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Resumo 

 

O presente trabalho busca analisar a abordagem do jornalismo impresso 

brasileiro aos assuntos ligados a cultura e história negra. Estudam-se questões como 

silencimento, exclusão, barbárie e configuração da memória. Matérias publicadas pelo 

jornal O Globo nos anos de 1996 e 2017 sobre o Cemitério dos Pretos Novos, necrópole 

destinada aos negros cativos recém aportados no Rio de Janeiro, são analisadas durante 

o estudo de caso. Por meio dessa análise de conteúdo, verificam-se evidencias da 

inserção do jornalismo na teia das facilidades e do silenciamento do discurso de grupos 
que não estão em posição de destaque social. 
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Introdução 

 

           O silenciamento de grupos sociais que não possuem posição de destaque é 

frequente na mídia e se estabelece por meio de diversos mecanismos. O principal 

legitimador do silenciamento, por possuir atributos de verdade e imparcialidade, é a 

imprensa.  

O presente trabalho apresenta teorias da comunicação que buscam esclarecer 

mecanismos de exclusão e reconfiguração da memória. A partir disso levanta-se a 

hipótese de que a negação às questões que envolvem o negro no Brasil continua sendo 

vigente no jornal de maior circulação paga no estado do Rio de Janeiro, o O Globo. A 

pesquisa justifica-se pela ideia de que para preconceitos raciais e culturais, sistemas de 

diferenciação e exclusão serem superados, é necessário que a grande mídia discuta e 

apresente aos leitores as questões que os envolvem aprofundando-as. Somente por meio 
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de um olhar mais atento sobre as formas de interdição do discurso será possível alcançar 

a mudança social.  

 Para responder às questões acerca de como o sileciamento aos assuntos que 

envolvem a memória negra se manifesta, foi realizada uma análise documental  com 

base em um aprofundado estudo teórico produzido por meio da metodologia de análise 

de conteúdo. Realiza-se um estudo de caso a partir da cobertura do jornal O Globo sobre 

fatos da história do Cemitério dos Pretos Novos, localizado na Zona Portuária do Rio de 

Janeiro. Como recorte temporal foram selecionados os anos de 1996, quando a 

necrópole foi descoberta, e 2017, quando uma crise financeira atingiu o Museu e o 

Instituto. O estudo de caso é feito para verificar se a cobertura do fato foi ou não plural 

e abrangente.  

 

 O Cemitério dos Pretos Novos 

 

Em 1500 os portugueses aportaram no Brasil. O objetivo era fazer da nova 

colônia uma grande produtora para o mercado mundial, e os negros começaram a ser 

trazidos compulsoriamente para integrarem-se como força de trabalho. A partir de 

então, a estrutura das grandes lavouras passou a ter como base a família dos 

proprietários de terra, onde gravitavam os feitores e agregados, e os escravos.  

Pinsky (2010) relata que uma caravela podia transportar quinhentos negros e um 

navio maior, setecentos. Ou o quanto coubesse. As viagens nos porões apertados e com 

péssimas condições sanitárias dos navios negreiros podiam durar de 33 a 73 dias. 

Calmarias ou correntes adversas prolongavam as viagens em meses. Homens, mulheres 

e crianças eram espremidos uns contra os outros, defecando e vomitando com 

frequência em seus fixos lugares. Cronistas registram que a chegada de navios negreiros 

era pressentida pelo odor que os acompanhava e ficava impregnado nos portos mesmo 

após serem descarregados. Em ambientes assim, a proliferação de inúmeras doenças 

fazia com que o destino de muitos escravos fosse o fundo do mar. Ao todo, quatrocentos 

mil homens, mulheres e crianças teriam saído da África e nunca chegaram ao Brasil. 

(PINSKY, 2010.) 

Os navios negreiros aportavam no Cais do Valongo, construído com pedras pela 

corte começou a funcionar em 1811 e se tornou a principal porta de entrado de escravos 

para o país. Após o desembarque, os negros cativos eram postos em quarentena nas 
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casas de engorda para que ganhassem peso e tratassem doenças antes da venda. Muitos 

deles faleciam também nas casas de engorda.  

