e spring style
Esmalte indet., shell edged verde
Pearlware, feather edged azul
Porcelana chinesa, pintura manual azul
Esmalte indet., bandeada com friso único azul
Esmalte indet., selo Coperland e Garret
Esmalte indet., sem decoração
Pearlware, sem decoração, menor de 2 cm²
Pearlware, sem decoração, fragmentos de fundos
Creamware, sem decoração
Esmalte indet., sem decoração
Esmalte indet., sem decoração, menor de 2 cm²
Esmalte indet., Royal Rim / Gótico
Emalte indet., Spong, ilegível, verde / azul
Pearlware, sem decoração,

Coleta: Rua Pedro Ernesto nº 28 - Gamboa - Rio de Janeiro

Parte representada - fragmentos
bordas
fundos e meios
bordas
meios
prato - bordas Ø 30 cm
borda e meio
meios
bordas
bordas
meios
borda
selo em baixo relevo
bordas, meios e tampas
bordas, meios e fundos
fundos
urinol ou sopeira - bordas
sopeiras e malgas - bordas
indeterminado
bordas
fundo e meio
alça e fragmentos de borda

NMP
8
n/ident
2
n/ident
1
1
7
2
5
2
1
1
2
n/ident
9
2
11
n/ident
7
4
3

Nº de fragmentos
8
25
2
10
8
4
12
2
8
2
1
1
11
65
11
2
17
46
7
4
5

(CEDAE 01)

Figura 37 – Descrição sintética das faianças finas submetidas à fórmula South
Ao testarmos o “terminus post quem e terminus ante quem” do conjunto de
fragmentos, encontramos um intervalo inconclusivo em face do conjunto de datas
díspares, influenciado pelo grande número de pequenas amostras que apontavam
para um intervalo de 10 anos (1820 – 1830) e pela datação relativa do selo
Coperland e Garret – late spode (1833-1847). Ao aplicarmos a fórmula South, o erro
se manteve dando uma data média de produção fora do conjunto, ou seja, de 1813.
Resolvemos então retirar da amostra o selo e dividimos o conjunto em quatro
amostras distintas (de acordo com as datas de “terminus post quem e terminus ante
quem”). Excluímos as porcelanas, os fragmentos duvidosos e os numerosos
fragmentos não identificáveis e menores de 2cm², que mascaravam o quantitativo
final. Com essa nova modelagem, conseguimos enquadrar os intervalos de
“terminus post quem e terminus ante quem” com a Fórmula South. Foi necessário
refinar os dados em função das características da amostra e também em função do
número de intervenções que o solo sofreu. Os intervalos caracterizaram claramente
que os sedimentos não eram provenientes de uma unidade selada, antes disso,
cada vez que ocorria qualquer intervenção no subsolo, outros fragmentos se
juntavam aos mais antigos. Só assim conseguimos explicar os intervalos díspares e
não sequenciados proveniente do reparo da CEDAE.
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Terminus post quem e terminus ante quem
Sítio: Cemitério dos Pretos Novos
Rua Pedro Ernesto nº 34 - Gamboa - Rio de Janeiro
Buraco da Cedae -01 - Rua pedro Ernesto, frente ao nº 29 - Gamboa - RJ
Volume escavado : 1 m³ - um metro cúbico
Louças - faianças finas

Referência
Saco 01
Saco 02
Saco 03
Saco 04
Saco 05
Saco 06
Saco 07
Saco 08
Saco 09
Saco 10
Saco 11
Saco 12
Saco 13
Saco 14
Saco 15
Saco 16
Saco 17
Saco 18
Saco 19
Saco 20
Saco 21

Período de produção
Data inicial Data final
1799
1799
1784
1784
1799
1818
1810
1775
1820
******************
1820
1833
******************
******************
1779
1759
******************
******************
1762
******************
1799

1830
1830
1864
1864
1830
1869
1860
1860
1830
****************
1900
1847
****************
***************
1830
1830 1815**
****************
****************
1860
****************
1830

Data final para os esmaltes
Creamware = 1815
Pearlware = 1830
impossível de identificar (*************)
Transfer printing marrom (saco 06)
Terminus post quem do fragmento (saco 06) = 1818
Terminus ante quem do fragmento (saco 06) = 1869
Feather edge azul brilhante (saco 09)
Terminus post quem do fragmento (saco 09) = 1820
Terminus ante quem do fragmento (saco 09) = 1830
Selo de fundo (saco12)
Terminus post quem do fragmento saco 12 = 1833
Terminus ante quem do fragmento saco 12 = 1847
Cooperland e Garret - late spode *
Terminus post quem - conjunto = 1810
Terminus ante quem - conjunto = 1830
*Fonte: The Dictionary of blue and white Printed Pottery -1780/1880
A.W.Coysh and RK Herrywood - England,1982. p. 420
**1815 = data duvidosa (necessária nova pesquisa)

Figura 38 - Estudo de “terminus post quem e terminus ante quem”
Todos os intervalos ficaram dentro do período de utilização do Cemitério dos
Pretos Novos, que coincidentemente foi contemporâneo do processo de abertura
dos portos promovido pelo governo luso na primeira década do século XIX.

O

estudo do intervalo de manufatura e deposição também foi realizado mostrando uma
média de catorze anos entre a produção e o descarte dos objetos. Cabe salientar
que no período em questão houve uma enxurrada de faianças inglesas no mercado
da corte. Os preços dos produtos caíam vertiginosamente a cada ano que passava,
conforme a pesquisa de Gilberto Freyre em Ingleses no Brasil.
[...] Isto já em 1828, vinte anos depois do começo da invasão do mesmo
mercado pelos negociantes britânicos ávidos de conquistar comercialmente
o Brasil –, que Walsh, tão meticuloso na indagação dos preços dos artigos
britânicos vendidos no Brasil, como sete anos antes dele Mrs. Graham,
notou estarem sendo vendidos por preços mais baixos que os de
Cheapside. Esquecia-se, porém, de que isso se verificava com os artigos
melancolicamente encalhados nas lojas devido ao excesso de stock –
alguns já fora de moda em Londres ou em París; [...]75

75

FREYRE, Gilberto. Ingleses no Brasil: Aspectos da influência britânica sobre a vida a paisagem e a cultura
do Brasil. 3ª edição. Rio de Janeiro: Editora UNIVER CIDADE, 2000. p.198.
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Estudo do intervalo manufatura-deposição
Sítio: Cemitério dos Pretos Novos
Rua Pedro Ernesto, frente ao nº 28 - Gamboa - RJ (CEDAE 01)
Volume escavado: 1m³ - um metro cúbico

Rua Pedro Ernesto, nº 34 - Gamboa - RJ

Louças - fianças finas
Referência

Data média de produção

Saco 01
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1814,5
1814,5
1824
1824
1814,5
*******************************
1835
1817,5
*******************************
******************************
*******************************
******************************
******************************
*****************************
1804,5
1794,5
******************************
******************************
1811
******************************
1814,5
Data média de produção
1815,318182

Terminus ante quem da amostra Intervalo manufatura-deposição
1830

15,5

1830
15,5
1830
6
1830
6
1830
15,5
*************************************
0
1830
-5
1830
12,5
*************************************
0
************************************
0
***********************************
0
*************************************
0
************************************
0
1830
0
1830
25,5
1830
35,5
************************************
0
************************************
0
1830
19
************************************
0
1830
15,5
Terminus ante quem
Intervalo manufatura-deposição
1830
14,68181818

Figura 39 - Estudo de intervalo manufatura-deposição

Além das faianças inglesas, encontramos fragmentos de utensílios de ferro,
fragmentos de cerâmicas vitrificadas e de vidros. Produtos que ficaram tão populares
no Brasil do século XIX quanto os tecidos finos ingleses.
Os negociantes ingleses no Brasil preferiram distinguir-se como
importadores de tecidos e de louças, de artigos de ferro e de vidro, de
presuntos e champanhe. Artigos mais nobres que o bacalhau ou que o
charque vendidos principalmente por portugueses; e mais viris que os
perfumes e as miudezas, vendidos principalmente por franceses, ou antes,
por francesas. [...]
[...] Walsh pode observar o comércio do Rio de Janeiro na sua hora de
maior esplendor, e notar a predominância nesse comércio de mercadorias
importadas da Inglaterra. Já as lojas estavam reabertas. Observou-as
cuidadosamente: cheias de artigos europeus, ou ingleses, particularmente
xales de Manchester, lenços, algodões e madapolões das cores mais
vistosas, toalhas, sedas, chapéus, botas, sapatos, meias, tudo pendurado
em frente às lojas, pois eram ainda raras as vitrines.76

76

FREYRE, op. cit., p. 197.
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Datação média das faianças finas com o uso da Fórmula South
Sítio: Cemitério dos Pretos Novos
Rua Pedro Ernesto, nº34 - Gamboa - RJ
Rua Pedro Ernesto, frente ao nº 29 - Gamboa - RJ (CEDAE 01) Data média da amostra = Somat. Prod. Man x Frag / Somat. N º de Frag
Volume escavado: 1m³ - um metro cúbico
Louças - fianças finas
Referência

Data média de manufatura Número de fragmentos

Saco 01
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco
Saco

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1814,5
1814,5
1824
1824
1814,5
*******************************
1835
1817,5
*******************************
******************************
*******************************
******************************
******************************
*****************************
1804,5
1794,5
******************************
******************************
1811
******************************
1814,5
média total
1815,318182

8

produto man x frag
14516

NMP
8

25
45362,5
0
2
3648
2
10
18240
0
8
14516
1
***************************
0
0
12
22020
7
2
3635
2
**************************
0
0
**************************
0
0
**************************
0
0
**************************
0
0
**************************
0
0
**************************
0
0
11
19849,5
9
2
3589
2
**************************
0
0
**************************
0
0
7
12677
7
**************************
0
0
5
9072,5
3
somatório
somatório do produto somatório
92
167125,5
41

Data média da amostra
1816,582

Figura 40 – Datação média das faianças com o uso da Fórmula South

Outra explicação para a grande quantidade de ferro e metais encontrada no
subsolo da rua Pedro Ernesto e no interior das edificações pesquisadas, foi a
indústria de reparo naval instalada em diversos pontos do litoral do Valongo, ou seja,
do “Largo da Prainha à Saúde”. É importante salientar que no início do século XIX a
área prospectada estava muito próxima da linha do mar e dentro do primeiro
quarteirão junto à praia.
Entretanto, ao principiar o século XIX, o Rio de Janeiro tinha
estaleiros do Largo da Pracinha /SIC/ - Prainha à Saúde onde a técnica de
construção naval não era tão arcaica que nos envergonhasse aos olhos dos
europeus do Norte. Estaleiros que, de qualquer modo, com seus ferreiros,
fundidores de pregame e cavilhas de cobre, e suas fábricas de velame,
davam para construir navios que, servidos por amarras brasileiríssimas de
piaçava, transportavam do sul ao norte do Brasil, e a portos estrangeiros, os
produtos daquele começo de atividade industrial tolerada pela metrópole já
decadente e exageradamente parasitária.77

Outras duas obras de responsabilidade da CEDAE

também foram

acompanhadas. Porém, a quantidade de material revelado e recolhido não foi tão
grande quanto o esperado. Não chegaram nem próximo da variedade e quantidade
reveladas na intervenção anterior. Essa informação nos deu subsídios para

77

FREYRE, op. cit., p. 214.
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identificarmos a área próxima ao Cemitério dos Pretos Novos como local de maior
concentração de detritos, o que poderia ser um indício da utilização do terreno do
cemitério como depósito de dejetos , após o abandono do tráfico legal de escravos,
conforme a nossa hipótese inicial.
A intervenção em frente ao número 57 da rua Pedro Ernesto, executada no
mês de março de 2010, revelou fragmentos de ligas metálicas enterrados a uma
profundidade de cerca de 30 cm. Foram executados no mesmo momento os reparos
de um ramal e de um sub-ramal de abastecimento. Acompanhamos ambos e
recolhemos todos os fragmentos de cultura material exumados.

