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INTRODUÇÃO

Essa cartilha é fruto do trabalho de pesquisadores e lutadores que acre-
ditam na importância da educação e na escola como ferramenta de com-
bate ao racismo. Ela tem como objetivo principal auxiliar os professores 

-
lece a obrigatoriedade do ensino da História e da Cultura Afro-brasileira e 
Africana no Ensino Fundamental, Médio e Superior nas instituições de 
ensino públicas e particulares do Brasil. Foi por meio do apoio e realiza-
ção da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro - ALERJ que essa iniciativa se tornou possível. Com o 
trabalho dedicado e aguerrido de professores, mestres e doutores e em 
parceria com o IPN – Instituto Pretos Novos no dia a dia da Pequena 
África, construímos esse material para uso dos profissionais da educação, 
estudantes e para a propagação da Cultura Afro-brasileira.

Desta forma, a colaboração de professores e de instituições atuantes na 
região, como o Instituto Ilê Odara, deu forma a esta Cartilha que pretende 
não só contribuir com a implementação da lei 10.639, resultado da luta, 
da resistência e das reivindicações do Movimento Negro, mas também dar 
dignidade à história do povo negro. Ao longo dos anos o povo negro esteve 
à margem da sociedade por ter sido excluído na construção da História do 
Brasil ensinada nas escolas, na qual o negro era citado apenas escraviza-
do, principalmente nas plantações de cana-de-açúcar e café, e geralmen-
te amarrado, acorrentado e açoitado.

Este trabalho visa contribuir com uma trajetória educacional que fará justiça 
aos africanos escravizados, retirados e trazidos à força da África de maneira 
cruel. Reconhecendo o papel de protagonistas de uma história que, ainda 
que dura, conforma este país, esta publicação é voltada para professores 
da rede pública e privada com intuito de chamar a atenção para a região da 
Pequena África e sua importância. Instituto Pretos Novos
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Acreditamos que esta cartilha irá além dos bancos escolares, pois contri-
buirá com a compreensão do processo da Diáspora Africana e da cons-
trução da sociedade brasileira, já que, à luz de novas evidências históri-
cas, recriaram o cenário histórico da atuação africana e afrobrasileira no 
Brasil, com o objetivo de estimular e incentivar os professores a fazerem 
da região uma sala de aula a céu aberto. Com isso, podendo aproveitar 
todo o legado histórico, geográfico, artístico e sociológico do local para 
ensinar, por meio de trabalho de campo, diversos conteúdos. 

Sonegar o direito à educação e ao conhecimento da verdadeira história do ne-
gro no Brasil com certeza é subtrair a oportunidade de abertura de diálogos e 
debates nos campos político, econômico e social para a construção de uma 
sociedade igualitária e antirracista, pois a educação é o fio condutor da constru-
ção das igualdades e tem papel significativo para o desenvolvimento humano.

É importante salientar que os professores devem ler os conteúdos das 5 
disciplinas (História, Artes, Geografia, Sociologia e Literatura), pois cada uma 
delas contribui com questões relevantes para execução da aula de campo 
na Pequena África. Assim como também é crucial pensar em aulas multidis-
ciplinares aproveitando ainda mais o ensino e aprendizagem neste território 
tão rico de saberes, conhecimentos e experiências para os estudantes.

É com grande alegria que construímos essa cartilha. Com ela, desejamos 
estar em consonância com as estratégias de combate ao racismo e contri-
buir para a educação e na implementação dessa importante lei.

Flavio Serafini - Presidente da Comissão de Educação da ALERJ
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CIRCUITO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO  
DA HERANÇA AFRICANA

O Circuito da Herança Africana criado pelo Instituto dos 
Pretos Novos foi criado em 2011 pelo decreto municipal  
n° 34.803, com o objetivo de oferecer um passeio cultu-
ral, histórico, arqueológico, turístico e geográfico da re-
gião da Pequena África - que abrange os bairros Gamboa, 
Saúde, Quilombo da Pedra do Sal e Santo Cristo. Esses 
locais são conhecidos pelo nome de Pequena África por-
que nos séculos XVIII, XIX e XX concentravam estabele-
cimentos ligados ao comércio de escravizados e era habi-
tada por muitos libertos, além de agrupar, à época, parte 
significativa da população negra e africana. Esta região 
revela ainda a evolução urbanística da cidade, já que pas-
sou por duas reformas ao longo da história que deixaram 
marcas do desenvolvimento urbanístico carioca.

A área do circuito é rica em sítios arqueológicos, mo-
numentos, lugares históricos, instituições ligadas à cultura 
negra e um quilombo urbano.Além disso, desde 2017 na 
área também encontra-se um patrimônio universal da hu-
manidade, o Cais do Valongo. Portanto, a região tem forte 
ligação com a história do Brasil, com a história do Rio de 
Janeiro e, principalmente, com a história dos africanos em 
diáspora e da população afro-brasileira. Assim, constitui 
um território de grande valia para o ensino, aprendizagem 
e pesquisa. O Circuito da Herança Africana é apenas uma 
das diversas iniciativas de passeios e roteiros que buscam 
resgatar e celebrar o legado negro e africano da antiga ca-
pital do Brasil e da região portuária.
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O circuito da Herança africana tem como pontos fun-
damentais no roteiro: Largo de São Francisco da Prainha, 
Pedra do Sal, Morro da Conceição, Jardim Suspenso 
do Valongo, Largo do Depósito, Armazém Docas Dom 
Pedro II, Cais do Valongo, Casa de Machado de Assis, 
Revolta da Vacina, Lazareto, Centro Cultural José 
Bonifácio (Museu da História da Cultura Afro-Brasileira) 
e Cemitério Pretos Novos. Todos os pontos são ricos em 
contribuições históricas, culturais, geográficas, artísticas 
e arqueológicas.

Devido ao racismo e à ausência da história afro-bra-
sileira por muitos anos, essa região tão rica, não apenas 
em história, foi inviabilizada e apagada. Dessa forma, há 
nos últimos anos uma demanda que despertou a organi-
zação de movimentos, instituições e grupos para trazer 
à tona todo o legado deste local, que configura-se hoje 
como um dos principais roteiros histórico e turístico da 
capital fluminense. Esta cartilha é um canal para incen-
tivar cada vez mais professores, estudantes e escolas a 
fazerem da região uma sala de aula a céu aberto.
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rua Sacadura Cabral

rua Pedro Ernesto

ladeira do Livramento

rua Barão de São Felix

rua Senador P
ompeu

rua Camerino

Praça 
Mauá

8 Casa de Machado de Assis

9 Antiga rua da Saúde

10 Mercado de Escravos do Valongo

11 Casa do Africano Mina

6 Docas André Rebouças

7 Cais do Valongo

4 Barricadas da Revolta da Vacina

3 Cemitério Pretos Novos

2 Candomblé de Cipriano Abedé

1 Escola José Bonifácio

5 Sociedade Resistência

12 Jardim Suspenso do Valongo

13 Praça dos Estivadores

14 Associação Chora na Macumba

15 Quilombo Pedra do Sal

18 Mercado de Escravos

19 Museu de Arte do Rio

16 Largo do João da Baiana

17 Cortiço Casa do Maranhão

Hamonia
Praça da 
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CIRCUITO DE HERANÇA AFRICANA  
COMO MUSEUS DE TERRITÓRIO

O Circuito de Herança Africana, se concebido como um museu de ter-
ritório, deverá orientar-se pela criação coletiva e iniciativa comunitá-
ria, como uma Política Pública que privilegie o patrimônio e a memória 
afro-carioca. A estratégia do museu de território baseia-se em discur-
sos autóctones que possibilitem ações empreendedoras numa ótica 
comunitária. Nesse sentido podem-se materializar em exposições, 

itinerários, manifestações coletivas, atividades pedagógicas, páginas 
Web e formações comunitárias.