Ignorada desde a proibição do tráfico negreiro pelo atlântico em 1831, em 

janeiro de 1996 a história da região que compreendia o mercado do Valongo e dos 

negros recém chegados ao Rio de Janeiro ressurgiu assustadoramente do subsolo. 

Moradores da Rua Pedro Ernesto, bairro Gamboa, Zona Portuária do Rio de Janeiro, 

decidiram realizar uma reforma no sobrado em que moravam. A região era conhecida 

em meados do século XIX como “A pequena África”, pois acreditava-se que nela 

existia a maior concentração de negros fora do continente. A casa construída no século 

XVIII, agora ocupada pelo casal Guimarães, passou por uma reforma que revelou 

centenas de fragmentos de ossadas, cacos de cerâmica e vidro abaixo do piso. Após 

análise de arqueólogos foi constatado que ali, há duzentos anos,  havia funcionado o 

cemitério dos Pretos Novos, onde eram depositados os corpos dos negros recém-

chegados da África que morriam antes de serem vendidos. (PEREIRA, 2007.) 

Naquela época, apenas os brancos tinham o privilégios de serem sepultados 

próximos a Deus e ao paraíso, em igrejas. O destino dos negros era inevitavelmente o 

Cemitério dos Pretos Novos, gigante em quantidade, não em tamanho. De acordo com 

registros encontrados no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, do ano de 1824 a 

1830 foram sepultados ali 6.122 negros recém-aportados na cidade. Todos em um 

espaço físico aproximado de 50 braças em quadra, medida utilizada na época que hoje 

representa 110 metros – essas foram medidas encontradas por historiadores em registros 

antigos da cidade do Rio de Janeiro, mas o cemitério pode ser maior do que se tem 

conhecimento – . Eles eram amontoados uns sobre os outros e ficavam dias sem que 

houvesse nenhuma cobertura de terra ou cal. A enorme necrópole havia ficado 

esquecida e escondida pela construção de casas ao seu redor e sobre ela, não se sabia 

qual era a exata localização do fossário que foi durante muito tempo tratado como mais 

uma lenda dos tempos de escravidão.  

O livro de onde foram retiras as informações anteriores, À flor da terra: 

cemitério dos Pretos Novos no Rio de Janeiro, do autor Júlio César Medeiros (2007), 

conta como o viajante alemão G. W. Freireyss descreveu o Cemitério dos Pretos Novos 

ainda no ano de 1814:  

 

No meio deste espaço [de 50 braças] havia um monte de terra da qual, 

aqui e acolá, saíam restos de cadáveres descobertos pela chuva que 
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tinha carregado a terra e ainda havia muitos cadáveres no chão que 

não tinham sido ainda enterrados. (PEREIRA apud FREIREYSS, 

2007, p.8) 

 

No livro de óbitos da Freguesia de Santa Rita, no arquivo geral da cidade do Rio 

de Janeiro, historiadores do Instituto de Pesquisa e Memória  Pretos Novos encontraram 

52 nomes de pretos recém-chegados. Eram denominados em óbito, na maioria das 

vezes, apenas com o primeiro nome. Geralda, Jorge, Rita, Maria, João Congo, Adão 

“Escravo de Hum Padre” ou até “Filha de uma escrava Thereza” são alguns dos 

codinomes presentes nos registros. Todos esses dados são disponibilizados pelo próprio 

Instituto Pretos Novos. 

 

 As teorias da memória e do jornalismo 

 

Michael Pollak (1992), austríaco erradicado na França, estabeleceu ligações entre a 

memória e a identidade social. Inicialmente o autor afirma que a memória aparenta ser 

um acontecimento individual e até íntimo, mas seria também um fenômeno social a 

medida em que se dá coletivamente, submetida a transformações constantes. Construída 

tanto individual quanto coletivamente, possuiria pontos irredutíveis, que provavelmente 

passaram por um processo de solidificação tão importante que inviabiliza qualquer tipo 

de intervenção externa.  