Figura 41 – Reparo de sub-ramal
Como já relatado, diferentemente da experiência anterior, só encontramos um
fragmento identificável de faiança inglesa, compatível com as amostras obtidas
anteriormente na própria rua.
Em relação às ligas metálicas e baseado em uma identificação meramente
visual, identificamos amostras de cobre, estanho e aço. Um cravo de ferro, utilizado
para fixar trilhos em dormentes de bonde, também foi encontrado no local. Até a
década de sessenta do século XX, ainda era possível ver trilhos dos antigos bondes
na maioria das ruas da área central da cidade do Rio de Janeiro.
Uma busca documental se fez necessária junto ao Arquivo Nacional do Rio de
Janeiro, pois era importante entender a dinâmica da ocupação e da utilização das
vias urbanas no entorno do terreno do Cemitério dos Pretos Novos.
Em 1874 já existia para o local o projeto de uma linha de carrís que sairia de
um túnel projetado sob o Morro do Livramento e passaria pela rua Pedro Ernesto. O
túnel nunca saiu do papel, mas a linha de carrís foi construída e ligava a região da
Gamboa até às proximidades da atual Praça Mauá.
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Figura 42 – Detalhe do projeto de carrís e ramais de 1874 78

Apesar de não termos tido a oportunidade de ver as linhas de bonde,
pudemos ver no primeiro reparo da rua Pedro Ernesto a ponta de um dormente e
posteriormente um cravo para fixação dos trilhos. Moradores antigos afirmaram ter
existido uma linha de bondes no local que, além de passageiros, também
transportavam cargas variadas nas décadas de 40 e 50 do século passado.

Figura 43 - Detalhe da rede de carris sobre a rua Pedro Ernesto79

78
79

ARQUIVO NACIONAL DO RIO DE JANEIRO. Mapa digital 4Y. map. 0082 – Rede Ferroviária, 1874.
ARQUIVO NACIONAL DO RIO DE JANEIRO, 1874, op. cit.
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Figura 44 – O autor acompanhando a ligação de um ramal residencial

Figura 45 – Único fragmento de faiança inglesa achado durante o acompanhamento
do reparo em frente ao número 57 da rua Pedro Ernesto
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Figura 46 – Fragmentos de ligas metálicas e um cravo de ferro

No mês de junho de 2010, um outro grande reparo emergencial foi executado
na rua Pedro Ernesto, na esquina com a rua Leôncio de Albuquerque, no lado da
edificações de numeral ímpar. Uma área de cerca de quatro metros quadrados,
abrangendo a sarjeta e o eixo da pista, foi aberta para trocas de registro e de parte
da tubulação da rede de abastecimento que serve aos moradores da rua do
Propósito e Leôncio de Albuquerque. Constatamos que o sedimento em questão não
tinha fragmentos de cultura material dos séculos VIII e XIX, como esperado. Uma
breve análise foi suficiente para detectarmos que o solo foi bastante perturbado com
indícios adição de novos sedimentos, quando da instalação dos primeiros registros.
Só nos restava

torcer para que as perturbações nos sedimentos tivessem se

reduzido apenas à área em questão. Caso as intervenções anteriores tivessem
afetado o lado para da via, com troca de solo, teríamos que abrir outras sondagens
adicionais ao longo da via.
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Figura 47 – Reparo da CEDAE na esquina das ruas Pedro Ernesto com Leôncio de
Albuquerque

A substituição de sedimento nesse tipo de intervenção é algo bastante
frequente nas obras em via pública. O solo argiloso, quando exposto a um grande
volume de água, fica extremamente elástico, impedindo a compactação e a pronta
reabertura da via. Nesses casos, o solo é substituído por sedimento arenoso, pó de
pedra ou qualquer solo seco. No caso em questão, foi utilizado pó de pedra e parte
do solo original. O pó de pedra é, neste caso, o produto mais utilizado em função do
baixo preço e da sua utilização para o assentamento do pavimento flexível com o
uso de paralelepípedos.
Contado com a colaboração de moradores que relatavam a ocorrência de
obras, em conversas informais, fomos entendendo como estava distribuída a rede de
serviços públicos na região. Imaginávamos que iríamos encontrar somente redes
ativas de esgoto, água e gás nas vias públicas, mas de acordo com relatos de
moradores existiam ainda redes de fibra ótica para transmissão de dados e redes
abandonadas de gás manufaturado, o que foi confirmado pelo cadastro da CEG e
antigas redes clandestinas de abastecimento de água que foram substituídas por
novas ligações quando da instalação de novas tubulações de abastecimento pela
própria CEDAE. Cientes das interferências do subsolo, pudemos aos poucos ir
escolhendo os locais mais seguros para a execução das sondagens arqueológicas.
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Figura 48 – O autor analisando o sedimento em busca de possíveis vestígios do
cemitério

O fato de termos acompanhado obras de reparo emergencial nas vias
públicas que se relacionavam diretamente com o Cemitério dos Pretos Novos, foi
crucial para a elaboração do recorte espacial da nossa pesquisa. Logo após,
terminamos a elaboração do projeto de pesquisa e o submetemos à orientadora
para que, após ajustes, fosse encaminhado ao Instituto de Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional - IPHAN para

análise e posterior publicação de portaria de

autorização. Com a publicação do citado instrumento legal, iniciamos a fase de
abertura de sondagens no interior dos imóveis números 32 e 34 da rua Pedro
Ernesto, a saber, no interior do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos.

4.4 EXECUÇÃO DE SONDAGENS INTERNAS

O Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos - IPN, no período de janeiro
a abril de 2010, ficou fechado para obras de reforma nos telhados da instituição. As
chuvas de abril de 2010, que tiraram a vida de dezenas de pessoas no Estado do
Rio de Janeiro, danificaram totalmente o madeiramento e parte da alvenaria que
sustentavam os telhados do IPN. A obra, feita de forma emergencial com recursos
do Estado do Rio de Janeiro, atrasou o cronograma das pesquisas em cinco meses.
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Durante esse período foi feita toda a pesquisa documental necessária para a
produção desta dissertação, mas não havia como executar as sondagens em função
do acúmulo de materiais e entulhos no interior do IPN. Com o término das obras do
telhado,

foi possível, no dia 10 de maio de 2011, abrir o primeiro poço de

sondagem. Três sondagens foram abertas, a primeira sondagem não revelou a
necrópole, porém as 02 e 03, responderam positivamente para a localização do
Cemitério dos Pretos Novos. Através delas, esperávamos conhecer a estratigrafia do
terreno, a glanulometria dos sedimentos e a que profundidade nós encontraríamos o
Cemitério dos Pretos Novos.

Sondagem 01
Nº 34

Nº 32

Sondagem 02
Sondagem 03
R. Pedro Ernesto
Figura 49 - Localização dos três poços de controle dentro das edificações de número
32 e 34 da rua Pedro Ernesto
4.4.1 Sondagem 01

No dia 10 de maio de 2011, iniciamos a abertura da sondagem na rua Pedro
Ernesto nº 32. Após rompermos o piso hidráulico e vinte centímetros de concreto,
chegamos a uma camada de nivelamento composta de saibro. Nela encontramos
artefatos da segunda metade do século XX, revelando o período de reforma da
edificação antes da sua aquisição pelo casal Guimarães. Sob essa camada, de
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cerca de dez centímetros, encontramos um solo areno-argiloso, de cor preta,
contendo vestígios do século XIX, tratando-se da camada arqueológica. Logo
identificamos o prolongamento de uma fundação rasa, conhecida como baldrame,
formada de pedra de mão e argamassa de saibro e cal. A fundação revelou a
existência de uma antiga parede, hoje demolida, da velha casa. Um antigo degrau
também foi revelado, formado de tijolos maciços de cerâmica cobertos por uma fina
camada de cimento e areia.



0,3

0,5

0,21

Antigo
degrau

Sondagem 01
4,00 m²

0,35

0,5

Fundação rasa
baldrame

50 cm

Escala


Figura 50 – Vista em planta da sondagem 01
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Figura 51 – Sondagem 01, com profundidade de - 30 cm, revelando a fundação
baldrame, o degrau e a estrutura de fogueira

Estrutura de combustão 01
0,35

0,35

0,30

50 cm

Carvões

escala

Figura 52 – Localização da estrutura de combustão 01
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Encontramos a trinta centímetros de profundidade vestígios de uma fogueira,
associada à presença de ossos de animais e restos alimentares. Coletamos alguns
carvões e amostras de solo para posterior análise antracológica. Imediatamente sob
a fogueira encontramos uma camada repleta de fragmentos de ferro e restos de
telhas. As primeiras peças de faiança inglesa apareceram junto com faianças
portuguesas, no mesmo nível estratigráfico. Em todo o momento encontrávamos
restos alimentares, faianças inglesas, faianças portuguesas, cerâmicas vitrificadas,
vidros e restos de metais, em uma deposição sem lógica. Na profundidade de
cinquenta centímetros encontramos quatro dentes humanos, esse fato nos levou a
crer que estávamos próximo ao Cemitério dos Pretos Novos, porém nada mais foi
encontrado abaixo. Havia algo errado? Logo vimos que estávamos diante de um
aterro. A estratigrafia do terreno não combinava com a cronologia de fabricação dos
artefatos, os sedimentos se misturavam em muitos pontos. Conseguimos identificar
quatro sedimentos diferentes em um espaço de menos de quatro metros quadrados
até a profundidade média de cinquenta e cinco centímetros. Uma análise do período
de produção das faianças inglesas, através do método terminus post quem e
terminus ante quem, revelou três grupos em três períodos isolados, que não
dialogam entre si. Para o primeiro período temos as datas de 1810 a 1815; para o
segundo, 1828 a 1830 e para o terceiro de 1835 a 1836, ou seja, o terreno chegou
ao seu nível definitivo através de aterros, provavelmente, ainda dentro da primeira
metade do século XIX e, ao que tudo indica, em um processo lento de duas a três
etapas em um intervalo de aproximadamente vinte anos.
Aos sessenta centímetros, começamos a encontrar pequenos fragmentos de
cerâmicas não vitrificadas, torneadas, em grande profusão. O sedimento também se
modificou, tínhamos anteriormente um solo areno-argiloso de granulometria média,
de tonalidades variáveis, e passamos a ter um sedimento arenoso, médio, bem
selecionado, cinza escuro. A poucos centímetros abaixo, encontramos um fragmento
de uma aparente faiança portuguesa de coloração creme, diferente das anteriores.
Apesar da pequena dimensão da peça, resolvemos classificá-la provisoriamente e
genericamente, como faiança portuguesa em função dos seus atributos. Outros
pequenos fragmentos de faiança portuguesa, com esmalte branco e com motivos
linhas azuis em círculos concêntricos ou espirais foram encontrados relacionados à
faiança de cor creme. Por este motivo, acreditamos que a peça esteja relacionada a
Portugal ou a Espanha. Salientamos que não encontramos mais faianças
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portuguesas ou algo similar abaixo dos setenta centímetros. Entre sessenta e
setenta centímetros encontramos uma pedra de amolar. É um arenito arredondado,
de granulometria grossa, de cor marrom claro, com sulcos em vários pontos das
suas laterais. Um simples exame identificou-a como uma pedra de amolar lâminas
metálicas que, por razões desconhecidas, tinha sido descartada após pouco uso.
A setenta centímetros de profundidade, concluímos que estávamos em um
novo nível de ocupação em função da nova granulometria e características físicas do
sedimento, das características dos fragmentos de cerâmicas e dos artefatos.
Continuamos nossa sondagem e encontramos a setenta e três centímetros, sem
sinais de perturbação no solo, fragmentos de cerâmica corrugada tupiguarani, no
mesmo nível estratigráfico que fragmentos de cerâmicas de barro, modeladas em
torno, e uma alça de jarra. Fomos levados a crer, pelas evidências, que além de um
novo nível de ocupação estávamos em um sítio de contato. Demos um salto do
século XIX para o século XVII, e não seria mais possível encontrar o Cemitério dos
Pretos Novos, mas estávamos claramente diante de um novo arranjo cultural. A
presença de um número maior fragmentos de cerâmicas torneadas em relação às
notoriamente indígenas nos deu indícios de um contexto de contato com europeus.
A sociedade do contato foi brilhantemente investigada e exposta por Florestan
Fernandes80 e dividida em três modelos de relações: transitórias, intermitentes ou
permanentes. Cada uma delas deixando as suas marcas culturais que, no caso da
arqueologia, foram reveladas pelos vestígios da cultura material encontrada.
O estudo da evolução da situação de contato põe em evidência as
condições dentro das quais o sistema organizatório tribal podia reagir
construtivamente à presença dos brancos. Enquanto esses eram em
pequeno número e podiam ser incorporados à vida social aborígene ou se
acomodavam às exigências dela, nada afetou a unidade e a autonomia do
sistema social tribal. Essa situação manteve-se onde os brancos se
limitavam à exploração de produtos que podiam ser permutados com os
índios, especialmente o pau-brasil. O intercâmbio econômico nessas
condições, não exigia a permanência de grande número de estranhos nos
grupos locais, o que dava aos nativos a possibilidade de impor sua
autoridade e seu modo de vida. Os brancos viviam nos grupos locais,
literalmente sujeitos á vontade dos nativos; ou se agrupavam nas feitorias,
dependendo tanto sua alimentação quanto segurança do que decidiam
fazer os „aliados‟ indígenas. Os contatos dos Tupi com os franceses sempre
se fizeram segundo esse tipo de relação. Mas, a partir de 1533,
aproximadamente, os portugueses puderam alterar, em várias regiões ao
mesmo tempo, o caráter de seus contatos com os indígenas, subordinandoos a um padrão de relação mais favorável aos seus desígnios de exploração
colonial da terra, dos recursos que ela possuía e dos moradores nativos.
80

FERNANDES, Florestan. A investigação etnológica no Brasil e outros ensaios. 2ª edição. São Paulo: Global,
2009. p. 31.
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Isso se deu com a adoção do regime das donatarias. As transformações daí
resultantes, no trato com os indígenas, acentuaram-se ainda mais com a
criação posterior do governo geral. Subverteu-se o padrão de relação,
passando a iniciativa e a supremacia para as mãos dos brancos, que
transplantaram para os trópicos o seu estilo de vida e as suas instituições
sociais 81.