O diferencial a favor dos museus de territórios se constitui na utilização 
de estratégias de intervenção social, interessado em socializar a própria 
produção de bens, serviços e informações culturais e não apenas em am-
pliar o acesso aos bens culturais acumulados. Seu compromisso é ser um 
espaço de relação capaz de estimular novas produções e abrir-se para a 
convivência com as diversidades culturais (CHAGAS, 2007, p. 3).

Marc Ferrez 
século XIX | bairro da Saúde
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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

O Circuito de Herança Africana é um espaço para vivências e experi-
ências de Educação Patrimonial, onde educadores e alunos desenvol-
vem práticas sociais, observando e interagindo com fatos em lugares 
que ressignificam o processo de ensino–aprendizagem, contemplando 
Sítios históricos e arqueológicos, como Cais do Valongo (Patrimônio 
da Humanidade/UNESCO-12-07-2017), Cemitério dos Pretos Novos e 
demais locais de Memórias sensíveis e de Valor Universal. Dessa ma-
neira, percebemos a Pequena África como um desses espaços, pois é 
território de resistência e inovação cultural dos africanos e afro des-
cendentes que promove a reflexão e valorização da cultura trazida do 
continente africano para o Brasil no âmbito do processo sócio-cultural 
da diáspora.

Como processo aberto a novas ideias e vozes, poderá ser reelabora-
do com base em novos entendimentos, práticas e sensibilidades rela-
cionados ao passado afrocarioca, por uma memória diaspórica que, por 
si, enseja processos de ressemantização constantes.

MULTIDISCIPLINARIDADE DO CIRCUITO  
DA HERANÇA AFRICANA

O conceito de multidisciplinaridade estabelece a atuação de diferentes 
disciplinas, áreas de conhecimento e especialidades em que trabalham 
em conjunto na abordagem de um mesmo conteúdo. As disciplinas, 
dentro de suas especialidades, interagem e dialogam a fim de propor-
cionar diversas abordagens acerca de determinado tema. É um traba-
lho coletivo entre as áreas, desenvolvendo conteúdos e explorando 
inúmeras questões a partir das contribuições de cada uma delas em 
consonância.

Apresentaremos os conteúdos das disciplinas de  
Artes, Geografia, História, Literatura e Sociologia que po-
dem ser trabalhados e abordados na região da Pequena 
África. Não apenas essas disciplinas, como outras tam-
bém podem utilizar deste território como uma sala de 
aula a céu aberto. O lugar tem essas singularidades, 
questões e temas para serem trabalhados em diversas 
áreas da educação. O espaço é potente para desenvolver 
aulas-passeio ou trabalhos de campo realizados por 
professores de disciplinas diferentes que dialogam en-
tre si de modo a construir aulas conjuntas. Desta forma, 
observa-se a produção de uma multidisciplinaridade, 
interatividade e abordagem de diferentes conteúdos.

Por exemplo, no ponto da Praça da Harmonia o  
professor de História pode trabalhar com seus alunos a 
Revolta da Vacina, que tem como uma das motivações 
a Reforma Urbana de Pereira Passos, que também pode 
ser abordada junto com o professor de Geografia. Desta 
forma, trabalha-se a história da Revolta e as transfor-
mações produzidas pela intervenção urbana. Na Praça 
Mauá o professor de Geografia pode abordar as trans-
formações urbanísticas da Reforma do Porto Maravilha, 
e o professor de Sociologia o processo de gentrificação 
produzido por essa reforma urbana.

São diversos exemplos de como os professores 
podem construir o trabalho de campo no Circuito da 
Herança Africana, oportunizando experiências didáticas 
com base no princípio da multidisciplinaridade. O traba-
lho de campo potencializa para explorar ao máximo o 
ensino-aprendizagem, os pontos do circuito, os conhe-
cimentos e conteúdos. 



HISTÓRIA

Jardins Supensos  
do Valongo
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O Circuito de Herança Africana é um projeto desenvolvido 
pelo Instituto Pretos Novos a partir das descobertas realiza-
das no Sítio Arqueológico Cemitério dos Pretos Novos, loca-
lizado na Região Portuária do Rio de Janeiro. As escavações 
arqueológicas empreendidas neste local desde 1996 reve-
lam informações que envolvem a compreensão do processo 
da Diáspora Africana e a formação da sociedade brasileira. 
Considerando a sua riqueza patrimonial e demais atrações, é 
de suma importância identificar nesta região um museu de 
território, onde o professor de História pode utilizar o Circuito 
de Herança Africana para aprofundar e propor diversos diálo-
gos educacionais sobre a História do Brasil e História do Rio 
de Janeiro, entrelaçadas com a História Afro-brasileira. Os 
professores de diferentes modalidades de ensino têm a pos-
sibilidade de vivenciar com seus alunos os locais e aconteci-
mentos que compõem ou complementam os conteúdos cur-
riculares. As escolas privadas e públicas fluminense podem 
desfrutar do privilégio geográfico que as aproxima do Circuito 
de Herança Africana, extrapolando os limites da sala de aula. 
Os ensinamentos a céu aberto são fundamentais para atrair e 
estimular os alunos, pois oportuniza propostas mais dinâmi-
cas e interativas. Diante disso, esse manual tem por objetivo 
apresentar aos professores de História os diversos locais e 
conteúdos trabalhados nas séries do Ensino Fundamental II 
e do Ensino Médio. Mais adiante apresento alguns locais do 
circuito, os respectivos conteúdos de História que podem ser 
abordados durante um trabalho de campo, assim como as 
séries mais indicadas para direcionar cada um deles.Cais do Valongo
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Pedra do Sal: Nesse ponto do Circuito o professor pode 
trabalhar algumas questões importantes, como: a ocu-
pação da região por uma população negra, desde o pe-
ríodo da escravidão, no século XIX, e no pós-abolição; 
as movimentações da população negra dessa região, 
responsável pela criação de um novo ritmo musical, o 
samba, manifestações culturais, o carnaval de rua, e 
criação dos sindicatos e associações de trabalho. Os 
Sindicatos dos Trabalhadores do Porto do Rio de Janeiro 
foram atuantes na luta por direitos na República Velha. 
É possível abordar também a organização dos sindica-
tos dos trabalhadores portuários em ações por direitos 
trabalhistas.

Indicado para 9° ano do Ensino Fundamental II e 3° ano do 
Ensino Médio

Cais do Valongo: Nesse ponto do Circuito o professor de 
História poderá dedicar-se às interfaces do processo de 
escravidão. É possível trabalhar com os alunos como a 
região Portuária foi um complexo de escravidão com di-
versos equipamentos, estabelecimentos e demais locais 
todos voltados para o tráfico de escravizados. O século 
XIX teve um grande impulso para importação de escra-
vizados africanos para o Brasil, objetivando atender a 
demanda da família real portuguesa, as demais famílias 
nobres lusitanas e especialmente as necessidades de 
mão de obra para trabalhar nas lavouras de café, no Vale 
do Paraíba. O professor também poderá abordar o tráfico 
de escravizados interprovincial, impulsionado por forne-
cer escravos obsoletos no Nordeste e destinados para as 
regiões produtoras de café, no sudeste. Também poderá 

apontar resistências a essa modalidade de tráfico, como 
a revolta do Dragão do Mar, em Fortaleza.