Existem então, segundo Pollak (1992), elementos que contribuem e influenciam na 

formação da memória: acontecimentos pessoais, episódios vividos pela coletividade na 

qual o sujeito se sente inserido e eventos que não fazem parte do espaço-tempo em que 

a pessoa ou grupo está, mas são vividos por tabela por terem tomado grande amplitude e 

visibilidade. Existiria também a memória herdada, quando há identificação com um 

passado tão forte que se projeta. “Podem existir acontecimentos regionais que 

traumatizaram tanto, marcaram tanto uma região ou um grupo, que sua memória pode 

ser transmitida ao longo dos séculos com altíssimo grau de identificação.” (POLLAK, 

1992, p.201) Além de acontecimentos, os personagens também fariam parte da 

construção da memória por meio do mesmo esquema assim como a influência dos 

lugares sobre a memória.  

Podemos portando dizer que a memória é um elemento constituinte do 

sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida 

em que ela é também um fator extremamente importante do 
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sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um 

grupo em sua reconstrução de si. (POLLAK, 1992,  p.204) 

 

A construção da identidade acontece, assim, mais em relação ao outro do que a si 

mesmo. Referencia-se aos critérios de aceitabilidade, admissão, credibilidade, que são 

dados a outro indivíduo. Uma vez estabelecida, a memória tem o poder de manutenção, 

de continuidade.  

Ainda sobre as teorias ligadas a memória, a autora Jeane Marie Gagnebin (2006) 

afirma no sétimo capítulo do livro Lembrar, Escrever, Esquecer, que apesar da 

preocupação com a manutenção da memória ser antiga, os traços na forma de como é 

repassada sofreram alterações. As características de memória viva, oral, comunitária e 

coletiva não se apresentam mais. Por isso criam-se mecanismos de memória como 

arquivos, registros e fotos, onde a imprensa tem grande contribuição. A memória torna-

se estanque, imutável. A imprensa seria responsável, justamente, por esses registros 

imutáveis e estanques citados por Gagnebin (2006). 

 
Como principal espaço da construção simbólica, a mídia chega a ter 

uma relevância social e um poder de influência sem precedentes, 

chegando inclusive a determinar uma nova forma de exclusão social 

que afeta diretamente segmentos sociais como negros, mulheres e 

indígenas, através ou da veiculação de imagens estereotipadas, 

folclorizadas e deturpadas em seus conteúdos, ou da sua 

invisibilização. (IRACI & SANEMATSU, org RAMOS, 2002,  p.122) 

 

A notícia é resultado de um fato que passou por um processo de produção. Para 

o autor Miquel Alsina,  ela é  produto da percepção jornalística, que seleciona, em meio 

a um universo de potenciais notícias, o fato a ser transformado em acontecimento. 

Trata-se da primeira etapa. Alguns acontecimentos, então, são julgados dignos de passar 

por essa transformação e ganhar conhecimento público na forma de notícia. A questão 

central do campo jornalístico é exatamente decidir o que se tornará notícia.  

Para melhor compreensão dos efeitos da seleção jornalística sobre a sociedade, a 

teoria a do agenda-setting revela muito. Ela trata da última etapa jornalística, quando o 

produto chega ao consumidor final e quais são os reflexos na coletividade. Felipe Pena 

(2005) esclarece da seguinte forma: a teoria do agendamento defende que os 

consumidores de informação consideram mais importantes do que outros os fatos que 

são veiculados pela imprensa. Os meios de comunicação agendariam não só os temas 

das conversas da sociedade, mas o posicionamento diante dos fatos. Assim a ação da 
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mídia nos conhecimentos da população, aos poucos, vai formando a cultura e agindo 

sobre ela. “O autor mostra que a mídia é a principal ligação entre os acontecimentos do 

mundo e as imagens desse acontecimento em nossa mente. (PENA, 2005, p.142) 

Outra teoria é de que os acontecimentos estariam imersos, segundo o autor 

Nelson Traquina (2005), na chamada teia das facilidades. Um dos componentes da teia, 

importante para esse trabalho, seriam as fontes, ou a formação de uma rede noticiosa 

fixa, que impediria que outras ocorrências virassem notícia. Assim, um número pequeno 

de fontes concentraria as informações cedidas à imprensa. Falariam não pelo que sabem, 

mas pelo que são. Quem está no poder, está na imprensa. “É crucial sublinhar que esta 

teoria encara o processo de produção das notícias como um processo interativo onde 

diversos agentes sociais exercem um papel ativo no processo de negociação constante.” 