Apesar

dos

poucos

indícios

arqueológicos,

todo

o

contexto

representado pelos vestígios da cultura material demonstra um estágio de
dominação europeia, através do uso da força e condizente com a históriografia,
ocorrida no século XVII para a região do Rio de Janeiro. Neste período, os grupos
indígenas já estariam inseridos em uma sociedade desigual, dominada pelos
colonizadores, que exploravam a força de trabalho dos aborígenes a custos muito
baixos. A cidade do Rio de Janeiro estava se expandindo além do eixo da rua Direita
(atual 1º de março) fortificando suas encostas, aterrando seus manguezais e suas
lagoas. Pequenos grupos de indígenas ainda viviam nas proximidades das cidades e
vilarejos e recorriam aos centros urbanos para compra e venda de produtos diversos
e para trabalharem como pescadores. Na cidade de Niterói, ou seja, na região da
Praia Grande, até o início do século XIX ainda existia a aldeia indígena de São
Lourenço, fundada pelo famoso Arariboia, no século XVI. Provavelmente os grupos
indígenas frequentavam a cidade do Rio de Janeiro e habitavam na sua periferia, em
regiões remotas e de difícil acesso, como a que hoje conhecemos como Gamboa. O
litoral recortado com manguezais, praias tranquilas e um vasto areal era bastante
convidativo para um assentamento dos ceramistas tupiguarani.
Não podemos determinar se a região era uma aldeia ou um assentamento
provisório (acampamento de pesca, de caça, agricultura, para coleta de marisco ou
mesmo de guerra). Novas pesquisas arqueológicas na região deverão ser feitas, tão
logo seja possível. Além, é claro, da adoção de ações do Estado para proteger as
áreas no entorno do sítio para fins de pesquisa científica e proteção do patrimônio
arqueológico.
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FERNANDES, 2009, p. 32-33.
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Figura 53 – Fragmento de faiança creme

Figura 54 – Pedra de amolar
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Figura 55 – Fragmento corrugado de cerâmica tupiguarani (borda)

Figura 56 – Fragmento corrugado de cerâmica tupiguarani (borda)
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Figura 57 – Alça de jarra inexistente na cerâmica indígena e que testemunha o
contato com o europeu (vista lateral)

Figura 58 – Alça de jarra inexistente na cerâmica indígena e que testemunha o
contato com o europeu (vista frontal)
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Em função do sedimento arenoso, os fragmentos de cerâmica estavam
enterrados em profundidades que podiam variar de setenta centímetros até oitenta e
cinco centímetros de profundidade, Mas sempre dentro das mesmas características
e do mesmo contexto de um sítio de contato.
A noventa centímetros de profundidade, os vestígios, aparentemente,
desapareceram. Porém, ao chegarmos a noventa e cinco centímetros encontramos
uma pequena estrutura de combustão com uma grande mancha de substância
oleosa. Diferentemente da estrutura anterior, a área tinha pouco carvão, muito óleo
e restos alimentares, aparentemente de peixes, que foram flotados e postos para
secar. Os vestígios foram separados, coletados e encaminhados para a análise por
especialistas. Dentro da mancha deixada pela fogueira e pelo óleo há fragmentos de
cerâmica, sem decoração aparente. Este nível foi preservado e a estrutura deixada
em exposição, como testemunho. Deste ponto em diante não foi feita mais nenhuma
intervenção dentro da sondagem 01, que passará por um processo de
estabilização, para fins de preservação e exposição ao público.
A sondagem 01 foi aberta com o intuito de se localizar o Cemitério dos Pretos
Novos, porém a única pista que tínhamos para tal era a cartografia do século XVIII e
XIX. Apesar de a sondagem ter dado negativa para a localização do antigo
cemitério, sabíamos que o sítio arqueológico conhecido (registrado) estava a cerca
de oito metros em direção ao oeste, ou seja, dentro da residência da família
Guimarães, local do primeiro salvamento arqueológico. Bastava refinar um pouco
mais a aproximação e prosseguir na abertura de outros poços de sondagens para
tentar encontrá-lo.
Foi então aberta uma nova sondagem, a seis metros e meio a sudoeste, dentro de
um dos salões do Instituto Pretos Novos, onde encontramos um contexto bem
diferente da primeira sondagem: com inúmeros fragmentos de ossos humanos,
enfim encontramos, à flor da terra, o Cemitério dos Pretos Novos.
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Estrutura de combustão 02
0,95
Fragmento de cerâmica
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Carvões

Escala

Figura 59 – Localização da estrutura de combustão

Figura 60 – Estrutura de combustão 2, sondagem 1, com carvão e substância oleosa
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Figura 61 – Corte A-A‟ e perfil da sondagem 01
4.4.2 – Sondagem 02

No dia 25 de julho de 2011, iniciamos a abertura da segunda sondagem no
prédio de número 34 da rua Pedro Ernesto. O local foi selecionado em função da
grande altura do piso, quarenta centímetros em média acima do nível da rua e das
edificações limítrofes. O piso de concreto magro mesclado com faixas de cerâmica
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hidráulica, aparentemente simples de romper, escondia na verdade duas lajes, que,
juntas, chegavam a quarenta e cinco centímetros de espessura.

Figura 62 – Quebra do concreto ciclópico

Mesmo alugando um rompedor elétrico, ineficaz para o concreto ciclópico
(concreto misturado a pedras-de-mão), a abertura de quatro metros quadrados teve
ser realizada com o uso de marretas pesadas, talhadeiras e cavadeira de bola.
Foram quatro dias para romper o concreto e mais quatro dias para limpeza e para a
separação mecânica – através de peneiras – do cascalho do sedimento. Em
diversos pontos, abaixo do concreto, existiam enchimentos de pedras-de-mão e
saibro, que não nos deixavam ver o solo sem uma prévia limpeza.
Não demorou muito para encontrarmos os primeiros vestígios humanos.
Fragmentos de ossos e dentes estavam aderidos a pedaços de concreto que
tocavam diretamente o solo. Durante o processo de separação mecânica,
recolhemos vários fragmentos de ossos humanos, dentes, cerâmicas, fragmentos de
faiança e restos alimentares. Mas havia um problema, não tínhamos um contexto
perfeito, em função da violência das ações de demolição, limpeza e separação.
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Decidimos então fazer uma decapagem de três a cinco centímetros em toda a área
para evidenciar os restos humanos que já começavam a aparecer na superfície. O
terreno não estava plano, para a nossa surpresa, as pedras-de-mão preencheram
um bom espaço durante o processo de nivelamento, executado pelo construtor.
Iniciamos o processo pelo ponto mais baixo, que estava a sessenta centímetros
abaixo do piso do pavimento. Vale salientar que, em relação à sondagem 01, essa
altura é equivalente a vinte e cinco centímetros de profundidade.

Figura 63 – Restos humanos misturados a restos de material construtivo (fragmento
de telha colonial)82
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HONORATO, Claudio. Fotografia Pretos Novos, IMG_4551. 2011. 1 fotografia, color. Digital. 7,06 Mb,
4752 cm x 3168cm.
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Figura 64 – Aspecto geral dos vestígios arqueológicos83

Para a nossa surpresa, não havia ossos articulados; tudo estava
fragmentado. Identificamos, de acordo com a publicação de Lília Cheuiche
Machado, uma profusão de fragmentos de ossos queimados, cremados e
calcinados. Foram prontamente convocados pela orientadora pesquisadores
participantes do projeto de bioantropologia da Fiocruz, no caso as Profas. Dras.
Claudia Rodrigues Carvalho, e Glaucia Malerba Sene, ambas bioantropólogas. A
Dra. Sene, que prontamente acorreu ao local, deu as orientações necessárias para o
trato dos restos humanos Diferentemente da precariedade do salvamento anterior,
agora podíamos relacionar os ossos humanos a um contexto que se apresentava
bem diferente do imaginado por nós. De acordo com Machado (2006), a falta de
conexão anatômica, a mistura e fragmentação dos restos humanos haviam se dado
pelo processo de resgate emergencial em entulhos de obra, ou seja, achava-se que
o processo de fragmentação e mistura tinha resultado da manipulação dos restos
mortais pelos funcionários da construção civil, mas na verdade estávamos vendo
que não foi bem assim. Não havia qualquer conexão anatômica, não havia ossos
articulados, somente fragmentos pequenos e esparsos dispersos por uma área de
quatro metros quadrados.
83

. HONORATO, Claudio. Fotografia Pretos Novos, IMG_4550. 2011. 1 fotografia, color. Digital. 7,24 Mb,
4752 cm x 3168cm.
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As condições da análise foram dificultadas devido à procedência não
estratigráfica dos remanescentes ósseos humanos, ausência de conexão
anatômica, mistura e fragmentação, resultantes de resgate arqueológico
emergencial em entulho de obras efetuadas em residência particular na Rua
Pedro Ernesto, nº 36, no bairro da Gamboa, cidade do Rio de Janeiro.84

Prosseguimos seguindo as orientações dada pela Drª. Sene: evidenciar restos
humanos tão fragilizados e desgastados pode ser demorado, portanto, era
necessário ter muito cuidado; o controle do contexto é primordial para o pleno
entendimento do sítio e, por último, é importante mapear os grupos de fragmentos,
pois pode haver alguma ordem no aparente caos.
Em vez de descer níveis artificiais como na sondagem 01, passamos ao
processo de decapagem por níveis naturais, já que não recolheríamos os
remanescente ósseos humanos.

Figura 65 – Processo de decapagem evidenciando os restos humanos e mantendo
o contexto arqueológico85
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MACHADO, 2006. p.38.
CARVALHO, Daniel. Fotografia Pretos Novos, 003. 2011. 1 fotografia, color. Digital, 1.97 Mb, 3648 cm x
2736cm.
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Figura 66 – Sondagem 02 e os restos humanos evidenciados

Durante dias evidenciamos ossos humanos e expusemos cuidadosamente o
contexto que encontramos. No mesmo nível estratigráfico dos restos humanos
encontramos: fragmentos de cerâmica, de faiança inglesa, portuguesa, fragmentos
de metal ferroso e restos alimentares. Tudo estava misturado, não somente
corroborando uma das nossas duas hipóteses, mas ampliando a sua abrangência.
Pois, se imaginávamos que o terreno da antiga necrópole havia sido utilizado como
depósito de detritos urbanos, após o seu fechamento, constatamos que ele foi
utilizado como depósito de lixo urbano ainda durante o seu uso, o que ao nosso ver,
é simbolicamente muito mais grave.

Considerando a hipótese original:
O terreno que outrora fora o Cemitério dos Pretos Novos foi transformado em
depósito de lixo urbano antes de ser loteado para o mercado imobiliário. Trata-se, no
caso, da continuidade de um aspecto fortemente simbólico: sendo os negros
considerados o lixo da sociedade e descartados como dejetos ao morrerem, mal
cobertos por um punhado de terra, prolongou-se „naturalmente‟ o uso da área do
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Cemitério dos Pretos Novos como lixeira, nos períodos subsequentes. Somente
decorrido um lapso de tempo suficiente para que a memória daquele lugar fosse
apagada é que ele foi transformado em área residencial.