Indicado para 7°e 8° anos do Ensino Fundamental II e 2° ano 
do Ensino Médio

Largo de Santa Rita: Neste espaço o professor poderá 
apontar como ao longo da história do Rio de Janeiro as 
zonas de tráfico e venda de escravizados foram mudan-
do de lugar, de acordo com o crescimento da cidade e os 
interesses do Estado. Isso porque, apesar de ser legal, o 
comércio de pessoas escravizadas era tido como inade-
quado para as regiões mais nobres da cidade. No local o 
professor poderá informar como era a relação da Igreja 
Católica com a escravidão, abrindo diálogos sobre as for-
mas como a Igreja foi participante do tráfico, do comércio 
e proprietária de escravizados. Ressaltando que os es-
cravizados eram enterrados ao lado da Igreja e destacan-
do a descoberta dos cemitérios, durante as obras da linha 
III do VLT no ano de 2018.

Indicado para 6° ano do Ensino Fundamental II e 1° ano do 
Ensino Médio

Instituto Pretos Novos: Nesta localização do circuito o 
professor poderá abordar as ações hediondas promovidas 
pelo sistema escravista, como os corpos dos escravizados 
eram tratados de maneira desumana no Brasil-Colônia e 
no Brasil-Império. Reforçando a escravidão como crime 
contra humanidade e abordando demais questões como 
tortura e tratamento desumano aos escravizados. Além 
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disso, poderá ressaltar a diferença de como eram tratados 
os homens livres em relação aos escravizados e, desta 
forma, refletir e aprofundar como a escravidão produziu 
uma hierarquia racial, social e econômica tão profunda e 
inalterada até a hora da morte.

Indicado para 7° e 8° anos do Ensino Fundamental II e 2° ano 
do Ensino Médio

Praça da Harmonia: Nesse ponto do Circuito o profes-
sor pode abordar a Revolta da Vacina, em 1904. Como 
essa região foi um dos centros vivos do levante, onde os 
revoltosos realizaram diversas barricadas e ações de re-
sistência contra a vacinação obrigatória e contra a refor-
ma urbana do até então prefeito Pereira Passos. Reforma 
esta responsável pela expulsão de milhares de pobres e 
negros da região central da então capital federal. É im-
portante também visibilizar a atuação de um dos líderes 
da Revolta, o capoeirista negro Prata Preta, relacionando 
assim uma das figuras mais importantes da Revolta da 
Vacina com o bloco de carnaval Prata Preta, que hoje faz 
homenagem a essa figura histórica.

Indicado para 9° ano do Ensino Fundamental II e 3° ano do 
Ensino Médio

Docas Pedro II: Nesse espaço o professor pode interagir 
com os alunos ressaltando como, mesmo na escravidão 
e com racismo vigente, alguns poucos negros consegui-
ram certa ascensão social, como os irmãos engenheiros 
André Rebouças e Antônio Rebouças. Aprofundando es-

pecialmente a figura de André Rebouças, importante abo-
licionista que defendia um projeto de reforma agrária para 
que os escravizados pudessem ter acesso à terra. Outra 
importante abordagem é trabalhar como o armazém foi 
construído sem a utilização de mão de obra escravizada, 
o que era algo singular para época.

Indicado para 8° ano do Ensino Fundamental II e 2° ano do 
Ensino Médio

Jardim Suspenso do Valongo: Nesse ponto o professor 
pode abordar como a construção do Jardim tinha como 
propósito para além de embelezar, expulsar a população 
pobre e majoritariamente negra daquela região. O pro-
fessor pode também abordar que na Rua Barão de São 
Félix ficava o famoso cortiço Cabeça de Porco, também 
demolido no bojo das ações de modernização urbana da 
cidade, expulsando a população pobre, na tentativa de 
promover uma limpeza racial e social no centro da en-
tão capital federal. E por fim, na Rua Barão de São Félix 
também encontrava-se o terreiro de Candomblé de João 
Alabá, um dos babalorixás mais importante e famoso da 
época, o que leva a discussão sobre o espaço público da 
cidade do Rio de Janeiro e a concentração de terreiros de 
Umbanda e Candomblé nesta região. 
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Caminhando pelas ruas e veredas da região conhecida 
como Pequena África, nos chocamos com um passado 
sensível. É importante lembrar que vivenciamos mais de 
300 anos de escravidão no Brasil. Essa história de dor e 
luta não deixou registros fotográficos. Não conhecemos 
os rostos da maioria de nossos heróis e heroínas da luta 
por liberdade. Artistas estrangeiros, em visita ao Brasil, 
realizaram pinturas, desenhos e gravuras dos corpos ne-
gros vivenciando o regime escravocrata, mas essas ima-
gens não dão conta da dor que nossos ancestrais passa-
ram, ou ainda, das formas que eles encontraram não só 
para sobreviver, mas viver em diáspora. No entanto, na 
Pequena África, habitada por negros e negras ao longo 
do tempo, podemos fruir a arte e a cultura afro-brasileira, 
em histórias, locais de memória, formas de organização 
social, religiosidade, espaços de cultura, manifestações 
culturais, performances. Observando os morros e as mui-
tas construções antigas, é possível desvelar a forma como 
se deu a ocupação dessa área da cidade. Rememoramos 
as disputas, formas de resistência e histórias de muitas 
personalidades importantes para as lutas das populações 
afrodescendentes no Brasil. Neste lugar, africanos e seus 
descendentes fundaram o Quilombo da Pedra do Sal e 
uma das favelas mais antigas, o Morro da Providência. 
Homens e mulheres descobriram formas de enfrentar os 
males da escravidão e do racismo, vivendo em comuni-
dade. Na Pequena África, o samba floresceu nas casas 
das tias baianas, em associações, ranchos, agremiações 
e grupos de foliões. Em igrejas e terreiros, africanos e seus 
descendentes exerceram a fé e com muito axé recriaram 
a África no Brasil.

João da Baiana

ANANSE-NTONTAN 

Símbolo da criatividade  
e da sabedoria, o ADINKRA  
da teia de aranha é inspirado 
no DEUS ANANSE, o contador 
de histórias da mitologia que  
teria ensinado o homem  
a tecer mensagens
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Paisagens: Subindo o Morro da Conceição, diante do 
Mirante do Valongo, temos vistas incríveis da região da 
Pequena África e do Centro da cidade do Rio de Janeiro. 
O professor pode admirar a cidade com os alunos e contar 
a história da urbanização, pontuada por ocupações, ex-
pulsões e conflitos. O surgimento das primeiras favelas, 
a importância das reivindicações por moradias dignas. 
O aterramento que ampliou o centro e afastou o mar, e 
ainda, aterrou parte de nossa história, como no caso do 
Cais do Valongo. As reformas higienistas do início do sé-
culo XX que objetivou afastar a população negra do cen-
tro e botou abaixo arquiteturas antigas e inestimáveis. O 
professor pode realizar uma atividade fotográfica com os 
alunos e tecer comparações com imagens antigas da re-
gião, registros fotográficos ou pictóricos.

Indicado para 4º e 5° ano do Ensino Fundamental

Arte Urbana: Na Galeria Providência, localizada nos be-
cos e vielas da favela, é possível visitar uma exposição de 
graffiti ao ar livre. No Porto Novo, em grandes muros de 
armazéns e prédios, podemos ver a arte urbana de grafi-
teiros e grafiteiras reconhecidos mundialmente. Na Pedra 
do Sal, o graffiti também mostra-se importante, contando 
parte da história dessa região. Graffitis e pichações estão 
presentes por toda a região, presentificando um legado, 
dando voz a uma luta, por vezes, silenciada ou apagada. 
Artistas do graffiti imaginam e criam personagens negros, 
mostrando a força da ancestralidade africana na cultura 
brasileira. É importante para crianças e jovens negros e 
negras identificar-se em imagens, sentir-se pertencente a 
história. Através da visita aos diferentes murais grafitados 

Tia Ciata

DUAFE 

“pente de madeira”
símbolo de beleza e 
limpeza; símbolos de 
qualidades femininas  
desejáveis
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da região, o professor pode contar histórias e conhecer, 
junto com os alunos, a produção de artistas do graffiti.