(TRAQUINA, 2005, p.186) As notícias são, sobretudo, construção. 

Julgamentos absolutos se dão quando a leitura de mundo acontece por meio de 

um único referencial. Os que não se encaixam nesses referenciais compartilhados 

passam a ser „os outros‟. Assim surgiu, na Grécia Antiga, o termo „bárbaro‟. Bárbaros 

eram aqueles que se opunham ao vocábulo „nós‟. Estrangeiros que não conheciam ou 

compreendiam a língua grega, não se encaixavam. Assim o filósofo búlgaro Tzvetan 

Todorov (2010) começa a sua obra intitulada O medo dos Bárbaros: para além do 

choque das civilizações. 

A barbárie está no indivíduo, no povo, e nenhuma civilização está livre de 

executar atos bárbaros. Assim como a civilização, a barbárie é intrínseca ao ser humano. 

“Nenhuma cultura traz em seu bojo a marca da barbárie, nenhum povo é 

definitivamente civilizado; todos podem tornar-se bárbaros ou civilizados. Esse é o 

caráter próprio da espécie humana” (TODOROV, 2010, p.65). A submissão de toda a 

pluralidade cultural, religiosa e política a uma identidade dominante serviria somente 

para projetos de hegemonias.  

 

(...) qualquer grupo humano tem uma cultura: eis o nome atribuído ao 

conjunto das características de sua vida social, às maneiras coletivas 

de viver e de pensar, às formas e aos estilos de organização do tempo 

e do espaço, o que inclui língua, religião, estruturas familiares, modos 

de construção das casas, ferramentas, maneiras de comer e de vestir. 

(TODOROV, 2010, p.38) 

 

Admitindo e em seguida compreendendo o movimento vivo de hibridismo 

cultural, se tornariam bárbaras as civilizações que não reconhecem o outro com suas 
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características e, por se acharem superiores, os assemelham a animais. Julgam o 

diferente incapaz de negociar e refletir, indignos de viver socialmente e parcialmente 

humanos. Os Bárbaros seriam, no fim, uma categoria que não reconhece seres humanos 

culturalmente diferentes como semelhante e os considera, dentre outras coisas, também 

indignos de viver em liberdade. 

Michel Foucault, filósofo e teórico social francês, discursou também sobre o 

poder do discurso ainda no ano de 1970. Para o autor, é relevante afirmar que o 

jornalismo está inserido em uma organização discursiva funcional a partir da qual é 

estruturada parte do imaginário social. Tem a função de perpetuar regras, normas e 

valores do que é socialmente aceito. Como exemplo do que não é socialmente aceito 

pode-se citar a cultura negra. 

Os debates seriam realizados permeados sempre pelo jogo de poder daquele que 

discursam, não pela isenção dos que precisam ter acesso à ordem discursiva. A 

produção do discurso passa a ser controlada, selecionada, organizada e redistribuída por 

procedimentos de dominação. Se desenrolariam exercendo o que o autor chama de 

“terríveis poderes”. 

 A interdição do discurso, para Foucault (2014) é o primeiro e mais evidente 

desses mecanismos. Direito privilegiado e não conquistado, o jogo discursivo seria 

muito claro, repleto de falhas e lugares obscuros, estaria longe de ser transparente ou 

neutro sobre esses temas. O discurso não é simplesmente aquilo que traduz os desejos, 

as lutas e os sistemas de dominação, mas o objeto desejado, aquilo pelo que se deve 

lutar. As interdições que o atingem apontam claramente as relações de poder. 

