
Sítio arqueológico foi descoberto em 2011, 
durante as escavações realizadas como parte 
das obras de revitalização da Zona Portuária do 
Rio de Janeiro

O local é símbolo da dor de milhares de negros 
escravizados
O Sítio Arqueológico do Valongo, no Rio de 
Janeiro (RJ), foi declarado Patrimônio Mundial da 
Humanidade neste domingo (9) pelo Comitê do 
Patrimônio Mundial da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco).
O Cais do Valongo, localizado na Praça Jornal do 
Comércio, é símbolo da dor de milhares de 
negros escravizados trazidos para o Brasil por 
mais de 300 anos. 
Em 20 de novembro de 2013, data em que se 
celebra o Dia da Consciência Negra, o Cais do 
Valongo foi declarado Patrimônio Cultural da 
cidade do Rio de Janeiro, por meio do Instituto Rio 
Patrimônio da Humanidade (IRPH).
No mesmo período, representantes da Unesco 
passaram a considerar o sítio arqueológico como 
parte da Rota dos Escravos, sendo o primeiro 
lugar no mundo a receber esse tipo de 
reconhecimento. Ambos eventos reforçaram a 
candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio da 
Humanidade. 
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Principal porto de entrada de 
africanos escravizados no 
Brasil e nas Américas, o Cais 
do Valongo, no Rio de 
Janeiro é o 21º sítio brasileiro 
i n s c r i t o  n a  L i s t a  d o  
Patrimônio Mundial da 
UNESCO.



HISTÓRIA

Principal porto de entrada de africanos escravizados no Brasil e nas Américas, o Cais do Valongo, 
no Rio de Janeiro.

O Brasil recebeu mais de quatro milhões de escravos nos mais de três séculos de regime 
escravagista no país. Pelo Cais do Valongo, na Região Portuária do Rio de Janeiro, passaram mais 
de um milhão de africanos escravizados, o que tornou o local o maior porto receptor de escravos do 
mundo. 
O dossiê - elaborado ao longo de um ano de trabalho foi coordenado pelo antropólogo Milton Guran 
-, resgata a história trágica e cruel do tráfico negreiro e analisa com detalhes a importância histórica 
e o simbolismo do sítio arqueológico para todos os brasileiros, em especial os afrodescendentes. 
Revelado em 2011 durante as obras do Porto Maravilha, que está revitalizando área de cinco 
milhões de metros quadrados na Região Portuária do Rio de Janeiro, o Cais do Valongo foi 
construído em 1811 pela Intendência Geral de Polícia da Corte do Rio de Janeiro. O objetivo era 
retirar da Rua Direita, atual Primeiro de Março, o desembarque e comércio de africanos 
escravizados.
Os escravos que desembarcavam no local partiam para as plantações de café, fumo e açúcar do 
interior do estado e para outras regiões do Brasil. Os escravos que ficavam no Rio de Janeiro, 
geralmente, eram os escravos domésticos ou os que eram usados como força de trabalho nas 
obras públicas.
Em 1831, o Cais do Valongo foi fechado após a proibição do tráfico transatlântico por pressão da 
Inglaterra. A norma foi solenemente ignorada e recebeu a denominação irônica de lei para inglês 
ver. Entre a construção do cais e a proibição do tráfico, ingressaram no país entre 500 mil e um 
milhão de escravos de diversas nações africanas. A cidade do Rio de Janeiro, em quase quatro 
séculos de escravidão, recebeu sozinha cerca de 20% de todos os africanos escravizados que 
chegaram vivos às Américas. Isso faz da cidade e do Cais do Valongo referências do que foi a maior 
transferência forçada de população na história da humanidade.
Ao longo dos anos, o Cais sofreu sucessivas transformações. Na primeira intervenção, em 1843, 
foi remodelado com requinte para receber a Princesa das Duas Sicílias, Teresa Cristina Maria de 
Bourbon, noiva do (então) futuro Imperador D. Pedro II, e passou a se chamar Cais da Imperatriz. 
Com a assinatura da Lei Eusébio de Queirós, em 1850, pôs-se fim verdadeiramente ao tráfico para 
o Brasil, embora a última remessa conhecida date de 1872 e a escravidão tenha persistido até a 
Abolição, em 1888.
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Em 1911, com as reformas urbanísticas da cidade, o 
Cais da Imperatriz foi aterrado. No entanto, durante 
as obras do Porto Maravilha, com as escavações 
realizadas no local em 2011, foram encontrados 
milhares de objetos como parte de calçados, botões 
feitos com ossos, colares, amuletos, anéis e 
pulseiras em piaçava de extrema delicadeza, jogos 
de búzios e outras peças usadas em rituais 
religiosos.
Em 2012, a prefeitura do Rio de janeiro acatou a 
sugestão do Movimento em Defesa do Direito do 
Negro e, em julho do mesmo ano, transformou o 
espaço em monumento preservado e aberto à 
visitação pública. O Cais do Valongo passou a 
integrar o Circuito Histórico e Arqueológico da 
Celebração da Herança Africana, que estabelece 
marcos da cultura afro-brasileira na Região 
Portuária, ao lado do Jardim Suspenso do Valongo, 
Largo do Depósito, Pedra do Sal, Centro Cultural 
José Bonifácio e Cemitério dos Pretos Novos.
Em 20 de novembro de 2013, Dia da Consciência 
Negra, o Cais do Valongo foi alçado a patrimônio 
cultural da cidade do Rio de Janeiro, por meio do 
Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH). 
Representantes da Unesco também consideraram o 
sítio arqueológico como parte da Rota dos Escravos, 
sendo o primeiro lugar no mundo reconhecido pela 
Unesco. O evento reforçou ainda mais a intenção da 
cidade de lançar a candidatura do Cais do Valongo a 
Patrimônio da Humanidade.