Indicado para 6º e 7° ano do Ensino Fundamental

Religiosidade: A Igreja de São Francisco da Prainha tem 
mais de trezentos anos e resistiu à invasão francesa à 
cidade. A Igreja de Santa Rita de Cássia data do século 
XVIII e guarda no território do cemitério os corpos dos 
chamados pretos novos, pessoas que faleceram na che-
gada dos navios tumbeiros. Um pouco mais afastada, te-
mos a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 
dos Homens Pretos, também do século XVIII, construída 
por uma irmandade negra ainda mais antiga. As irman-
dades negras, formadas junto às igrejas católicas, eram 
espaços de solidariedade e afirmação de identidades,  
através delas era possível guardar economias para com-
pra de liberdades, fazer funerais com dignidade, recriar 
cerimônias conectadas às origens africanas, mas uma 
série de outros eventos voltados para as populações 
negras. É importante lembrar que a arquitetura e arte 
Barroca, presentes nessas igrejas, tinha como seus 
principais mestres artistas afro-brasileiros. Já as reli-
giões de matriz africana foram e ainda são importantes 
lugares de recriação da África no Brasil, através das his-
tórias dos orixás, voduns e inkices, ou ainda, com sua 
estética, simbologia e filosofia. Na região da Pequena 
África, podemos identificar ainda, locais onde existiram 
importantes terreiros de religiões de matriz africana. O 
Candomblé de João Alabá de Omolu, situado na Rua 
Barão de São Félix, nº 174, foi um dos primeiros da cida-
de. João Alabá tinha dentre suas filhas importantes Tias 

Baianas, como Tia Ciata e Tia Preciliana. O Candomblé 
de Cipriano Abedé de Ogum, na Rua do Propósito, foi 
um dos mais famosos. Cipriano Abedé teria consegui-
do registrar seu terreiro como sociedade civil, assim 
não sofria perseguição da polícia. Esses foram terreiros 
importantes, onde nasceram muitos filhos e filhas que 
multiplicaram a religiosidade afro-brasileira pela cida-
de. Mas é importante lembrar que as práticas de origem 
africana foram proibidas por lei. As peças apreendidas 
em terreiros formaram inclusive um acervo no Museu da 
Polícia Civil e só a pouco tempo foram realocadas e ti-
veram a sua importância reconhecida. O professor pode 
também abordar a questão da intolerância religiosa, 
praticada principalmente contra os praticantes de reli-
giões de matriz africana.

Indicado para 8° ano do Ensino Fundamental

Manifestações Culturais: Assim como a religião de ma-
triz africana, o samba também era perseguido pela polí-
cia, mas nunca deixou de ressoar pelas ruas da Pequena 
África. A Pedra do Sal se configurou como um grande re-
duto baiano. Tia Ciata, grande empreendedora, quituteira 
de mão cheia, vai reunir em sua casa as grandes persona-
lidades do samba. Nas festas na casa de Tia Ciata surgirá 
as escolas de samba. Hoje, na Pedra do Sal continuam 
a acontecer animadas rodas de samba. Na região da 
Gamboa está situada a Cidade do Samba, que reúne bar-
racões de diversas escolas de samba e promove even-
tos culturais. Na praça da Harmonia e arredores desfilam 
blocos famosos no carnaval, dentre eles o Prata Preta, 
em homenagem a uma personalidade de nossa história 
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envolvida na Revolta da Vacina. Além de usar a história 
do surgimento do samba e do carnaval no Rio de Janeiro, 
nas letras das milhares de composições de samba, o pro-
fessor pode encontrar farto material de discussão com os 
alunos sobre a arte, a cultura e a história das populações 
afrodescendentes no Brasil.

Indicado para 9° ano do Ensino Fundamental

Imagens, Deslocamentos e Performances: A arte dos ar-
tistas estrangeiros viajantes e as fotografias do século XIX 
que registraram a presença africana no Brasil, nos ofere-
cem um conhecimento parcial e fragmentado de nossa 
história. Artistas contemporâneos, como Rosana Paulino, 
se apropriam dessas imagens e revisam a história oficial. 
A arte moderna e da atualidade é uma importante ferra-
menta para adentrar o roteiro da pequena África. Diversos 
artistas utilizaram o local como inspiração e mesmo como 
espaço expositivo. Destaco apenas dois, mas é recomen-
dado ao professor uma pesquisa mais extensa. Heitor dos 
Prazeres (1898-1966), compositor, cantor e pintor, fre-
quentou as rodas de samba de Tia Ciata, cunhou o termo 
“Pequena África” e retratou na pintura, paisagens e cor-
pos negros movimentados pela alegria de ritmos musicais 
brasileiros. A coletiva Mulheres de Pedra, com sede em 
Pedra de Guaratiba, tem uma produção audiovisual atrela-
da à performance das mulheres negras. O curta-metragem 
“Elekô” de 2015, filmado na região portuária, inclusive no 
Cais do Valongo, remonta a história do Brasil pela ótica das 
mulheres negras.

Indicado para Ensino Médio

Museus e Espaços Culturais: É possível listar locais onde 
grupos escolares podem visitar exposições interpretati-
vas da história da escravidão ou ainda, exposições que 
abrangem a arte e a cultura afro-brasileira. O Instituto de 
Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN) comporta o sítio 
histórico e arqueológico do Cemitério dos Pretos Novos, 
promove exposições de arte afro-referenciada e realiza 
diversas atividades educativas. O Museu da História e 
da Cultura Afro-brasileira (MUHCAB), em funcionamen-
to na Escola José Bonifácio, promove ações artísticas, 
culturais e educativas. O MUHCAB, que já foi escola, 
biblioteca e centro cultural, tem uma longa história de 
movimentação negra na região. A Casa da Tia Ciata é um 
espaço cultural que conta a história de Hilária Batista de 
Almeida, matriarca do samba. O espaço valoriza o sam-
ba, manifestação cultural afro-brasileira, símbolo da ci-
dade do Rio de Janeiro. Nos arredores temos o Museu de 
Arte do Rio e o Museu do Amanhã, espaços erguidos nas 
obras de revitalização do porto. Esses museus possuem 
diversas ações em diálogo com a Pequena África e artis-
tas negros e negras.

Indicado para todos os anos do ensino fundamental e do ensino 
médio, assim como para os profissionais da educação aprimorarem 
conhecimentos.



GEOGRAFIA

Rua Barão de São Félix
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Rebouças

MATE MASIE 

Eu ouvi e guardei
Conhecimento, Sabedoria 
Nyansa bun mu ne mate-
masie; Profunda sabedoria 
surge de ouvir e manter o 
que é ouvido
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A ciência geográfica permite analisarmos/entendermos, 
como salienta Milton Santos, que o espaço é um conjunto 
de fixos e fluxos e também que esse espaço é formado 
por um conjunto indissociável de sistemas de ações e 
sistemas de objetos, estando como tal em permanente 
construção. Abordar uma das áreas de ocupação mais 
antigas da cidade do Rio de Janeiro com os educandos 
se mostra necessário, sendo possibilitada por inúmeras 
abordagens sobre os lugares que compõem o Circuito da 
Herança Africana na Zona Portuária. Lugares estes histo-
ricamente invisibilizados e ocultados.

É preciso, no contexto da geografia, permanentemente dar 
visibilidade a elementos presentes na cidade, de modo a 
não favorecer o histórico silenciamento conveniente acerca 
de aspectos que remetam à memória da escravidão negra 
e de modo a denunciar as suas consequências nos pre-
sentes cariocas, como o racismo, a intolerância religiosa e 
a segregação racial.