Muniz Sodré (2015) diz que, no Brasil, a invisibilidade social do sujeito aumenta 

na proporção inversa da visibilidade de sua cor de pele. Assim, como o negro é mais 

visível cromaticamente que o branco, torna-se socialmente invisível. Eles não se 

encaixam nas noções de humanidade da população e suas representações sociais de 

senso comum. Tornam-se quase invisíveis e, outras vezes, barbarizados.  

 

O jornal O Globo e o Cemitério dos Pretos Novos  

 

Em 1925 foi fundado, por Irineu Marinho, o jornal O Globo. Atualmente, de acordo 

com a Associação Nacional de Jornais, O Globo é o segundo maior jornal do Brasil em 
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circulação paga, atrás apenas do Folha de São Paulo. No Estado do Rio de Janeiro, 

porém, O Globo é o mais comprado.  

A memória, materializada em ossos de escravos africanos recém-chegados no 

Brasil, ressurgiu na Gamboa no primeiro mês do ano de 1996, mas só apareceu no o O 

Globo no dia 25 de fevereiro. Por meio de uma nota no canto superior da página 3 do 

segundo caderno é dito que “uma importante descoberta acaba de ser feita pelo 

Departamento de Patrimônio Cultural da Prefeitura”. (O GLOBO, 1996, p.3) Como 

única fonte para a construção da nota e aspas é apresenta a fala da secretária municipal 

de Cultura, Helena Severo: “Esse é um trabalho que pode contribuir para a história da 

cidade, desde suas origens” (O GLOBO, 1996, p.3)  Vale lembrar que o cemitério, antes 

esquecido pelo Estado, ressurgiu aos olhos do casal Guimarães por acaso, não por meio 

de algum esforço de instituições ligadas ao governo. 

 

Imagem 1: Nota do jornal O Globo no dia 25 de fevereiro de 1996, segundo 

caderno, página 3. Primeira vez que o Cemitério dos Pretos Novos foi citado no jornal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com/. Acessado em: 29 de abril de 2017. 

 

Uma matéria com duas colunas de texto tentou explicar melhor a descoberta no 

dia 27 de fevereiro, dois dias após a nota. Apesar de trazer mais fontes do que a nota, a 

matéria apresenta somente o fato com pequeno conteúdo histórico. Foram ouvidos para 

a construção do texto a proprietária da casa construída sobre a necrópole, Ana Maria de 

La Merced, novamente a Secretária de Cultura da época, uma antropóloga da Prefeitura 

do Rio de Janeiro, o Diretor do Departamento de Patrimônio Cultural, também da 

Prefeitura, e um historiador da Riotur.  
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As primeiras conclusões dos pesquisadores vão de encontro com a 

hipótese de que se trata realmente de um cemitério de negros. A 

antropóloga da Prefeitura Eliana Teixeira disse que historicamente a 

suspeita é mais do que viável. (...) O historiador da Riotur Milton 

Teixeira também não tem dúvidas de que se trata de um cemitério de 

negros. (O GLOBO, 1996, p.14) 

 

Não há na matéria fala alguma de representantes de movimentos negros que 

esclareçam com propriedade a importância do resgate histórico da memória do povo 

africano no Brasil e, principalmente, no Rio de Janeiro. O negro não foi ouvido, não 

recebeu direito a voz. Das cinco fontes consultadas, quatro são ligadas à Prefeitura do 

Rio de Janeiro. A ausência de pluralidade de vozes na nota e na matéria pode ser 

interpretada por meio do texto de Foucault (2014), que diz: “ninguém entrará na ordem 

do discurso se não satisfizer a certas exigências ou se não for, de início, qualificado para 

fazê-lo. Mais precisamente: nem todas as regiões do discurso são igualmente abertas e 

penetráveis;”. (FOUCAULT, 2014, p.35) 

Também não há, na matéria, um resgate histórico que relembre ao leitor o 

significado da descoberta do que é chamado no jornal de “sítio arqueológico”. Como 

explica Alsina (2009), a ênfase é dada ao acontecimento e não às problemáticas que o 

envolvem, deixando de lado possíveis reflexões que acresceriam ao público uma visão 

menos rasa sobre os fatos. É deixada de lado, graças ao imediatismo, a principal função 

do jornalista, a de contextualização do fato.  