Hoje, após a execução da sondagem 02, podemos validar essa hipótese com
a seguinte redação:
O terreno que outrora foi o Cemitério dos Pretos Novos foi utilizado como
necrópole e como depósito de lixo urbano. Tal uso foi prolongado até o terreno ser
loteado para o mercado imobiliário. Trata-se, no caso, da atividade e da
continuidade de um aspecto fortemente simbólico: sendo os negros considerados o
lixo da sociedade e descartados como dejetos ao morrerem, mal cobertos por um
punhado de terra, utilizou-se „naturalmente‟ o uso da área do Cemitério dos Pretos
Novos como lixeira, durante a sua atividade como campo santo e nos períodos
subsequentes.

Somente decorrido um lapso de tempo suficiente para que a

memória daquele lugar fosse apagada é que ele foi transformado em área
residencial.

A variedade de lixo urbano, que estava no mesmo nível estratigráfico dos
restos humanos e coletado em uma camada de 0,4 m³, é surpreendente. Ao
analisarmos todas as peças encontradas, facilmente concluímos que a cultura
material preservada é toda condizente com o período final de funcionamento do
Cemitério dos Pretos Novos, ou seja, a década de 30 do século XIX.

Surpreendentemente também, encontramos pequenas contas de vidro e
miçangas que estavam espalhadas no solo. Neste caso, não se tratava de lixo
urbano, mas sim de fragmentos da cultura material dos africanos submetidos à
escravidão, os pretos novos. Somente foi possível recuperar peças tão pequenas em
face do duplo processo de peneiramento que adotamos. Cada balde de sedimento
recolhido passava por duas peneiras de malhas diferentes, ao mesmo tempo.
Apesar da lentidão que esse processo acarretou, foi extremamente proveitoso,
possibilitando o resgate de preciosas peças. Foram encontradas miçangas brancas
e azuis (de diversas tonalidades), além de contas vermelhas, verdes, brancas e
azuis.
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Figura 67 – Contas e miçangas

Figura 68 – Conta de vidro (firma) azul turquesa

As contas nos revelam que os africanos não eram totalmente despidos de
seus adornos ou roupas durante o embarque nos navios negreiros. Pereira (2007)
afirma que muitos escravos eram somente identificados como portadores de contas
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brancas no pescoço. Não há relatos, segundo o historiador, de marcas de ferro
quente nestes indivíduos, ou seja, a sua condição social era descrita pelos adornos
que utilizavam.
[...] foi verificado por mim, no livro de óbito da Freguesia de Santa
Rita, de 1824-1830, pois encontramos registros de escravos que foram
sepultados com contas de vidro no pescoço. Em 22 de setembro de 1826,
cerca de cinco escravos foram sepultados com „contas brancas no pescoço‟.
Curiosamente, sobre estes escravos não havia a marca forjada pelos
comerciantes, mas no lugar destas, contas brancas como sinal de distinção.
86
[...] .

A cor branca também pode ser interpretada como um sinal de morte, já que é
a cor do luto e da morte para algumas etnias africanas. A literatura de base nos
indica que a travessia para a Kalunga tinha a mesma conotação da travessia sobre o
Atlântico.
[...] o mar que banhava a costa ocidental da África era visto como um local
de travessia para o mundo do além, ou, como na língua banto, a „Kalunga‟,
porque, para os kinbundos e umbundos, o sentido era basicamente o
mesmo: linha divisória ou superfície. Desta feita, passar por ela significava
morrer e voltar por ela, „o nascer de novo‟ 87.

Salientamos que diversas contas e miçangas também foram recuperadas pela
arqueóloga Eliana Teixeira de Carvalho, durante o salvamento de 1996, e suas fotos
foram publicadas no catálogo da exposição: Africanos novos na Gamboa, um portal
arqueológico. A publicação ficou sob a responsabilidade do Arquivo Geral da Cidade
do Rio de Janeiro e contou com a colaboração científica do Instituto de Arqueologia
Brasileira – IAB.
Contas e miçangas eram adornos comuns para os africanos que foram
submetidos ao processo de escravidão. Debret fez anotações pertinentes em seu
caderno de viagem, obra original, utilizada como rascunho para as suas famosas
criações artísticas. Hoje sabemos que o artista francês fazia os seus desenhos em
seu ateliê baseados em anotações e rascunhos que brilhantemente recolhia nas
ruas do Rio de Janeiro. São deste pequeno caderno88, publicado na íntegra em
2006, que retiramos os fragmentos aquarelados do arranjo das contas e miçangas
que eram comumente utilizados pelos escravos nas ruas da urbe carioca. Arranjos
estes que representavam a vida religiosa e social no interior de uma sociedade
africana, também foram utilizados no Brasil com o mesmo propósito. De forma
86

PEREIRA, 2007. p.131.
PEREIRA, op. cit., p.172.
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DEBRET, Jean-Baptiste. Caderno de viagem. Rio de Janeiro: Sextante, 2006.
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similar a uma farda cheia de divisas, galões e condecorações, os colares de fios e
contas africanos identificavam, através dos seus formatos e cores os integrantes de
uma rede de relações sociais e religiosas. Esta prática ainda é observada nos cultos
religiosos de origens africanas, onde as guias e fios de contas representam
identidades e hierarquias sociais diversas.

Figura 69 – Colares e guias

Figura 70 – Contas utilizadas em arranjos e combinações mágico-religiosas
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Figura 71 – Lixo urbano do século XIX encontrado na sondagem 02

Os fragmentos identificáveis retirados do solo nos deram uma amostra dos
objetos utilizados na região periférica da cidade do Rio de Janeiro no início do
século XIX. Uma análise simples, mas ao nosso ver importante, deve ser feita a esse
respeito: as faianças portuguesas estavam já ausentes, em seu lugar reinava a
faiança fina inglesa; havia, neste período, a utilização simultânea dos esmaltes
creamware e pearlware nas faianças coletadas; o uso do metal estava mais presente
do que no período colonial anterior, ou seja, pré-abertura dos portos e, por fim, as
bebidas destiladas importadas dos países frios - gim e genebra – estavam sendo
consumidas, rivalizando com o consumo comum de aguardente e vinho. Podemos
concluir que estes produtos tinham boa penetração nas classes menos favorecidas,
que habitavam longe do eixo do poder da Rua Direita. Utensílios cerâmicos para
cozinha também estavam presentes na amostra além de um grande número de
cacos de telhas e demais materiais construtivos utilizados pelos pedreiros da época
– tijolos maciços e lascas de pedras (canjiquinha) para taipa de pilão.
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Dentre os fragmentos encontrados foi possível reconstruir uma pequena
panela, com capacidade 1,3 litros.

Esse utensílio doméstico foi confeccionado

manualmente, sem uso de torno, com a técnica do acordelado, alisada internamente
e com superfície externa levemente escovada em sentido horizontal, contendo as
duas pequenas alças de rolete sobreposto, típica da chamada cerâmica
neobrasileira. A panela apresenta marcas de fuligem e o seu antiplastico é mineral, à
base de quartzo de granulometria média.

Figura 72 – Panela pequena com acabamento escovado (vista externa)

Figura 73 – Panela pequena ( vista interna)

143

Figura 74 – Reconstrução gráfica da panela
A sondagem revelou a presença de restos alimentares contendo fragmentos
de osso, vértebras e espinhas de peixe, e lascas de ossos de grandes mamíferos.

Figura 75 – Restos alimentares encontrados na sondagem 02

Materiais de construção como telhas, tijolos, lascas de pedras e pedras-demão, também são abundantes e estão no mesmo nível estratigráfico dos
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remanescentes humanos. No desenho abaixo apresentamos a relação espacial
entre ossos humanos, material de construção e faianças espalhados sobre a
superfície exposta da sondagem 02.

Figura 76 – Distribuição espacial de ossos humanos e cultura material a 50 cm de
profundidade.
Dividimos a sondagem em quatro quadrantes e constatamos que há uma
distribuição ampla de materiais de construção. Dentro de um cemitério, a princípio,
esperaríamos encontrar somente restos humanos, mas este não é o caso do
Cemitério dos Pretos Novos. O salvamento arqueológico de 1996, que abrangeu
áreas mais interiores e em maior profundidade, também revelou a presença de lixo
urbano. Portanto, os vestígios recuperados nos permitiram validar e complementar a
nossa hipótese original. Podemos afirmar que os detritos não estão em uma área
concentrada, mas espalhados por toda a área. As mesmas observações a esse

145

respeito pode ser repetidas para a sondagem 03, que passaremos a abordar à
frente.

R. Pedro Ernesto nº34 - Gamboa.
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Figura 77 – Planta da sondagem 02
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Figura 78 – Corte A-A‟ e Perfil da sondagem 02
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4.4.3 Sondagem 03
Durante as obras de adequação do salão do edifício de nº 34 para receber a
exposição permanente do Memorial dos Pretos Novos, uma pequena parte,
danificada, do piso de concreto magro teve de ser retirado e revelou “à flor da terra”
uma profusão de vestígios humanos. Eram ossos longos que seriam danificados no
processo de reparo do pavimento. Embora não estivesse prevista mais nenhuma
intervenção, tendo sido a de número 02 suficiente para comprovar a presença do
cemitério, foi necessário intervir nessa retirada do concreto, sob pena de sérios
danos aos restos humanos praticamente em superfície. Foi trabalhada uma área
bem menor, de 1m x 1m, apenas na dimensão mínima necessária para controlar as
evidências ali existentes. Esta última sondagem surgiu portanto de modo acidental.
Mais próxima à porta de entrada e no nível da soleira da edificação, a sondagem 03
se mostrou muito mais didática do que as anteriores. Foram evidenciados ossos
longos, arcadas dentárias e fragmentos de crânio humano. De forma semelhante à
sondagem 02, o solo continha lixo urbano e restos alimentares no mesmo nível
estratigráfico dos vestígios humanos. As duas sondagens, separadas por um
intervalo de um metro, mostrava uma unidade no tocante ao contexto arqueológico.
A grande e única diferença encontrada foi a presença de uma concentração densa
de restos humanos, aparentemente com o predomínio de ossos longos, que ocupa
mais da metade da área da sondagem, diferentemente da anterior, que apresentou
um predomínio de ossos esparsos e de pequenos fragmentos de ossos queimados,
carbonizados e calcinados.

Figura 79 - Demarcando a área da sondagem 03
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Figura 80 - Sondagem 03 e o seu contexto arqueológico a 10 cm de profundidade

De forma similar, apresentamos a distribuição espacial de ossos humanos e
cultura material, corroborando nossa observação anterior ao compará-la com o
resultado da sondagem 02.

Figura 81 – Distribuição espacial de ossos humanos e cultura material a 10 cm de
profundidade
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Figura 83 - Corte A-A‟ e Perfil da Sondagem nº 03
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Dentre os inúmeros viajantes e memorialistas que passaram pela cidade do
Rio de Janeiro no século XIX, foi G.W. Freireyss quem fez a melhor descrição sobre
o Cemitério dos Pretos Novos. E, ao nosso ver, a mais próxima do contexto que
encontramos em nossas sondagens.
Próximo à rua do Valongo está o cemitério dos que escapam para
sempre da escravidão... na entrada daquele espaço cercado por um muro
de 50 braças em quadra, estava assentado um velho, em vestes de padre,
lendo um livro de rezas pelas almas dos infelizes que tinham sido
arrancados de sua pátria por homens desalmados, e a uns dez passos dele,
alguns pretos estavam ocupados em cobrir de terra os seus patrícios
mortos, e, sem se darem ao trabalho de fazer uma cova, jogam apenas um
pouco de terra sobre o cadáver, passando em seguida a sepultar outro.
No meio deste espaço havia um monte de terra da qual, aqui e acolá,
saíam restos de cadáveres descobertos pela chuva que tinha carregado a
terra e ainda havia muitos cadáveres no chão que não tinham sido ainda
enterrados.
Nus, estavam apenas envoltos numa esteira, amarrados por cima da
cabeça e por baixo dos pés. Provavelmente procede-se o enterramento
apena uma vez por semana, como os cadáveres facilmente se decompõem,
o mau cheiro é insuportável. Finalmente chegou-se a melhor compreensão,
queimar de vez em quando um monte de cadáveres semidecompostos 89.