Sendo assim, a percepção do espaço geográfico pelo pro-
fessor de Geografia orienta sua atuação em sala de aula, 
suas rotinas didáticas, influenciando na concepção de 
Geografia e de cidadania do estudante. Essa compreensão, 
soma-se ao fato de pensarmos que a educação é uma real 
oportunidade de desenvolvimento das potencialidades das 
pessoas, como uma preparação para que estas possam 
se afirmar como sujeitos e cidadãos; e por entendermos 
ainda que um ensino crítico da geografia pode contribuir 
no processo de deter a perpetuação de narrativas de um 
espetáculo temático da área em questão.
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Nesse sentido, traremos alguns elementos para além 
do Circuito Histórico e Arqueológico de Celebração da 
Herança Africana e que podem ser abordados em sala de 
aula e até mesmo num trabalho de campo nos diversos 
anos escolares por meio desta cartilha educativa como 
um recurso didático-pedagógico. O uso da cartilha como 
ferramenta se configura como um importante recurso nas 
aulas de Geografia, pois possibilita, mediante a adoção de 
uma linguagem leve e lúdica, a reflexão sobre problemá-
ticas socialmente relevantes e pouco abordadas no dia a 
dia dos alunos. Apresentamos assim, alguns dos locais 
do circuito e os conteúdos1 de Geografia que podem ser 
trabalhados, bem como as séries mais indicadas para de-
senvolver cada um deles.

Cais do Valongo: Neste ponto o(a) professor(a) pode 
tratar sobre as diversas transformações na paisagem e 
no espaço urbano da Zona Portuária ao longo do tem-
po, além de trabalhar dentro de uma perspectiva de um 
local de memória que remete a um dos mais graves cri-
mes contra a humanidade, a escravidão no Brasil. Desta 
forma, pode-se falar desde a reforma de Pereira Passos 
ocorrida no início do século XX, contextualizando com a 
urbanização e ocupação da cidade. É possível ainda fazer 
um paralelo com a reestruturação urbana ocorrida no 
âmbito do Programa do Porto Maravilha e que envolveu 

1  Tomamos como base o Currículo Carioca 2020 (Secretaria 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro) para sugerir abor-
dagens do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, bem como 
a última versão do Currículo Mínimo (2012) da Secretaria de 
Educação do Estado do Rio de Janeiro para sugerir abordagens 
nas séries do Ensino Médio. Vale destacar que as abordagens 
podem ser extrapoladas para todos os anos de ensino, adequan-
do ao seu público.

o desenterramento do Cais do Valongo em 2011, uma 
vez que essa Operação Urbana Consorciada privilegiou 
grandes empreendimentos culturais em detrimento de 
elementos históricos e da memória negra. Dessa manei-
ra, promovemos um diálogo entre os lugares apropriados 
como lógica da cidade-mercadoria nos diversos tempos.

Indicado para 6º, 7º, 8º ano do ensino fundamental e para 2º 
e 3º do ensino médio.

Pedra do Sal: Nesse ponto o(a) professor(a) pode abordar 
as distintas apropriações do lugar ao longo do tempo. A 
Pedra do Sal é um local que sempre esteve associado à 
cultura negra, visto que nessa parte da Zona Portuária, o 
sal e os africanos escravizados eram negociados. Mais 
tarde, livres, fizeram ali seu ponto para rituais, cultos re-
ligiosos, batuques e rodas de capoeira e de samba. Além 
desses pontos, é possível abordar com os (as) estudantes 
sobre a presença de um quilombo urbano, identifican-
do sua importância, suas heranças, suas resistências 
e lutas, como a relacionada às políticas de moradias.  
Destacando os históricos processos socioespaciais, 
como a exclusão e a segregação. Vale também possibili-
tar uma discussão sobre a ocupação de áreas periféricas 
da cidade enquanto a Zona Portuária passava a ser en-
tendida como um local vazio e decadente. Interessante 
dialogar sobre os discursos e narrativas sobre os lugares. 
A quem interessa?

Indicado para 6º, 7º, 8º ano do ensino fundamental e para 2º 
e 3º do ensino médio.



42 43

Docas Pedro II: Nesse ponto o(a) professor(a) pode abor-
dar como mais um elemento em favor da afirmação da 
memória e da cultura negra, destacando o engenheiro 
negro André Rebouças, um dos responsáveis pela obra 
no século XIX, junto do seu irmão Antônio Rebouças. 
Pensando numa relação espacial, vale destacar que o 
prédio do Docas é parte integrante do complexo do sítio 
arqueológico Cais do Valongo, declarado Patrimônio da 
Humanidade em 2017. Assim, pode realizar um diálogo 
com os (as) estudantes sobre como, em alguns momen-
tos, a preservação de edifícios, alçados à condição de 
patrimônio e tornados emblemáticos dos programas de 
renovação urbana, funcionando com uma orientação ao 
apaziguamento dos conflitos. O referido prédio foi reque-
rido pela UNESCO para abrigar o Centro de Interpretação 
do Cais do Valongo. 

Indicado para 7º e 8º ano do ensino fundamental e para 2º 
e 3º do ensino médio.

Intervenções urbanísticas e as lutas pelo direito à moradia: 
Nesse ponto o(a) professor(a) pode dialogar sobre as lu-
tas pelo direito à moradia na região central, articulando/
relacionando com as remoções em que a população da 
área são submetidas historicamente. Desde a apropria-
ção do local como refúgio de negros libertos, passando 
pela remoção do famoso cortiço “Cabeça de Porco” no 
contexto das reformas empreendidas por Pereira Passos 
e por Francisco Bicalho, que abrigava mais de 2 mil 
pessoas, além de outras habitações em situação seme-
lhantes também foram desarticuladas (postas abaixo) e 
grande parte de sua população se dirigiu para espaços 

periféricos da cidade. No cenário da Operação Urbana 
Consorciada (OUC) Porto Maravilha, outras remoções 
foram realizadas, como a remoção emblemática de inú-
meras famílias ocorrida no Morro da Providência para a 
instalação do teleférico em 20142. É possível sinalizar 
também os diversos imóveis desocupados que pode-
riam cumprir a função social3. O direito à moradia é um 
direito à vida.

Indicado para 7° ano do Ensino Fundamental II e 3° ano do 
Ensino Médio

2  Importante evidenciar o seu não funcionamento desde 
dezembro de 2016. Informação extraída do site do G1. Disponível 
em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/05/20/
moradores-do-morro-da-providencia-estao-sem-teleferico-ha-
-mais-de-dois-anos.ghtml. Acesso em: 27/08/2021.
3  A função social da propriedade é descrita no Inciso XXIII do 
Artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Essa função consiste 
na utilização da propriedade, urbana ou rural, em consonância 
com os objetivos sociais de uma determinada cidade. Ela impõe 
limites ao direito de propriedade, para garantir que o exercício 
deste direito não seja prejudicial ao bem coletivo. Isto significa 
que uma propriedade rural ou urbana não deve atender apenas 
aos interesses de seu proprietário, mas também ao interesse da 
sociedade. Disponível em: https://www.politize.com.br/artigo-5/
funcao-social-da-propriedade/. Acesso em: 27/08/2021.



LITERATURA

Largo de São Francisco da Prainha
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O ensino de literatura brasileira, principalmente quando se 
pensa em educação básica, é sem dúvidas uma questão 
que precisa ser constantemente repensada e reconfigurada 
para, assim como as demais áreas do conhecimento, ade-
quar-se ao tempo histórico e social em que está inserido e 
ao público a que se destina. Nesse viés, compreende-se 
que a literatura, em consonância à compreensão de Alfredo 
Bosi, é formada pela individualidade que impulsiona as ex-
periências estéticas e pelos elementos sociais, históricos e 
culturais que permeiam sua criação. Sob esta perspectiva, 
pode-se entender que as produções literárias se relacionam 
diretamente com seu tempo e lugar, sendo esses dois mais 
que meras ilustrações na construção da narrativa. Ademais, 
a mesma enquanto disciplina curricular tem em seus con-
teúdos a possibilidade (talvez até mesmo a necessidade) 
de articulação com várias outras matérias como História, 
Geografia, Biologia, Filosofia, Artes e Sociologia.