O Cais do Valongo se torna 21º sítio brasileiro inscrito na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. A 
inscrição aconteceu hoje (09/07/2017), após votação do Comitê do Patrimônio Mundial.
Durante a sua 41ª Reunião, o Comitê do Patrimônio Mundial decidiu incluir, na Lista do Patrimônio 
Mundial, o Cais do Valongo por seu grande significado para gerações passadas, presentes e futuras no 
que se refere a história do tráfico atlântico e a escravização de africanos.Trata-se do segundo sítio da 
cidade do Rio de Janeiro a receber o reconhecimento internacional da UNESCO. Antes do Cais do 
Valongo, entrou para a Lista, em 2012, o Rio de Janeiro, Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar. 
Por sua magnitude, o Cais do Valongo pode ser considerado o lugar mais importante de memória da 
diáspora africana fora da África. Ele é o maior porto de entrada de negros escravizados na América Latina. 
As estimativas apontam que entre 500 mil e um milhão de negros chegaram ao continente 
desembarcando neste Cais. Desde sua construção, em 1811, ele sofreu sucessivas transformações até 
ser aterrado em 1911. O local foi revelado, em 2011, durante escavações das obras do Porto Maravilha, e 
se tornou o maior vestígio material das raízes africanas nas Américas. A cidade transformou o espaço em 
monumento preservado e aberto à visitação pública. 
Para a Representante a.i. da UNESCO no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto, “o Cais do Valongo tem 
valor histórico, arqueológico e cultural, traz memórias de um período da história que não pode se repetir 
jamais e, por isso mesmo, precisa ser lembrado. O seu reconhecimento internacional ressalta uma época 
muito importante para a formação da cultura brasileira e das Américas”. 
A coordenadora de Cultura a.i. da UNESCO no Brasil, Rebeca Otero, complementa dizendo que “é preciso 
conhecer nosso passado e o Cais do Valongo nos aproxima dele. O reconhecimento do sítio pela 
UNESCO é também um reforço a ações no campo da educação, assim como é a Lei 10.639/2003, que 
ajuda o povo brasileiro a conhecer sua própria história determinando a inclusão da temática História e 
Cultura Afro-Brasileira no  currículo oficial da Rede de Ensino”. 
Durante a Reunião, a presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Kátia 
Bogéa, em sua declaração em comemoração ao título,  lembrou que o Cais do Valongo se torna, agora, 
mais um dos poucos sítios do Patrimônio Mundial a lembrar a história da escravidão.

.

"Esse Sítio Arqueológico é único pois 
representa os milhões de africanos 
que foram escravizados e que 
trabalharam para construir o Brasil 
como uma nação, gerando a maior 
população de negros fora da África no 
mundo. Estamos celebrando a 
D é c a d a  I n t e r n a c i o n a l  d e  
Afrodescendentes da ONU e a 
inscrição desse Sítio na Lista reafirma 
o papel do Brasil como um lugar de 
diversidade e não somente um local 
de memórias dolorosas", disse a 
presidente. 

A importância do Cais do Valongo  



O dossiê de candidatura ao Patrimônio Mundial começou a ser preparado em 2014, coordenado pelo 
antropólogo Milton Guran e elaborado pelo Iphan, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro. 
Critério para o reconhecimento do Cais do Valongo
O valor excepcional universal do Cais do Valongo, reconhecido pela UNESCO, atende ao sexto critério 
dos 10 estabelecidos no Guia Operacional para a Implementação da Convenção do Patrimônio Mundial. 
Estar diretamente ou materialmente associado a acontecimentos e tradições vivas, ideias ou crenças, 
obras artísticas e literárias de significação universal excepcional é o critério VI do Guia para a 
Implementação da Convenção do Patrimônio Mundial. Conforme argumentos apresentados no dossiê 
de candidatura, o Cais do Valongo se encaixa neste critério, pois é um exemplo de sítio histórico sensível 
- que desperta a memória de eventos traumáticos e dolorosos e que lida com a história de violação de 
direitos humanos. Portanto, o Cais do Valongo materializa memórias que remetem a aspectos de dor e 
sobrevivência na história dos antepassados dos afrodescendentes, que hoje totalizam mais da metade 
da população brasileira e marcam as sociedades de outros países do continente americano.

Fonte: 
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