Os restos de cadáveres que ficavam expostos após as chuvas em um monte
de terra eram diferentes dos que ainda não haviam sido sepultados. O escritor
deveria estar se referindo aos ossos humanos espalhados pelo terreno. E a queima
era feita em cadáveres semidecompostos”, possivelmente exumados, antes do
tempo necessário para sua completa decomposição, para que outros fossem
enterrados em seus lugares dentro de valas.
Em 1822, o Intendente de Polícia João Ignácio da Cunha foi até a necrópole e
fez a seguinte descrição:
[...] pelo lado dos fundos está tudo aberto, dividido do quintal de
uma propriedade vizinha por uma cerca de esteiras, e pelos outros dois
lados com mui baixo muro de tijolos, e no meio um cruz de paus toscos e
mui velhos, e a terra do campo resolvida, e juncada de ossos mal
queimados (sic) 90.

“A terra do campo revolvida e juncada de ossos” é o contexto que
encontramos ao abrirmos as sondagens 02 e 03. Só foi possível entender o que os
cronistas e memorialistas diziam plenamente após um exercício de análise
89
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fenomenológica. De um lado, tínhamos os relatos e, do outro, o contexto dos ossos
queimados, quebrados e o terreno juncado. Tudo corroborava, mas não se
completava, pois havia o relato de corpos sendo sepultados à flor da terra com um
pouco de terra, um de cada vez. Logo, lembramos do ritual da igreja católica que o
padre estava realizando e da formalidade da benção, seguida de ação de se
enterrar, mesmo de forma simbólica, cada indivíduo. Sabedor do grande número de
corpos que chegavam e do tempo necessário para as inumações, o sacerdote fazia
as suas obrigações rituais, neste caso na porta da necrópole de onde fazia a leitura
de acordo com o ritual e ia para os seus outros afazeres. Cremos que após a
seguinte oração, ou semelhante, o sacerdote jogava um punhado de terra ou
mandava que se jogasse de acordo com os costumes de cada época. “Deus, cui
próprium est miseréri semper et párecere: propitiáre animábus famulorum famularúm
que tuárum, ET ómnia eórum peccáta dimítle; ut, mortalitátis vinculis absolútae,
trasire mereántur ad vitam. Per D.N.”91 [Ó Deus, que sempre estais prontos para a
misericórdia e para o perdão, sede propício às almas de vossos servos e servas,
perdoai-lhes todos os pecados, para que, libertados dos laços da mortalidade,
possam entrar na vida verdadeira. Por N.S (Nosso Senhor)].
Acreditamos que o padrão para as inumações tenha sido o da vala comum, já
que era a forma utilizada para os enterros no Cemitério da Santa Casa de
Misericórdia e foram utilizadas por dezenas de anos nos cemitérios públicos, a partir
de 1855, quando da criação das necrópoles extra-muros para se enterrarem também
os escravos.
De acordo com o Decreto nº 1557, de 17 de fevereiro de 1855 92, (documento
que aprovou o novo regulamento para os cemitérios públicos e particulares da
cidade do Rio de Janeiro, serviços de enterros e taxas funerárias), as valas comuns
eram divididas em: valas de primeira classe (doentes infecciosos, indigentes,
prisioneiros e pobres) e valas de segunda classe para os escravos.. Deveriam ter
nove palmos de largura (aproximadamente dois metros), nove palmos de
profundidade e o comprimento relativo ao número de cadáveres para um dia. É claro
que esta normatização espacial não foi aplicada ao Cemitério dos Pretos Novos,
mas nos garante a continuidade da prática de enterramentos coletivos para
91
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escravos; após vinte e cinco anos do término das atividades do mercado do
Valongo. Essa prática explicaria o grande número de pequenos fragmentos de ossos
queimados e dos grandes fragmentos quebrados e sem conexão anatômica. Porém,
como não é esse o objetivo da nossa pesquisa e nos falta a formação adequada
para análise de restos humanos, esperamos que bioantropólogos possam, no futuro,
formular e validar hipóteses neste sentido. Porém as sondagens internas ficarão
abertas, já que estão protegidas das intempéries e de possíveis vandalismos no
interior do Memorial dos Pretos Novos, servindo como testemunho e os ossos
humanos permanecerão evidenciados no solo, já que não é a nossa intenção retiralos do seu local de descanso.

Figura 84 - Restos humanos evidenciados na sondagem 03 (detalhe)

As sondagens internas foram cruciais para o pleno desenvolvimento
das sondagens externas. Terminamos a terceira sondagem sabendo que apesar da
atual invisibilidade na superfície, o Cemitério dos Pretos Novos, tem alta visibilidade
arqueológica. Os restos humanos estão logo abaixo no nível da soleira das casas e
podem ser encontrados em pequenos fragmentos, que foram expostos ao fogo, em
ossos inteiros ou em fragmentos. Os dentes humanos isolados, contas e miçangas
também indicariam uma proximidade ou a própria necrópole. As faianças inglesas do
início do século XIX também servem de indicadores cronológicos que apontariam
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para a proximidade do nível do cemitério, já que o lixo urbano encontrado, junto aos
restos mortais são desse período.

4.5 EXECUÇÃO DE SONDAGENS EXTERNAS

Com o processo de revitalização da zona portuária, a Prefeitura passou a
administração da conservação, da limpeza e das operações de trânsito para um
consórcio formado por empresas privadas. Novos contatos tiveram de ser
estabelecidos para que as sondagens fossem executadas mediante o intermédio da
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro CDURP. A Subprefeitura do Centro Histórico negou por duas vezes a nossa
solicitação de “nada opor”, para a abertura das sondagens, em função de diferenças
administrativas com a CDURP. Essa troca de atribuições e as conjunturas políticas,
da época, atrasaram o cronograma das sondagens em quatro meses.
A solução administrativa / política adotada foi forçar o entendimento pessoal
entre o Subprefeito e o Assessoria da Presidência da CDURP via telefone. Somente
no dia 08 de novembro de 2011 demos início às atividades externas, com um
minicurso de educação patrimonial de dois dias para os funcionários que iriam
trabalhar nas sondagens. Era necessário apresentar a cultura material dos séculos
XVIII e XIX aos trabalhadores envolvidos, além de instruí-los quanto à atividade em
si. Além do treinamento de reconhecimento, na bancada do laboratório, os
funcionários da Copa Engenharia assistiram a dois documentários sobre a
escravidão e sobre o comércio de escravos na cidade do Rio de Janeiro.
Com o apoio logístico e com a mão-de-obra fornecida pela empresa COPA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÔES Ltda, executamos todas as sondagens em duas
semanas.
A Portaria Municipal TR/ SUBG/ CRV Nº 9710, autorizando a interdição e
proibindo estacionamento para a realização das sondagens só foram publicadas no
dia 16 de novembro de 2011, autorizando a sua execução entre os dias 16 e 22 de
novembro. Fortes chuvas abateram a cidade nos dia 16 e 17 de novembro. Portanto,
atrasando o nosso cronograma em dois dias, com prorrogação autorizada até o dia
24 de novembro.
Em função da complexidade das atividades, entramos em contato com
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG que forneceu, de pronto, o
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cadastro das tubulações e indicou um supervisor de área para o auxílio e
monitoramento constante das nossas atividades.
Iniciamos as sondagens pela rua do Propósito, esquina com a rua Leôncio de
Albuquerque, a qual tinha a rede de instalações urbanas mais favoráveis para o
início e treinamento da equipe. Visando sempre à segurança e à agilidade
executamos as sete sondagens na seguinte ordem: 07, 08, 09, 06, 05 e 04. Porém,
nós a apresentaremos abaixo de acordo com a sua sequência numérica.
Executamos uma sondagem por dia, em função da abertura, da escavação manual e
da completa recomposição do pavimento, devolvendo a via pública desimpedida
para a população dentro do horário estipulado pela portaria da Secretaria Municipal
de Transporte.

4.5.1 Sondagem 04

Executada em frente ao número 40 da rua Pedro Ernesto, no dia 24 de
novembro de 2011, foi a sondagem externa que mais exigiu da equipe. Era a única
com área de quatro metros quadrados, e estava locada no único ponto da via em
que não haveria interferência da rede de gás, de esgoto ou de água potável. A
abertura do pavimento contou com um rompedor pesado, alugado pela COPA
ENGENHARIA para este fim.
Durante a abertura da sondagem, esperávamos encontrar vestígios do
cemitério, pois estávamos escavando no local em que ficava a porta da necrópole,
de acordo com a comunicação pessoal da arqueóloga Eliana Teixeira. A sondagem
deu negativa para restos mortais humanos, descemos até a profundidade de 0,90
cm e nenhum osso humano foi encontrado. Cabe salientar que dentro da edificação
de número 40, cerca de um metro à frente do local onde prospectamos, foram
encontrados ossos humanos na altura da soleira da porta, de forma semelhante ao
número 34.
Após a retirada da camada de asfalto, identificamos um envelopamento de
concreto, que provavelmente protege fibras óticas, de setenta centímetros de
largura, por quarenta centímetros de profundidade. Não poderíamos estender à
frente em função da rede de gás, portanto, encurtamos a largura da sondagem e
prosseguimos mesmo assim.
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Figura 85 - Abertura mecânica da sub-base do pavimento com a exposição do
envelopamento de concreto

Descemos em níveis artificiais de dez em dez centímetros, controlando a
cultura material, o sedimento e a variação na estratigrafia. Aos vinte centímetros,
após a retirada da sub-base, encontramos fragmentos de vidro verde, fragmentos de
azulejo branco e uma liga metálica não ferrosa cônica deformada por esmagamento.
Assemelha-se a uma munição de grosso calibre – ponta encapsulada -, mas não
pudemos, até o momento, classificá-la adequadamente. Aos trinta centímetros de
profundidade encontramos fragmentos de faiança inglesa e um fundo de malga com
esmalte sugerindo tratar-se de creamware, um fragmento de borda de Royal rim, um
pequeno fragmento de transfer printing azul , dois fragmentos de cerâmica simples
e um fragmento de grés. Aos quarenta centímetros de profundidade, continuamos
encontrando faianças do início do século XIX com esmalte creamware junto, transfer
printing em padrão willow e fragmentos de garrafa de vinho. Aos cinquenta
centímetros, encontramos fragmentos de uma panela de barro ao lado restos de um
grande mamífero, provavelmente bovino, no mesmo nível estratigráfico. A cerâmica,
em questão, tem marcas de fuligem e foi muito mal queimada. Após a colagem de
parte dos seus fragmentos, pudemos desenhá-la e constatamos que se tratava de
um pequeno caldeirão, que possivelmente carregava um cozido com partes de
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bovinos quando se partiu em função da sua pouca resistência mecânica. Aos
sessenta centímetros, encontramos pequenos fragmentos de bordas de uma tigela
cerâmica com impermeabilização interna e fragmentos de faianças inglesas com
motivos florais e fragmentos de ossos de grandes mamíferos – possivelmente
bovinos. Aos setenta centímetros, continuamos encontrando mais fragmentos de
ossos de grandes mamíferos, com marca de cortes, fragmentos de grés de cerâmica
com impermeabilização interna amarela, cerâmica simples sem impermeabilização,
dois fragmentos de faiança inglesa com decoração em transfer printing com o
padrão willow e um fragmento faiança inglesa pintada à mão com decoração spring
style. Abaixo de oitenta centímetros, não ocorreram mais faianças; somente poucos
fragmentos de cerâmica simples. Não encontramos faianças portuguesas em
nenhum nível estratigráfico. Apesar de se tratar de cultura material do período de
funcionamento do Cemitério dos Pretos Novos, não identificamos vestígios de ossos
humanos durante a execução da nossa sondagem. Admitimos que a nossa
sondagem foi prejudicada pelo envelopamento de concreto existente, porém
ressaltamos que a rua Pedro Ernesto contém muitas interferências no subsolo e o
local em questão me pareceu o melhor para a sondagem. Além do mais, os vestígios
humanos são encontrados a vinte centímetros acima do meio-fio da via (nível da
soleira) e nós fomos a noventa centímetros abaixo da linha da sarjeta, ou seja, a um
metro e vinte de profundidade em relação ao nível encontrado nas sondagens
internas, que deram positivas para o cemitério.