Nesse sentido, a literatura brasileira nos reserva diversos 
contos e romances produzidos e ambientalizados no Centro 
Histórico e na Zona Portuária da cidade do Rio de Janeiro no 
final do século XIX / início do século XX. Esses locais preci-
sam ser percebidos nessas narrativas, ainda que apareçam 
de forma sutil e rápida, como mais que simples panos de 
fundo decorativos da ficção, mas sim pensados como peças 
importantes que contribuem na construção e análise de vá-
rios aspectos históricos, geográficos e sociais desse período. 
Com isso, para articular o ensino de literatura e o Circuito 
Pequena África, é preciso entender o poder e a potência pe-
dagógica que espaços fora da sala de aula proporcionam e 
pensar literatura como sendo mais que uma matéria isolada 
e um compilado de escolas literárias descontextualizadas. 
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Nesse prisma, é interessante pensá-la a partir da análise um 
pouco mais atenciosa dos textos e, a partir deles, identificar 
características em comum nas produções da época que são 
enquadradas em determinada corrente literária. 

Nesse âmbito, o presente manual pretende apresentar 
exemplos de textos – contos e romances – em que al-
guns lugares da Pequena África aparecem na história 
ou como cenário completo, ou como lugar citado por 
algum personagem, ou como lugar onde alguma cena 
acontece ou ainda como sendo uma boa referência para 
o desenvolvimento de temáticas importantes de algu-
ma obra. Esse trabalho tem por objetivo sugerir alterna-
tivas ao professor de literatura para o ensino do currícu-
lo da disciplina nas escolas. É importante ressaltar que 
as propostas aqui apresentadas para uma aula externa 
de literatura foram pensadas a partir da multidisciplina-
ridade, em um contexto em que haja outros professores 
de outras áreas do conhecimento presentes, a fim de 
promover uma interrelação entre as disciplinas. 

Conto Pai contra Mãe – Machado de Assis

Cais do Valongo: o cais do Valongo é citado logo no início da 
narrativa quando fala sobre fuga e compra de escravizados.

A fuga repetia-se, entretanto. Casos houve, ainda 
que raros, em que o escravo de contrabando, ape-
nas comprado no Valongo, deitava a correr, sem 
conhecer as ruas da cidade.

Nesse lugar do circuito, o professor pode contex-
tualizar a fala do narrador com informações sobre o 
processo de escravidão, a proibição do tráfico negreiro 
que era desrespeitada, entre outras informações sobre 
a chegada e comercialização dos escravizados no cais 
– informações que podem ser complementadas e apro-
fundadas pelo professor de História.

Rua da Alfândega: a Rua da Alfândega aparece no fim do 
conto, já como cenário da última cena da narrativa.

Não estava em maré de riso, por causa do filho 
que lá ficara na farmácia, à espera dele. Também 
é certo que não costumava dizer grandes coisas. 
Foi arrastando a escrava pela rua dos Ourives, em 
direção à da Alfândega, onde residia o senhor

Nesse momento é interessante fazer com que o 
aluno pratique o exercício de visualizar a cena naquele 
lugar, na tentativa de aproximá-lo das sensações e dos 
sentimentos que o autor tentou expressar. Relembrar a 
história ou até mesmo fazer a leitura da cena são algu-
mas sugestões. Nesse contexto, alguns conceitos como 
verossimilhança externa e catarse podem ser trabalha-
dos. Para isso, pode haver também a contribuição do 
professor de Artes com uma leitura dramatizada e/ou 
uma performance da cena. 

Indicado para: 9º ano do Ensino Fundamental / 2º ano do 
Ensino Médio 



ESSE NE TEKREMA

“Ninguém se apressa para 
construir o que importa”,  
diz o provérbio da ADINKRA 
que representa o comprome-
timento e a meticulosidade 
dos artistas com suas obras, 
geralmente máscaras
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Conto O caso da vara – Machado de Assis

Igrejas e Irmandades de Negros: o conto se passa na casa 
de Sinhá Rita, que fica no Largo do Capim – onde hoje é 
a Presidente Vargas no ponto na altura da Uruguaiana. 
Além disso, no decorrer do conto, Machado de Assis faz 
referência à Rua Uruguaiana com seu antigo nome – 
Rua da Vala.

Damião perguntou a Sinhá Rita se a casa não teria 
saída pelos fundos; correu ao quintal, e calculou 
que podia saltar o muro. Quis ainda saber se ha-
veria modo de fugir para a rua da Vala, ou se era 
melhor falar a algum vizinho que fizesse o favor 
de o receber.

Nesse ponto do circuito, o professor pode fazer 
menção à narrativa machadiana – que se passa no 
período da escravidão e que tem seu desfecho com o 
castigo físico de uma pequena escravizada. Pode-se 
traçar um paralelo em que essas irmandades eram jus-
tamente uma forma de resistência e sobrevivência dos 
escravizados frente às diversas violências sofridas por 
eles no período e retrata nesse e em outras narrativas 
de Machado de Assis. Além disso, aqui pode haver a 
complementação do professor de Geografia na questão 
dos nomes antigos das ruas, dos lugares que existiam 
naquela época e hoje em dia não existem mais e etc.

Indicado para: 9º ano do Ensino Fundamental / 2º ano do 
Ensino Médio

Machado de Assis
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Remanescente da casa de nascimento de Machado de Assis: 
neste ponto, é possível o professor resgatar a biografia do 
autor e, assim, associá-la aos temas abordados em várias 
de suas obras como a violência da escravidão e o precon-
ceito racial e social da época, e também o tom pessimista 
muito presente nos seus textos. Essas características são 
vistas, inclusive, nos contos aqui exemplificados – Pai 
contra Mãe e o Caso da Vara. Assim, o professor estabe-
lece uma linearidade e uma interseção entre certos luga-
res vistos no circuito. 

Indicado para: 2º ano do Ensino Médio

Romance O Bom Crioulo – Adolfo Caminha e Romance  
O cortiço – Aluísio de Azevedo

Esses romances têm como cenário a cidade do Rio de 
Janeiro do final do século XIX. Os enredos não acon-
tecem nem fazem referência direta aos locais perten-
centes ao Circuito da Pequena África. Entretanto, as 
temáticas trabalhadas nas suas narrativas, seus desen-
volvimentos e as biografias dos personagens podem 
facilmente ser articulados com os fatos históricos que 
emergem em uma visita ao Circuito. 

O Bom Crioulo – o romance pode ser mencionado 
no ponto do Edifício Docas Pedro II ou no Conjunto 
Arquitetônico do Cais do Valongo. Ao falar do Porto do 
Rio, o professor pode desenvolver – a partir da história 
de Amaro protagonista do romance – a questão da rela-
ção dos escravos fugidos de fazendas que se alistavam 
na Marinha, que preferiam sofrer com a rigidez, prisões 

e castigos físicos do regime militar do que permanecer 
na condição de escravizado. Também aqui, levantar o 
ponto sobre a construção da imagem do negro de for-
ça física, capaz de suportar grandes castigos, agressivo 
e violento, características constantemente atribuídas a 
Amaro no romance. 

O cortiço – o romance pode ser mencionado em pontos 
da Zona Portuária como o Largo de São Francisco da 
Prainha ou o Morro da Conceição e o Quilombo da Pedra 
do Sal. Nesses lugares, pode-se resgatar a obra pela 
perspectiva da formação dos cortiços e favelas do Rio 
de Janeiro, onde se concentravam a maioria da popula-
ção negra. Nesse sentido, as histórias de personagens 
como Rita Baiana e Bertoleza podem ilustrar a questão 
das vivências em comunidade e as formas de resistên-
cia do povo negro nesse lugar.