Ao falar das fontes pode-se identificar na matéria do dia 27 de fevereiro de 1996, 

de acordo com a Teia das Facilidades elucidada por Nelson Traquina (2005), que elas 

são quem são por estarem momentaneamente em situação de destaque, por isso foram 

consultadas. Estão diretamente ligadas a setores sociais importantes da política, 

economia e cultura. Traquina (2005) ainda ressalta a importância da distribuição da rede 

noticiosa, que não deve ser formada sempre pelas mesmas fontes durante o processo de 

construção da notícia. O jornalismo restringe, mantendo um número retraído de agentes 

ligados aos mesmos meios, os grupos de pessoas as quais a voz é dada e os ângulos de 

visão sobre um mesmo fato que poderiam ser apresentados ao leitor. Ao acontecimento 

não é dado significado. Não problematiza, ressignifica ou aprofunda, contribuindo para 

a perpetuação da visão baseada no senso comum do leitor. 

 

Nisto não há nada de espantoso, visto que o discurso (...) não é 

simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, 

aquilo que é o objeto; e visto que – isso a história não cessa de nos 
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ensinar - o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou 

os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o 

poder do qual nos queremos apoderar. (FOUCAULT, 2014, p.10) 

 

Imagem 2: Primeira matéria sobre o cemitério dos Pretos Novos veiculada no jornal O 

Globo, dia 27 de fevereiro de 1996, terça-feira, página 14. 

            Disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com/. Acessado em: 28 de abril de 2017. 

 

No ano de 1996 foram publicadas, ao todo, duas matérias e duas notas no jornal 

O Globo que falaram sobre, ou apenas citaram, o Cemitério dos Pretos Novos. A 

primeira delas que foi apresentada acima, do dia 27 de fevereiro, é a única que traz 

exclusivamente a necrópole como objeto central.  

A segunda matéria, publicada no caderno Rio, é do dia 3 de março, um domingo, 

e traz como manchete: “Rio sepulta 431 anos de história” (O GLOBO, 1996, p.18). Ela 

usa como gancho a mais recente descoberta para citar vários “tesouros” escondidos no 

subsolo da cidade. O primeiro parágrafo da matéria refere-se ao Cemitério dos Pretos 

Novos e conta que “o cemitério de escravos do fim do século XVIII descoberto pela 

prefeitura nos últimos dias na Gamboa é apenas uma pontinha do iceberg arqueológico” 

(O GLOBO, 1996, p.18). Passagens subterrâneas, aquedutos, canhões, navios enterrados 

e ruínas de cidades antigas também são apresentados pelo texto após um breve histórico 

do Cemitério dos Pretos Novos. Todos são equiparados pela matéria como simples 

mistérios arqueológicos, exceto três deles, grifados abaixo, que para o jornal O Globo 

são os mais preciosos: 
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Mas ainda há muitos outros mistérios escondidos, a poucos metros dos 

pés dos cariocas. Entre eles, um navio de carga, de 1918, que está 

enterrado nas areias da Praia de Copacabana, na altura da Rua Belford 

Roxo. Os tesouros mais preciosos, no entanto, estão indicados num 

mapa francês anônimo, do século XVI: três baús de ouro estariam 

enterrados no Rio – um na Praia de Botafogo e os outros dois 

próximos ao morro Cara de Cão. (O GLOBO, 1996, p.18) 

 

A segunda nota a citar o Cemitério dos Pretos Novos foi publicada no caderno 

Zona Oeste, no último domingo do ano, dia 29 de dezembro de 1996. O título da 

matéria a qual está anexada é: “Município quer preservar História do Rio”. (O GLOBO, 

1996, p.3) O primeiro parágrafo da matéria explica um projeto da prefeitura que seria 

implementado no ano seguinte. O foco da matéria é esse, a possível implantação de um 

projeto.  