Figura 86 – Pequeno caldeirão associado a restos alimentares, encontrado a
cinquenta centímetros de profundidade.
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Figura 87 – Representação gráfica do pequeno caldeirão associado a restos
alimentares, encontrado a cinquenta centímetros de profundidade

Figura 88 – Faianças inglesas encontradas na sondagem 04
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Figura 89 – Localização da sondagem 04
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Figura 90 – Perfil da Sondagem
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4.5.2 Sondagem 05
A sondagem 05 foi realizada no dia vinte e três de novembro na rua Leôncio
de Albuquerque, em frente ao número 50, próximo à esquina da rua Pedro Ernesto.
A sondagem, de um metro quadrado, teve de ser interrompida duas vezes em
função da chuva que caiu na parte da manhã. A área prospectada fica próxima ao
reparo emergencial da CEDAE, acompanhado de forma oportunística em junho de
2010. Na época, constatamos que tinha ocorrido uma alteração de solo no local no
momento da instalação dos registros que estavam sendo trocados naquele
momento. Ao efetuarmos a sondagem, constatamos que a área não só sofreu
alteração e substituição de solo; apesar das camadas sedimentares se manterem
constantes, há claros índicos de que o subsolo foi revirado. Os artefatos estavam
misturados em diversos níveis estratigráficos.

As faianças finas e vidros

provenientes dos séculos XIX e XX estavam a sessenta centímetros de profundidade
e fragmentos de grés eram encontrados próximos à superfície. A certeza veio
quando recuperamos embalagens plásticas na profundidade de cinqüenta
centímetros. Encontramos a explicação a sessenta e cinco centímetros de
profundidade, pois apareceu uma tubulação de ferro fundido semelhante às antigas
tubulações de gás manufaturado no local. Porém, o cadastro da companhia de gás
sinalizava a existência de uma rede desativada do outro lado da via, fato este que
fez redobrar nossa cautela. Continuamos a nossa sondagem e constatamos que,
abaixo de sessenta centímetros, encontramos com maior frequência, lascas de
ossos de grandes mamíferos, possivelmente bovinos. Os ossos têm densidade
elevada, coloração, textura e espessura diferente dos humanos. Era a mesma
profundidade em que os mesmos ossos foram encontrados na sondagem 04. Cabe
lembrar, que no primeiro acompanhamento que fizemos, de forma oportunística,
recolhemos vários ossos de bovinos, inclusive com marcas de queima, no sedimento
que era posto à tona pelos funcionários da Companhia Estadual de Água e Esgoto CEDAE.
Mesmo perturbados pelas constantes escavações realizadas no local, não
encontramos em nenhum dos lados da rua Leôncio de Alburquerque um único
fragmento de restos humanos. O que já era de se esperar, pois a cartografia dos
séculos XVIII e XIX sinalizava a existência de uma propriedade no local, separada
do cemitério por um muro, segundo os memorialistas e cronistas da época. O
primeiro mapa urbano que representou o traçado da via foi impresso em 1831, no
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momento em que o cemitério estava sendo abandonado e o mercado de escravos
estava indo para a clandestinidade.

Figura 91 – Mapa da capital do Brasil com divisão de Freguesias de 183193

R. Leôncio
de
Albuquerque

Figura 92 – Detalhe da rua Leôncio de Albuquerque
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Litografia editada por Em. Seignot Plancher, Rua do Ouvidor nº 95 – Rio de Janeiro. De posse da biblioteca do
congresso dos Estados Unidos da América, catálogo nº 87316.06

160

Figura 93 - Detalhe do título plano da cidade de 179694
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Figura 94 – Detalhe do Plano de 1796 mostrando a atual rua Pedro Ernesto e rua do
Livramento como as únicas vias abertas na proximidade do Cemitério dos Pretos
Novos, na passagem do século XVIII para o XIX.

As demais ruas que hoje circundam o terreno que outrora foi o Cemitério dos
Pretos Novos não existiam no período colonial. A circulação no interior da área do
94

Mapa elaborado por José Rangel de Bulhões, segundo levantamento militar de 1768 e 1791. Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro, cartografia – digitalizado.
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mercado de escravos, neste período, era feita pela praia. As demais ruas só seriam
abertas no século XIX, após a chegada da Família Real. No caso da rua Leôncio de
Albuquerque, somente no período final do mercado de escravos.

Figura 95 - Remoção do pavimento flexível em paralelepípedo para a abertura da
sondagem 05

Figura 96 - Fragmentos de faiança inglesa de vários períodos em um mesmo nível
estratigráfico
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Figura 97 - Tubo de ferro fundido de 20 mm a sessenta centímetros de
profundidade.

Figura 98 - Localização da Sondagem 05
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Figura 99 – Perfil da Sondagem 05

4.5.3 Sondagem 06

A sondagem 06 foi executada no dia 22 de novembro, na rua Leôncio de
Albuquerque, em frente ao número 56, alcançando a profundidade de um metro.
Durante a sua execução, notamos que a estratigrafia estava perturbada, sedimentos
de cores e texturas diferentes apareciam em pequenas lentes na estratigrafia do
solo, apesar de manterem, no geral, uma coerência de cores, sedimentos e texturas.
Após a retirada do pavimento de paralelepípedo, encontramos uma moeda de
cinquenta centavos cunhada em 1987, juntamente com faianças e fragmentos de
cerâmica simples, o que é um indício claro de perturbação do subsolo. Aos trinta e
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cinco centímetros, encontramos três fragmentos de porcelana, dois fragmentos de
faiança inglesa pintada à mão, com elementos que sugerem o padrão decorativo
peasant style e dois outros fragmentos de faiança com aplicação de transfer printing
azul e padrão floral. Na mesma profundidade, encontramos dois fragmentos de vidro
verde claro sugerindo fragmentos de garrafa; três fragmentos de fundos de tigelas
em faiança: dois com esmalte pearlware e, outro, possivelmente, de whiteware. A
quarenta centímetros de profundidade, encontramos fragmentos de ossos de
grandes mamíferos (possivelmente bovino), quatro fragmentos de cerâmica com
vitrificação interna e dois fragmentos de vidro plano.
Entre cinquenta e sessenta centímetros de profundidade, encontramos dois
tubos de diâmetro externo de 200 mm: o primeiro, em ferro fundido é o mesmo
descrito na sondagem 05 e o segundo, de cor azul, em polietileno de alta densidade
– PAD,é o atual modelo adotado pela CEDAE. Ambos estão separados por um
intervalo de trinta centímetros. Mesmo com a interferência dos tubos, prosseguimos
a nossa sondagem escavando entre os tubos e nos pequeno espaço das laterais,
chegando às descrições abaixo:
Na profundidade de cinquenta centímetros, encontramos três fragmentos de
metal ferroso, um fragmento de borda de faiança inglesa condizente com o padrão
willow e um fragmento de grés. No nível de sessenta centímetros, encontramos
ossos similares a costelas bovinas e outras lascas com marca de corte por lâmina.
No nível de setenta centímetros, encontramos restos alimentares diversos: ossos
longos de aves e mais fragmentos de ossos similares a costelas bovinas. Abaixo de
oitenta centímetros, o sedimento se tornou arqueologicamente estéril persistindo
assim até a profundidade de um metro. Em função da existência dos tubos de
abastecimento não pudemos aprofundar mais a nossa investigação. Mesmo com as
interferências, não encontramos nada similar ao apresentado nas outras sondagens.
De forma análoga à sondagem 05, era esse o resultado que esperávamos em
função da ocupação do espaço por outra propriedade (imóvel) particular. Os mapas
e relatos mostram que o cemitério era cercado por edificações, que serviram de
barreira mecânica, impedindo a sua expansão. Até o momento, as sondagens têm
servido para corroborar a cartografia e a historiografia da época. Duas sondagens
foram executadas ao longo do meio-fio, em profundidades apropriadas, com rigoroso
controle estratigráfico e sedimentológico, recolhendo todos os artefatos e vestígios
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da cultura material encontrados, sem que nada pudesse ser relacionado à necrópole
.

Figura 100 – Abertura da sondagem 06

Figura 101 – Tubulações de serviço encontradas durante a abertura da sondagem
06
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Figura 102 – Localização da sondagem 06
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Figura 103 – Perfil da sondagem 06
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4.5.4 Sondagem 07

A sondagem 07 foi realizada no dia 17 de novembro de 2011, na confluência
da rua Leôncio de Albuquerque com a rua do Propósito. O ponto de sondagem está
localizado a um metro e setenta centímetros acima do nível da rua Pedro Ernesto,
na encosta do Morro da Saúde. Apesar de ser o ponto mais distante, em relação ao
levantamento cartográfico e o mais elevado da nossa pesquisa, a sua execução era
indicada para que pudéssemos compor um polígono de sondagens que se fecharia
com a rua do Propósito.
Ao abrirmos o pavimento, nos deparamos com uma ligação clandestina de
água, logo abaixo dos paralelepípedos. Inevitavelmente, rompemos a tubulação e
demandamos a metade do dia com seu reparo. Na parte da tarde prosseguimos a
sondagem sem maiores transtornos.
Na profundidade de trinta até cinquenta centímetros, encontramos fragmentos
de garrafas de coca-cola, cerveja, metais não ferrosos e faiança moderna em
stoneware, revelando uma amostra da segunda metade do século XX. Abaixo de
cinquenta centímetros, encontramos um fragmento de faianças inglesas que
apresentava no fundo da tigela traços do esmalte pearlware, fragmentos de grés e
pequenos fragmentos de cerâmica não decorada, demonstrando que estávamos
diante de material arqueológico da primeira metade do século XIX. Da mesma forma,
como nas sondagens já relatadas, encontramos ossos de grandes mamíferos,
provavelmente bovinos, na profundidade entre quarenta e sessenta centímetros. O
que levanta suspeita da existência de algum matadouro de gado na região, em
tempos coloniais, ou do costume de se jogar restos alimentares pelos quintais e ruas
indiscriminadamente. O que achamos mais plausível, em função da fragmentação
dos ossos.
Interrompemos a sondagem na profundidade de setenta centímetros, em
função de existência de grandes fragmentos de rocha e de pedras-de-mão,
utilizados normalmente para estabilizar a pista de rolamento e a encosta. Mais uma
vez não encontramos nada relacionado ao Cemitério dos Pretos Novos no subsolo.
Ressaltamos que a rua do Propósito não existia durante o funcionamento do
cemitério. Ela surgiu do prolongamento de uma servidão, de acordo com os
levantamentos cartográficos, existente entre duas edificações na Praia da Saúde no
contexto do mercado de escravos do Valongo.
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Figura 104 – Detalhe de parte da região do Valongo, contendo o lazareto, Cemitério
dos Pretos Novos e barracões de venda de escravos95

Figura 105 – Abertura da sondagem 07

95

BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO. Plan de la Ville de São Sebastião, 1820.
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Figura 106 – Processo de escavação manual da sondagem 07

Figura 107 – Vestígios de restos alimentares encontrados na sondagem 07
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Figura 108 – Fragmentos de faiança inglesa da primeira metade do século XIX

Figura 109 – Localização da sondagem 07
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Figura 110 – Perfil da sondagem 07

4.5.5 Sondagem 08

A abertura da sondagem 08 ocorreu no dia 18 de novembro de 2011, em
frente à edificação de número 33 da rua do Propósito. Não estávamos mais tão altos
em relação às sondagens internas, somente trinta centímetros a mais, de acordo
com os pontos de altimetria da base cartográfica 96.
O solo se encontrava muito compactado e a escavação foi bastante
demorada, se comparada com as descritas anteriormente. Após a retirada do
paralelepípedo, encontramos uma espessura menor do que as anteriores, de base
de pó-de-pedra. A vinte centímetros de profundidade, encontramos uma grande
quantidade de fragmentos de vidro e um fragmento de plástico duro, portanto,
estávamos no século XX; aos trinta centímetros, encontramos fragmentos de metal
ferroso e poucos fragmentos de faiança. Cabe salientar que dentre os fragmentos de
louça, encontramos uma com a marca do seu local de fabricação no fundo – São
Paulo –, notadamente ainda estávamos no século XX. Somente a partir de quarenta
96

INSTITUTO PEREIRA PASSOS. Base Cartográfica 287A26 – Rio de Janeiro. Datum horizontal SAD 69 –
MG – IBGE e Datum vertical mareógrafo de Imbituba – SC – IBGE.
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centímetros de profundidade é que encontramos fragmentos de faianças inglesas.
Aos cinquenta e sessenta centímetros, apresentaram-se fragmentos de faiança da
primeira metade do século XIX, em função da ocorrência de fragmentos com
esmalte pearlware, e de fragmentos de padrão willow. Após sessenta e cinco
centímetros, o sedimento se apresentou estéril arqueologicamente; prosseguindo
assim até à profundidade de um metro, quando encerramos as investigações.
Não encontramos nada relacionado ao Cemitério dos Pretos Novos no
subsolo. Pequenos fragmentos de restos alimentares, aparentemente ossos bovinos,
foram encontrados nas camadas intermediárias. Mais uma vez ressaltamos que os
ossos encontrados têm espessura, coloração, densidade e formas incompatíveis
com ossos humanos, são notadamente de grandes mamíferos, daí a nossa
afirmação de que sejam possivelmente bovinos, já que consumo de carne de cavalo
não é um hábito tradicional da sociedade carioca.