Além disso, ambas as obras estão localizadas na 
escola literária do Naturalismo. Assim, elas podem ser 
citadas também como um mecanismo de fortalecimento 
de estereótipos negativos do corpo negro como a ani-
malização, as aglomerações dos cortiços como sendo 
por mero “gosto das pessoas”, comportamentos natural-
mente agressivos e etc. 

Indicado para: 2º ano do Ensino Médio
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Cais do Valongo



NKONSON-KONSON

“Elo de corrente”
“Os homens que compartilham de 
uma relação em comum nunca 
se separam uns dos outros”, diz o 
ADINKRA que traz a unidade pelo 
passado em comum, símbolo do 
movimento negro
Símbolo de unidade e relações 
humanas Um lembrete para  
contribuir para a comunidade,  
que na unidade há força
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Falar de identidade no Brasil requer cautela, pelo fato de 
ao longo da história se pensar qual é a melhor forma de 
se construir uma identidade brasileira. O Brasil se tornou 
um país difícil de se definir devido à sua multiplicidade  
étnica e às diferentes maneiras de enfrentá-la. Além disso, 
existe a questão de ser um país em que as relações ra-
ciais são marcadas por desigualdades profundas no que 
diz respeito à construção de oportunidades para grupos 
étnicos negros e negras.

Após a abolição da escravatura, percebe-se um país com-
portando uma gama de grupos étnicos diversos. A partir 
disso, proliferaram diversas teorias que procuravam expli-
car e descobrir qual era a “melhor” identidade para o povo 
brasileiro. Neste roteiro, a proposta é apresentar sugestões 
no campo da Sociologia que ajudem aos(as) professores(as) 
aproveitarem da melhor forma, a partir de suas experiências, 
o circuito Pequena África com seus(as) alunos(as). Para isso, 
foi construído um pequeno roteiro que pode ajudar nas refle-
xões sociológicas, antropológicas, econômicas e políticas ao 
longo do caminho a ser percorrido.

Importante ressaltar que a experiência do(a) professor(a), 
seus recursos intelectuais, irão apenas se somar às suges-
tões construídas neste roteiro. A ideia é que as reflexões 
sobre os circuitos pela pequena África sejam preenchidas 
com trocas de ideias e conhecimentos entre professo-
res(as) e alunos(as) e que todo processo histórico vivido 
pelos ancestrais africanos sirvam como instrumentos para 
pensar no campo da sociologia a nossa sociedade, princi-
palmente no contexto atual refletindo sobre a trajetória da 
escravidão. Bom passeio!

Heitor dos Prazeres
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Pedra do Sal: Nesse circuito, a sugestão para o(a) profes-
sor(a) de Sociologia pode ser pensar Antropologicamente 
a questão dos “lugares negros” na cidade do Rio de Janeiro, 
sendo a Pedra do Sal um desses espaços de dissemina-
ção da cultura. Pensar o quanto simbolicamente é im-
portante o movimento da cultura pelo fato de fortalecer 
identidades ou mesmo resgatá-las como é caso dos po-
vos negros. Construir uma conexão deste lugar no tempo 
presente como um espaço que ainda é importante no res-
gate e construção da cultura Negra, promovendo eventos 
como Jazz, Samba dentre outras expressões culturais 
ao longo da semana. Frisar o quanto os movimentos de 
cultura devem ter um compromisso em valorizar a diver-
sidade e reconhecer a importância das culturas negras na 
construção identitária da cidade do Rio de Janeiro.

Indicado do 9º ao 3º ano

Sugestão bibliográfica: LARAIA; Roque; “Cultura um conceito 
Antropológico” (1993)

Cais do Valongo: Neste Circuito, o(a) professor(a) pode 
pensar o conceito de sistema, pensando a dimensão do 
sistema escravocrata. Como toda uma sociedade estava 
vinculada economicamente a relação com tráfico e venda 
de escravos. Como toda uma estrutura da cidade é voltada 
para esse comercio humano, a ponto de construírem um 
cais próprio para desembarque de negros e negras afri-
canos(as). Por outro lado, o(a) professor(a) pode pensar 
também nos sujeitos e sujeitas que chegam nesse cais. A 
questão da identidade, memória e pertencimento podem 
ser um caminho, pois, os ancestrais africanos ao che-

garem em terras brasileiras são obrigados a deixarem, 
fisicamente e simbolicamente tudo para trás. Nesse mo-
mento são tratados como coisas, objetos. Como pensar 
com os(as) alunos(as) essa questão? Os corpos negros 
hoje como são vistos e tratados? Além disso, o professor 
pode pensar na questão dos laços familiares, pois estes 
foram cortados assim que negros e negras chegam ao 
cais do Valongo. Famílias são separadas, como ficam os 
referenciais desses sujeitos e sujeitas?

Por último, o Professor pode tratar com os jovens o 
conceito de Quilombo como forma de resistência en-
contrada pelo povo negro para lutar contra o sistema 
escravocrata da época. Como os quilombos foram espa-
ços de luta, resistência, resgate e reconstrução da iden-
tidade e cultura do povo negro no Brasil. Onde estão os 
Quilombos contemporâneos hoje?

Indicado do 9º ao 3º ano

Largo de Santa Rita: O(A) professor(a) pode pensar no 
processo de naturalização do comércio de escravos na 
época. Como os espaços públicos da cidade eram reser-
vados para o comércio humano de escravos, isto é, qual 
a lógica moral estabelecida, pois alguns pontos da cida-
de eram permitidos o comércio, outros não, por que isso? 
Como provocar a turma a pensar no conceito de status 
social na época e nos tempos atuais? Outra questão é 
pensar na capacidade de corpos negros e negras serem 
expostos sem qualquer questionamentos, como se fos-
sem naturalmente encaixados em papeis sociais (servis) 
na sociedade brasileira. O(A) professor(a) pode pensar 
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com os alunos também nas relações de poder entre igreja 
e Estado. Como essas instituições legitimaram o proces-
so escravocrata e a legitimação da violação dos corpos. 
Qual a relação hoje da igreja com as religiões de Matriz 
africanas? Qual o papel do Estado hoje em reconhecer o 
valor da cultura no processo de desenvolvimento do país.

Indicado para 9º ao 3º ano

Instituto Pretos Novos: Neste circuito o (a) professor(a) 
pode retornar na proposta de refletir sobre violação de 
corpos negros e negras. Entretanto, pode-se atualizar 
a discussão falando de corpos matáveis e corpos não 
matáveis. Refletir com os(as) alunos(as) de quem eram 
esses corpos. Como sugestão pode-se pensar no con-
ceito de Necropolítica, levar os estudantes para esse 
tempo pensando esse conceito, em seguida trazê-los de 
volta ao presente pensando, repensando esse concei-
to. Nesse sentido, pode-se inserir o conceito de justiça, 
Direitos Humanos. Como a população negra estava co-
locada na época em relação a essa questão e como está 
hoje? Quais foram os avanços. Pensar também na região 
onde está localizado o Museu dos Pretos Novos. Como 
simbolicamente reage ou reagiu a população do lugar 
sabendo que ali foi ou ainda é um cemitério de ex-es-
cravos? Buscar fazer com que os alunos ressignifiquem  
o olhar sobre a região a partir das reflexões e observação 
do lugar.