O projeto consiste na implementação, no próximo ano, de centros de 

referência em arqueologia que permitirão à Prefeitura pesquisar e 

proteger os locais da cidade onde haja vestígios das antigas 

civilizações. (O GLOBO, 1996, p.3) 

 

As três colunas de texto não citam o Cemitério dos Pretos Novos. Porém, uma 

nota intitulada “Obras do Rio Cidade revelam belos tesouros” (O GLOBO, 1996, p.3) e 

diagramada dentro de uma caixa de texto, independente ao corpo da matéria, cita 

ossadas encontrada em frente à Igreja do Carmo durante obras de drenagem e, nas 

últimas seis linhas da nota o Cemitério dos Pretos Novos é lembrado. Apenas lembrado.   

Todorov (2010), ao falar sobre a Barbárie, aponta que a reafirmação de um senso 

comum leva a julgamentos absolutos. Durante todo o ano de 1996 falou-se pouco sobre 

o Cemitério dos Pretos Novos, e quando foi finalmente citado, baús de ouro franceses 

foram apresentados aos leitores como tesouros mais valiosos. A ideia do capital sobre o 

cultural é reafirmada. Julgamentos baseados em uma mesma forma de olhar o mundo e 

os acontecimentos podem levar a atos bárbaros. O não reconhecimento e valorização de 

diferentes formas de viver e costumes que formam a cultura aproximam a barbárie da 

sociedade.  

Atualmente o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos enfrenta a pior crise 

financeira desde a sua criação. A CDurp, Companhia de Desenvolvimento Urbano da 

Região do Porto do Rio de Janeiro, é a gestora da prefeitura na operação Urbana 

Consorciada Porto Maravilha. Dentre as incumbências da CDurp está o repasse e 

administração de verba do Município destinada ao Instituto de Pesquisa e Memória 

Pretos Novos por meio de convênio desde o início de 2013, quando a contribuição foi 
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acertada.  No entanto, o IPN recebeu a última verba municipal em janeiro de 2017. 

Após a data, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a suspensão dos repasses para que 

uma análise no orçamento para os anos de 2017 e 2018 fosse realizada. 

 Sem ter como custear as atividades oferecidas, o Instituto cancelou 

imediatamente palestras e oficinas. Nas redes sociais Merced Guimarães, diretora e 

presidente do Instituto Pretos Novos, lançou a campanha “#resisteIPN”, divulgando 

contas bancárias para depósito de contribuições e números que demonstram, por 

exemplo,  quantas oficinas já precisaram ser canceladas. Apenas para o custeio de 

contas básicas é gasta, mensalmente, uma quantia aproximada de 8 mil reais. Desde 

janeiro o valor tem sido levantado por meio de doações de voluntários e, 

principalmente, pela vontade da Merced de manter ao menos o museu com as portas 

abertas.  

 A única matéria sobre a crise financeira que atinge o IPN foi publicada no jornal 

O Globo até o fechamento do presente trabalho foi no dia 28 de março de 2017, no final 

da página 10 do caderno Rio. A primeira parte do texto conta um pouco sobre como foi 

a compra da casa por Merced Guimarães e a descoberta do Cemitério dos Pretos Novos, 

seguindo-se de um breve histórico e de apenas um curto parágrafo, apresentado abaixo, 

que informa sobre a falta de repasses da CDurp.  

 

Apesar da riqueza histórica, o instituto corre o risco de fechar as 

portas. Merced Guimarães contou que, no início do mês, foi 

comunicada pela direção da Companhia de Desenvolvimento Urbano 

da Região do Porto do Rio (CDurp),  órgão da prefeitura, que o 

convênio que previa o repasse de R$ 6 mil mensais para o custeio da 

casa não será renovado. A companhia informou que “vai reposicionar 

seus contratos” após análise dos orçamentos de 2017 e 2018. (O 

GLOBO, 2017, p.10) 

 

O subtítulo “Relíquias Históricas” divide a segunda parte da matéria, que 

enumera e explica outros endereços que devem ser visitados na região portuária do Rio. 