Figura 111 – Início do desmonte do pavimento para a execução da sondagem 08
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Figura 112 – Nivelamento e escavação manual da sondagem 08

Figura 113 – Faiança Inglesa da primeira metade do século XIX encontrada na
sondagem 08
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Figura 114 – Localização da sondagem 08
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Figura 115 – Perfil da sondagem 08
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4.5.6 Sondagem 09
Realizada no dia 21 de novembro de 2011, a sondagem foi feita na rua do
Propósito, em frente ao número 21. O trecho originalmente ficava em uma servidão
que dava acesso ao cemitério de escravos, de acordo com a cartografia da época.
É o trecho mais antigo da rua do Propósito e está diretamente relacionado ao antigo
mercado de escravos.
A sondagem revelou, abaixo dos vinte centímetros, cultura material do início
do século XIX, com pequenos fragmentos de faiança inglesa, seguidos por cerâmica
vitrificada internamente com óxido amarelo, dos trinta centímetros até quarenta e
cinco

centímetros

de

profundidade,

encontramos

fragmentos

de

faianças

portuguesas. Em cinquenta centímetros não ocorreu mais material histórico, mas sim
uma fina camada de pedra britada sobre um sedimento areno-argiloso com pouca
quantidade de conchas marinhas. Aos sessenta centímetros de profundidade, nós
nos deparamos com uma grande quantidade de bivalves e gastrópodes, que sugeria
a existência de um sambaqui. Naquele instante, interrompemos a sondagem e
aguardamos a visita da orientadora, acompanhada de outros pesquisadores, que
confirmaram prontamente se tratar de um sambaqui. Batizado imediatamente de
Sambaqui do Propósito (pelo arqueólogo Diogo Pinto), fomos orientados a
prosseguir a sondagem com uma nova metodologia, até encontrarmos o sedimento
estéril. Descemos até a profundidade de um metro e quarenta – nível do lençol
freático – tendo o sedimento ficado estéril a um metro e dez de profundidade, ou
seja, trinta centímetros antes de alcançada a água. Todo o sedimento foi
transportado até o laboratório, onde foi peneirado e lavado revelando bivalves,
gastrópodes, ossos de peixes e de pequenos animais, lascas de quartzo e
rudimentares

instrumentos

líticos.

Apesar

da

pouca

espessura

(cinquenta

centímetros) e da pequena área pesquisada (um metro quadrado) do Sambaqui do
Propósito, o solo se revelou extremamente rico em cultura material e com alto
potencial arqueológico.
A análise do material encontrado no Sambaqui do Propósito será apresentada
mais à frente nesta dissertação.
A sondagem 09, como todas a sondagens externas, deu negativa para o
Cemitério dos Pretos Novos, corroborando as pesquisas cartográficas que levaram à
elaboração do nosso projeto de pesquisa. As ruas Leôncio de Albuquerque e do
Propósito ainda não existiam como vias públicas na segunda metade do século XVIII
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e na primeira metade do século XIX (período de funcionamento da necrópole). A
região era formada por chácaras e pequenas propriedades. Provavelmente era uma
região vinculada à atividade pesqueira até que o mercado de escravos se mudou
para lá. Desde a segunda metade do século XVIII, a região passou por um
desenvolvimento contínuo que culminou com os melhoramentos gerais advindos da
política de estruturação urbana do período joanino. Com o advento do império e com
a iminência da retirada do mercado de escravos da região do Valongo, houve uma
concentração imobiliária na localidade que via a

criação de uma nova região

portuária como repleta de emprego e oportunidades. Foi somente neste momento
que as ruas Leôncio de Albuquerque e do Propósito foram abertas e as amplas
propriedades passaram por um processo de desmembramento em lotes menores.
Após a década de cinquenta do século XIX, os terrenos no entorno do já
abandonado Cemitério dos Pretos Novos estavam ocupados por residências
unifamiliares, e aos poucos o antigo bairro da Saúde se transformava em reduto de
imigrantes europeus que vieram trabalhar nas pequenas fábricas e na crescente
indústria naval carioca. População esta que se misturou à massa de indivíduos de
origem africana que, após a abolição, se fixaram nas encostas dos morros da região
dando origem ao típico cidadão portuário: simpático, mulato e malandro, presente
nos contos de Machado de Assis e cantado em versos e prosas pelo samba carioca.

Figura 116 – Abertura da sondagem 09
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Figura 117 – Recolhendo as conchas do sambaqui, ainda misturadas ao sedimento.

Figura 118 – Final da escavação ao se atingir o lençol freático
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Figura 119 – Fragmentos de cerâmica vitrificada, faiança portuguesa e faiança
inglesa recuperadas na sondagem 09

Figura 120 – Localização da sondagem 09
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Figura 121 – Perfil da sondagem 09

4.6 O SAMBAQUI DO PROPÓSITO

Durante a execução da sondagem 09, como visto, um sambaqui foi
encontrado em frente ao número 21 da rua do Propósito. Um perfil homogêneo97 de
cinquenta centímetros foi revelado a partir da profundidade de sessenta centímetros.
Os moradores, quando questionados sobre a existência de restos mortais no
subsolo, sempre assinalaram a existência de uma grande quantidade de conchas no
local. Durante as sondagens, sempre encontramos alguns bivalves e gastrópodes
marinhos esparsos no subsolo. Inclusive, as conchas estão muito visíveis no perfil
da sondagem 01 que permanece aberta, assim como nas sondagens 02 e 03.
Durante o salvamento de 1996, também foram encontradas várias conchas no local

97

Sem vestígios de estratigrafia planar ou cruzada.
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(rua Pedro Ernesto nº 36), segundo a narrativa de Pereira, que entrevistou as
pesquisadoras Lília Cheuiche e Eliana Teixeira, conforme essa breve descrição
encontrada em seu livro:
Foram encontradas várias conchas que, segundo arqueólogos, fazem parte
da sedimentação do solo e não tem qualquer ligação com os africanos
sepultados ali. Mesmo assim vale ressaltar que existia, na África, o antigo
ritual de sepultamento n0 qual pequenas conchas chamadas de Os cauris
(sic) eram depositadas junto ao corpo do morto, a fim de que se
adivinhassem quem havia sido o responsável por aquela morte. No entanto,
volto a ressaltar que não se trata do material encontrado no Cemitério dos
Pretos Novos, ao menos na amostra recolhida 98.

4.6.1 Metodologia

Após a coleta, todo material oriundo do sambaqui foi conduzido até a sede do
Instituto Pretos Novos, onde foi peneirado e lavado simultaneamente. O material
saiu do campo já separado por nível estratigráfico, atribuído artificialmente de 10 em
10 centímetros, em sacos plásticos resistentes. Ao chegarem no laboratório de
campo, cada saco foi separadamente peneirado e lavado. Para tal, utilizamos duas
peneiras de malhas diferentes e água corrente. O sedimento arenoso foi carreado
pela água só permanecendo dentro das peneiras bivalves, gastrópodes, líticos,
ossos de peixes e pequenos fragmentos diversos que foram cuidadosamente
coletados.

Figura 122 – Lavando o material oriundo do sambaqui
98

PEREIRA, 2007, p. 132.
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Figura 123 – Separando os líticos do restante do material

Figura 124 – Primeira peneira, malha de quatro milímetros.
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Figura 125 – Segunda peneira, malha de dois milímetros

Após o processo de lavagem, separamos o material, ainda por níveis, em
outros sacos e colocamos tudo para secar. O produto da primeira peneira ficou
separado da segunda peneira e dos líticos, em sacos individuais marcados com os
seus respectivos níveis para secagem. Após a secagem, procedemos a uma
classificação preliminar e provisória dos bivalves e gastrópodes, baseada nas fichas
e descrições contidas no livro Conchas Marinhas de Sambaquis do Brasil99, recémeditado em 2011, a ser posteriormente ratificada com a colaboração do Setor de
Malacologia do Museu Nacional.

4.6.2 Resultados

Fizemos a classificação provisória através da análise visual, cientes das suas
grandes limitações, sem uma coleção de referência para comparação; pautamos a
nossa observação em

peças ainda íntegras; descartando da análise visual os

elementos fragmentados, a não ser alguns gastrópodes que facilmente podiam ser
99

SOUZA, Rosa Cristina Corrêa Luz de; LIMA, Tania Andrade; SILVA, Édson Pereira da. Conchas Marinhas
de Sambaquis do Brasil. 1ª edição. Rio de Janeiro: Technical Books Editora, 2011.

183

identificados. A nossa identificação foi feita por cada nível, por esta razão os nomes
se repetirão na listagem caso sejam encontrados em níveis diferentes.
Cabe salientar que os bivalves e gastrópodes encontrados são de indivíduos
adultos e se mantiveram sempre na mesma faixa de tamanho, com variações
mínimas em suas dimensões na camada entre 80 e 90 cm.
Apesar do volume de 0,5 m³ de material recolhido do sambaqui, conseguimos
identificar, de acordo com a literatura citada, os seguintes gastrópodes e bivalves:

GATRÓPODES
60 cm até 70cm
Strombus pugilis (Linnaeus, 1758)

70 cm até 80 cm
Strombus pugilis (Linnaeus, 1758)

80 cm até 90 cm
Cymatium parthenopeum (von Salis, 1793)
Strombus pugilis (Linnaeus, 1758)
Thais haemastoma (Linnaeus, 1767)

90 cm até 100 cm
Strombus pugilis (Linnaeus, 1758)
Thais haemastoma (Linnaeus, 1767)
Littorina flava ( King & Broderip, 1832)
.
Abaixo de 100 cm não encontramos mais gastrópodes, na nossa amostra.