Indicado para 9º e 3º ano

Praça da Harmonia: Nesse circuito, o(a) professor(a) pode 
trabalhar com os(as) alunos(as) o conceito de imaginário 
social. Como sociedade brasileira via/vê o negro. Como 
sujeito passivo? Sem atitude? Preguiçoso? A praça da 
Harmonia pode servir de reflexão inversa para os(as) alu-
nos(as) mostrando o quanto a população negra sempre 
lutou contra as estruturas de poder e como o estereótipo 
negro tem relação profunda com a estrutura preconcei-
tuosa desenvolvidas no Brasil. Entretanto, para criar uma 
conexão com os processos de lutas ocorridos na praça 
da Harmonia, uma sugestão é pensar nos processos de 
remoções e o quanto simbolicamente foram e são desas-
trosos para a construção de identidade e pertencimento e 
como as estruturas de poder até hoje se utilizam dessas 
estratégias para fazer valer seu projetos de moderniza-
ção, onde determinados grupos e corpos são excluídos.

Indicado para 9° e 3º ano

Docas Pedro II: Nesse circuito o(a) professor(a) pode 
trabalhar com os(as) alunos( as) os conceitos de papel 
social, mobilidade social e status social. Quais eram as 
posições e funções das populações negras na época. 
Como funcionava o processo de ascensão social? Como 
era possível a mobilidade social de um homem preto e 
mulher preta em um Brasil escravocrata? O papel da 
Miscigenação no processo de ascensão social, o mula-
to como exemplo, o acadêmico, o profissional técnico, o 
negro de ganho. Para isso como sugestão pode se usar o 
livro de Marilene Nogueira “ O negro na rua”(1988). Trata 
em algumas partes como eram hierarquicamente dividi-
dos os papéis sociais no Brasil e como os brancos portu-
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gueses e seus descendentes entendiam e aplicavam no 
seu dia a dia tais atitudes.

Indicado para 9º e 3º ano

Sugestões bibliográficas: NOGUERIA; Marilene; “O negro na rua” 
(1988).

Jardim Suspenso do Valongo: Neste circuito, o(a) profes-
sor(a) pode retomar o tema da modernização do Brasil. 
Pensar com os(as) alunos(as) o lugar dos corpos negros 
na sociedade brasileira. Para isso, como sugestão pode ser 
utilizado para suas reflexões o livro de Roberto da Matta “A 
casa e rua” que trata dos processos hierárquicos dentro das 
casas brasileiras. Pensar também as ruas do Rio com João 
do Rio que se lamentava com o processo de modernização 
do Brasil, fazendo com que as ruas perdessem a sua origi-
nalidade. Pode também o professor chamar a atenção para 
o surgimento do racismo científico, fenômeno da moderni-
dade que ganhou muita força no Brasil através da ideia de 
“Ideologia do embranquecimento”.

Indicado para 9° e 3º ano

Sugestões bibliográficas: DA MATTA; Roberto; “A casa e a rua” (1982)

Sugestões: 
1- Os encontros de História devem ocorrer antes dos encontros 
de Sociologia. Sugiro que se construa uma conexão prévia entre 
disciplinas para dar mais sentido ao processo de entendimento e 
reflexão dos (as) alunos (as). 

A LEI 10639 E O CIRCUITO  
DA HERANÇA AFRICANA

A lei 10639 aprovada em janeiro de 2003 estabelece a 
obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-bra-
sileira e africana no Ensino Básico e Ensino Superior do 
Brasil. A lei nasceu da luta do movimento negro, para 
que o conteúdo relacionado aos negros fosse de fato en-
sinado no sistema educacional brasileiro. Desde então, 
essa lei tem sido um grande avanço, mas ainda limitado. 
É importante chamar atenção para o fato de que a legis-
lação não versa apenas sobre aplicação da mesma na 
disciplina de história, mas em todas as disciplinas mi-
nistradas no Ensino Básico.

O Circuito da Herança Africana possui uma ampla 
gama de questões relativas à temática negra no Brasil. 
Desde monumentos, sítios arqueológicos, estátuas, ma-
nifestações culturais, lugares sagrados para as religi-
ões afro-brasileiras, museus e monumentos históricos. 
Desta forma, sendo um território repleto de conteúdo 
para os professores de diversas disciplinas trabalharem 
a lei 10639 com os estudantes.

A não implementação ampla e universal da lei tem 
origem em diversos motivos como: falta de formação 
dos professores, ausência de material didático, falta de 
políticas públicas, racismo e falta de conhecimento de 
muitos sobre a lei. Infelizmente, são poucos os profes-
sores e escolas que implementam ou realizam trabalhos 
sólidos e contínuos para aplicação da legislação.
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Ao longo do Circuito da Herança Africana há deze-
nas de questões inseridas na lei 10639 como: mani-
festações culturais negras, religiões afro-brasileiras, 
arte negra, grandes personagens históricos negros, qui-
lombo urbano, história afro-brasileira, história africana, 
legado cultural negro entre outras questões. Além do 
processo de escravidão que é uma questão importante, 
porém não é o único tema, pois durante muitos anos o 
ensino resumiu, de maneira racista, o negro apenas à 
escravidão.

O Circuito da Herança Africana, especialmente para 
escolas públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro, 
tem uma ótima oportunidade de aplicar a lei. O circuito 
tem diversos pontos em que podem ser abordados con-
teúdos da temática negra. Apesar de não resolver todos 
os problemas acerca da falta de aplicação, o Circuito 
pode ser um ótimo instrumento para colocar a lei em 
prática. Ao fazer uso dele, os professores e escolas po-
dem em apenas um trabalho de campo abordar diversas 
questões relativas ao conteúdo afro-brasileiro e africano 
e em diversas disciplinas.

AUTORES 

André Gomes é sociólogo, doutorando em Ciências 
Sociais pela Puc-Rio, Mestre em Política Social pela UFF, 
Especialista em Segurança Pública e Cidadania pelo 
CeSeC-UCAM, Pesquisador Associado na área de raça 
e gênero pela UNIperiferias e Professor de Sociologia da 
Rede Pública Estadual do Rio de Janeiro.

Carla Nogueira Marques, Doutora em políticas públicas e 
Formação Humana /UERJ. Cientista Social. Coordenadora 
pedagógica e Pesquisadora Do Instituto de Pesquisa e 
Memória Pretos Novos.

Jorge Santana é professor de história pela UERJ, mestre 
em Ciências Sociais pelo Programa de Pós Graduação 
em Ciências Sociais, da UERJ e atualmente doutorando 
no mesmo programa. Atuou por mais de 8 anos como 
professor na rede privada e cursos preparatórios.

Maria Lidia Moraes é jornalista, radialista, Editora da 
Revista Ziriguidum Nota 10, pós-graduanda em Turismo 
Cultural, militante do Movimento Negro do Rio de 
Janeiro desde os anos 1980. Entre outras importan-
tes ações, atuou ativamente no movimento que fez as 
Cotas Universitárias acontecerem no Rio de Janeiro. É 
conselheira do Comdedine-Rio – Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos do Negro.

Mariana Maia (RJ, 1984). Formada em História da Arte, 
Mestra em Artes (UERJ).Artista, educadora, pesquisa-
dora e curadora independente. Atua na SME-Duque de 
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Caxias e no MUHCAB - Museu da História e da Cultura 
Afro-brasileira. Pesquisa arte afro-brasileira e as relações 
étnico-raciais.

Milena Melo é formada em Geografia pela UFF, mestra 
em Demografia pela ENCE/IBGE e doutora em Geografia 
pela UERJ. Possui experiência como professora desde 
2010 nas redes pública e privada.

Monique Cassiano é professora de Língua Portuguesa, 
Redação e Literatura, formada em Letras Portugês/
Inglês pela UERJ, mestra em Estudos da Linguagem 
pelo Programa de Pós Graduação em Estudos da 
Linguagem (PPGEL) da PUC-RIO. Atua na SEEDUC RJ 
- na cidade de São Gonçalo há 6 anos como professora 
regente de Português, Literatura e Redação, além de 
ter experiência no ensino básico da rede privada e em 
cursos preparatórios. 
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