São citados, dentre outros, o Cais do Valongo, o Jardim Suspenso do Valongo, a Pedra 

do Sal e a Praça dos Estivadores. Os pontos turísticos são todos ligados à memória 

negra, mas a apresentação deles ocupa metade do corpo do texto da matéria e desvia o 

foco do problema apresentado no título: “No porto, instituto que preserva memória da 

escravidão pode fechar”. (O GLOBO, 2017, p.10) No fim, a matéria de seis colunas 

resumiu todo o problema financeiro do Instituto em um parágrafo com quinze 

minúsculas linhas, já citado acima, enquanto o guia turístico da memória negra na 
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pequena África ocupou metade da matéria. Abaixo destaca-se a abertura da segunda 

parte do texto: 

Para a historiadora Martha Abreu, além do cemitério, que ajudou a 

desenterrar a história da Pequena África na década de 1990, a região 

do porto tem pelo menos outros 17 endereços que merecem ser 

visitados. (O GLOBO, 2017, p.10) 
 

Imagem 3: Matéria do dia 28 de março de 2017, terça-feira, página 10 do caderno Rio, 

Jornal O Globo. 

             Disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com/. Acessado em: 29 de abril de 2017. 
 

 Como esclareceu Pena (2005) por meio da teoria do agendamento, ou agenda-

setting, a imprensa é responsável não só pelos assuntos que entram na pauta das 

discussões em sociedade, mas também pelo posicionamento que o público terá em 

relação a eles. Diante da matéria, observa-se que o público estará informado sobre o 

risco do fechamento de um instituto de grande importância, mas não compreenderá 

exatamente quais são as questões financeiras que estão se desenrolando e o que o IPN 

tem feito para tentar resistir à crise. Saberá também que, mesmo que o Cemitério feche 

as portas, outros 17 endereços continuarão disponíveis para a visitação.  A importância 

do instituto é minimizada com o subtítulo que divide o texto e seu conteúdo. A crise 

financeira disputa espaço com um guia turístico.  

 Pollak (1992), ao falar sobre os tipos de memória, explica o significado da 

memória herdada, uma variedade da memória coletiva. Ele destaca a importância do 

trabalho de solidificação da memória, que impede que ela se perca ou se modifique 

individual e socialmente. Portanto, se um acontecimento marca muito uma região ou 

grupo, a sua memória pode ser transmitida por séculos sem que o poder de gerar 
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identificação diminua. O que não acontece com o Cemitério dos Pretos Novos, 

desvalorizado na imprensa e esquecido pelo governo. A história dos negros capturados, 

recém-chegados e mortos, não é valorizada, lembrada, e muito menos solidificada na 

memória coletiva. 

 Pessoas, personagens humanizados, lugares e datas ajudariam na construção 

dessa memória, segundo Pollak (1992). O autor afirma ser costumeiro que a memória 

pública se baseie em lugares de comemoração como monumentos, personagens heroicos 

e datas comemorativas. O Cemitério dos Pretos Novos corre o risco de fechar as portas 

e deixar de ser um local de lembrança aos negros mortos, mas pouco falou-se na 

imprensa. Os escravos sepultados nas valas rasas não tem nome completo, não tem 

família, não tem história, não são heróis brasileiros e não se fazem presentes nem na 

memória coletiva já estabelecida pela população e nem na mídia. Percebe-se que a 

memória coletiva, como fenômeno construído, não inclui o negro. 

 Os seres considerados sub-humanos que aportaram no cristão Rio de Janeiro, 

aqueles que ocuparam o lugar mais baixo da hierárquica cadeia economia, sem direito a 

nome completo, sem características de “cultura civilizada” e sem humanidade, mas que 

escaparam pra sempre da escravidão através da morte, permanecem esquecidos. Para o 

ato bárbaro da escravidão não haverá reparo, mas é possível que haja reconhecimento, 

hoje, de que esse crime hediondo estende seus reflexos a nossa organização social. A 

escravidão, inversamente ao que acreditava o império português, não foi uma porta para 

o progresso, mas uma eterna sombra que prende o Brasil ao passado.  

 Cabe à imprensa constante e atenta discussão. O jornalismo é o local de onde 

deve partir a mudança e o jornal O Globo é apenas um exemplo dentre tantos veículos 

que poderiam ter sido analisados.  
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