BIVALVES
60 cm até 70 cm
Anomalocardia brasiliana ( Gmelin,1791)
Anadara notabilis ( Röding, 1798)
Ostraea sp
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70 cm até 80 cm
Anomalocardia brasiliana ( Gmelin,1791)
Anadara notabilis ( Röding, 1798)
Ostraea sp
Possivelmente Mesodesma mactroides (Deshayes, 1854)

80 cm até 90 cm
Anomalocardia brasiliana ( Gmelin,1791)
Anadara notabilis ( Röding, 1798)
Ostraea sp

90 cm até 100 cm
Anomalocardia brasiliana ( Gmelin,1791) – em grande quantidade –.
Anadara notabilis ( Röding, 1798)
Ostraea sp
Arca imbricata (Bruguiere, 1789)
Iphigenia brasiliana ( Lamarck, 1818)

100 cm até 110 cm
Anomalocardia brasiliana ( Gmelin,1791)
Ostraea sp

Além de bivalves e gastrópodes, uma grande quantidade de ossos de peixes
foram encontrados e estão separados para uma futura análise, visando viabilizar
estudos para se entender o processo de ocupação de uma determinada área e a
utilização de recursos naturais pelas populações sambaquieiras. Identificamos na
amostra coletada: espinhos e vértebras de teleósteos de pequeno porte, incluindo
perciformes, bragres e corvinas.
Lima100 afirma que originalmente a base da alimentação das populações de
pescadores coletores era de peixes elasmobrânquios, apesar de terem pelos
moluscos uma especial predileção. A pesquisadora afirma que, com a diminuição
100

LIMA, Tania Andrade. Dos mariscos aos peixes: um estudo zooarqueológico da mudança de subsistência na
pré-história do Rio de Janeiro. Tese de doutorado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991, 691p.
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dos bancos de moluscos, o grupo de pescadores coletores teria mudado o seu
padrão cultural, passando a viver e se alimentar em zonas de mar aberto onde era
abundante a oferta de grandes peixes teleósteos.
Na amostra retirada da sondagem 09, foram encontrados ossos de peixes em
todas as camadas; foi possível identificar vestígios de peixes teleósteos, e de peixes
elasmobrânquios.
Os ossos de peixes apresentam marcas de queima e foram recolhidos pela
peneira de 2mm durante o processo de lavagem. Trata-se, portanto, de restos
alimentares. O que demonstra o contínuo processo de ocupação do monte, já que
não houve nenhuma interrupção do preparo dos alimentos durante o período de
construção do montículo de moluscos. Conseguimos identificar na vizinhança do
Instituto Pretos Novos, no número 22 da rua Pedro Ernesto, uma construção recente
de onde os moradores relataram ao casal Guimarães que fizeram as suas sapatas
sobre um “monte de conchas” no fundo de sua casa. A distância entre o número 22
da rua Pedro Ernesto e o número 21 da rua do Propósito é de cerca de setenta
metros, de acordo com a carta cadastral da Cidade do Rio de Janeiro. Os dois
pontos, se considerados como tangentes equidistantes de um círculo, podem nos
dar uma ideia da dimensão original do Sambaqui do Propósito, apesar de estarmos
tratando de um sambaqui residua. Portanto, o sítio deve estar sob as residências
unifamiliares, localizadas dentro de um perímetro que se inicia na rua Sacadura
Cabral; passa pela rua São Gregório e termina próximo ao número 14 da rua do
Propósito. De acordo com o círculo traçado, podemos entender que a própria rua do
Propósito foi aberta sobre uma das bordas do sambaqui. Por estes motivos ele só foi
descoberto agora, com uma espessura de apenas cinquenta centímetros e em
camada homogênea. Cremos que a parte mais espessa e significativa do sambaqui
tenha sido destruída e seus remanescentes estejam sob as casas circunscritas
nessa área.

186

Sambaqui do
Propósito
Diâmetro
aproximado
70 metros

Área presumida
3850 m²

0 10 20 30 40 50
50 metros

Figura 126 – Área presumidamente ocupada pelo Sambaqui do Propósito em função
dos relatos de moradores e do resultado das nossas sondagens

Figura 127 – Amostra dos ossos de peixes teleósteos e elasmobrânquios
recuperados do Sambaqui do Propósito
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Figura 128 – Estrutura óssea básica dos peixes teleósteos101

Figura 129 – Estrutura básica do esqueleto de peixes elasmobrânquios 102

101

ICTIOLOGIA, Estrutura básica óssea de um peixe teleósteos. Base de dados NETVISÃO. Portugal, 2012.
Disponível em: <http://clientes.netvisao.pt/pedrogam/ictiologia.htm>. Acesso em: 07 jan. 2012..
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Durante as sondagens, foram recuperados vários artefatos líticos utilizados
para diversos fins, que passaremos a descrever abaixo:

Lascas de quartzo

Finas lascas de quartzo, obtidas através de redução bipolar, foram
encontradas distribuídas em todos os níveis do Sambaqui do Propósito. Além das
lascas encontramos alguns seixos ainda íntegros, que podem ter servido,
possivelmente, para a confecção da lascas, no processo de redução bipolar.

Figura 130 – Lascas de quartzo leitoso

102

CAROLINA Biological Supply Company. Estrutura básica de peixes elasmobrânquios. Base de dados
Wordpress 2012. Disponível em: <http://tubaroes.wordpress.com/anatomia/>. Acesso em: 07 jan. 2012.
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Figura 131 – Seixos e lascas de quartzo

Figura 132 – Conjunto de líticos encontrados no Sambaqui do Propósito
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Figura 133 – Lascas bipolares103
Artefato cerâmico espaço

Durante o processo de escavação da sondagem 09, um pequeno tubo de
argila, preparado toscamente com um orifício central produzido através da
incineração de um núcleo de cera ou de um pequeno cipó, foi encontrado junto das
conchas do Sambaqui do Propósito. O artefato cerâmico foi descoberto durante o
processo de lavagem e deveria fazer parte de um pequeno cachimbo. Encontrado
no sambaqui, junto com o material oriundo do nível 80 cm até 90 cm, ele pode ter
caído acidentalmente no nível do sambaqui quando da limpeza do perfil ou durante o
processo de nivelamento. Devemos lembrar que o local também foi moradia de
indígenas tupinambás, conforme indícios encontrados na sondagem 01.

Figura 134 – Tubo de cerâmica grosseira (vista lateral)
103

LIMA, Tania Andrade. Fotografia de lascas bipolares do Sambaqui do Propósito. 2012. 1 fotografia, color,
1.61 Mb, 3072cm x 2048.
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Figura 135 – Tubo de cerâmica grosseira (vista frontal)

Figura 136 – Detalhe, tubo de cerâmica grosseira ( diâmetro interno e externo).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cemitério dos Pretos Novos desapareceu histórica e legalmente no dia 17
de fevereiro de 1855, através do artigo 1º do Decreto nº 1557, que estabeleceu o
regulamento para os cemitérios públicos e particulares da cidade do Rio de Janeiro.
CAPÍTULO I.
Dos Cemitérios públicos e particulares.
Art. 1º Quatro Cemitérios são destinados para sepultura dos indivíduos que
falleceram na Cidade do Rio de Janeiro; a saber: o de S. Francisco Xavier
na Ponta do Caju; o de S. João Batista na Freguesia da Lagoa, o dos
Mínimos de São Francisco de Paula em Catumby, e dos Inglezes na
Gamboa.104

Desde então, as terras da necrópole foram invadidas por residências que,
invisibilizando-a no passar dos anos, levaram ao seu total esquecimento em pouco
mais de um século. Somente vinte e cinco anos havia se passado, desde o seu
último enterro até o desmantelamento legal. Era preciso apagar essa mácula,
jogando-a para baixo do tapete. Mas o apagamento não duraria para sempre.

A tentativa de delimitação do espaço ocupado pelo Cemitério dos Pretos
Novos através de sondagens realizadas à luz dos documentos de época, trouxe
resultados, alguns surpreendentes. Se as condições desfavoráveis de uma área
hoje totalmente edificada não nos permitiram dizer com precisão onde se encontra o
cemitério, as investigações ao menos nos permitem afirmar agora, minimamente,
onde ele não está presente. Confirmamos que o cemitério se encontra confinado
dentro da área limitada pelas ruas Pedro Ernesto, rua Leôncio de Albuquerque e rua
do Propósito. Refinamos a medida de uma das suas laterais e excluímos a
possibilidade de ele se estender mais abaixo do número 34 da rua Pedro Ernesto e
do número 23 da rua do Propósito, o que o tornou menor que o esperado.

Em uma das sondagens onde se esperava encontrar remanescentes dos
Pretos Novos, no número 34 da rua Pedro Ernesto, foi achado inesperadamente um
sítio de contato entre tupinambás e europeus, caracterizado pela presença de
cerâmica corrugada tupiguarani, cerâmica europeia e fragmentos de faianças
portuguesas do século XVII, além de uma estrutura de combustão.

104

Colleção das Leis do Império do Brasil de 1855, 1856. p. 94.
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Mais inesperadamente ainda, em uma das sondagens realizadas na rua do
Propósito, foram encontrados os remanescentes de um sambaqui, composto
majoritariamente por exemplares de Ostraea sp., e outras espécies de menor
popularidade, além de restos de peixes teleósteos, elasmobrânquios e ferramentas
líticas. Essa sequência de achados testemunham a ocupação diacrônica daquela
área, com considerável profundidade temporal, desde as ocupações da costa por
grupos pescadores-coletores, passando pelo período em que as populações
horticultoras tupiguarani que se assentaram no litoral do Rio de Janeiro, entraram
em contato com os portugueses, até a área ser transformada em cemitério de
escravos.

Nossas hipóteses iniciais de trabalho, contidas no projeto encaminhado e
aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foram
confirmadas. A segunda delas, que entendia ter sido a área da necrópole
transformada em depósito de lixo urbano antes de ter se transformado em área
residencial, foi não apenas confirmada como expandida.

Os dejetos aparecem

concomitantemente com os restos humanos e associados a eles, de tal forma que o
lixo parece ter sido despejado no terreno juntamente com os cadáveres dos pretos
novos.

Tanto o sítio de contato quanto o sambaqui decerto extrapolam a pequena
área que os evidenciou. No caso do sambaqui, como assinalado acima, há relatos
de moradores que encontram conchas sempre que escavam seus terrenos, inclusive
no caso de obras empreendidas pelos proprietários, o que demonstra que ele parece
ter se estendido e se elevado por uma área considerável.

A existência de três sítios arqueológicos no mesmo quarteirão indica a sua
alta relevância arqueológica, e a necessidade da sua preservação, além dos limites
do Cemitério dos Pretos Novos.
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Figura 137 – Relação espacial entre os sítios arqueológicos
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Para o governo imperial, era o cemitério destinado aos escravos do antigo
mercado do Valongo, os menores dentre os menores seres humanos que pisaram a
Cidade do Rio de Janeiro; o lugar mais baixo da cadeia social. Eram cativos brutos,
sem dono e sem traços de “cultura civilizada”. A escravidão dos africanos, para o
Estado, era uma dádiva de um governo generoso que os aceitava de braços abertos
em uma nação cristã. Para nós, hoje, é uma brutalidade, um crime hediondo. A
escravidão não foi uma porta para o progresso; foi um ato internacional de violência
da qual nunca haverá reparação em face de sua ganância e dos seus danos. Não
poderíamos deixar de denunciá-la, por isso estamos aqui. Por isso pesquisamos,
investimos o nosso tempo e recursos. A escravidão não foi e não é coisa do
passado. Devemos lembrar que em pleno século XXI ainda existem trabalhadores,
nos rincões do Brasil que não foram alcançados pela Lei Áurea. Trabalham em
condições sub-humanas, trocando dívidas e baixos salários por mão-de-obra, sem
liberdade; revivem, hoje, o drama dos antigos africanos.
Cento e quarenta e um anos depois do Decreto nº 1557, os pretos novos
ressurgiram e não mais voltarão a cair no esquecimento. Graças à família de Merced
e Petrúcio Guimarães, o legado dos pretos novos pode ser revelado pela
Arqueologia e pela História. Com a criação do Instituto de Pesquisa e Memória
Pretos Novos em 2001, a porta do esquecimento foi fechada. Desde então, uma luta
é travada para que a sociedade reconheça o valor daqueles africanos escravizados
que tiveram os seus restos mortais depositados na rua Pedro Ernesto.
Foi

com o

propósito

de

assegurar

a continuidade das pesquisas

arqueológicas que em 2008 submetemos ao Programa de Mestrado em Arqueologia
do Museu Nacional – UFRJ um projeto de uma pesquisa arqueológica para o local.
Projeto este que, após ter sido moldado e devidamente executado, encerramos com
a entrega dessa dissertação.
Graças ao apoio do Museu Nacional, com uma formação de qualidade; do
Instituto Pretos Novos, com o apoio logístico e financeiro; do Instituto Prol Estudos,
que financiou todo o material de campo, alimentação e parte dos custos do projeto;
da Prefeitura do Rio de Janeiro, que viabilizou a execução das sondagens externas;
do Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela reforma do telhado do IPN e pelo
fomento para a criação de uma exposição permanente, que pudemos no dia 14 de
dezembro deste ano inaugurar, é que chegamos ao fim dessa jornada.

196

No Memorial dos Pretos Novos, além da exibição das sondagens internas,
artefatos e de peças significativas, estão em exposição os dramas da escravidão
para que a mazela e a infâmia dessa página da nossa história, sejam, enfim,
reveladas pelas próprias vítimas que, depois de cento e oitenta e dois anos, através
da História e da Arqueologia, ganharam voz. Acreditamos fortemente que toda
violência tem de ser denunciada, mesmo que essa denúncia demore quase dois
séculos para ser feita. Esperamos que essa pesquisa acadêmica possa fomentar
reflexões e estimular outros novos questionamentos.
Enfim, torcemos para que no futuro da humanidade nunca mais seja criado
um cemitério destinado a escravos. Que palavra escravidão permaneça no universo
do tempo decorrido, no passado. Que a igualdade tão esperada chegue para todos
independente de cor de pele, procedência social e classe econômica.
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