
PATRIMÔNIO CULTURAL: LARGO DO ROSÁRIO E OS QUILOMBOS EM BELO HORIZONTE

Ementa

A formação “Patrimônio Cultural: Largo do Rosário e os Quilombos em Belo Horizonte” é uma ação
realizada em parceria com a Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público (DPCA), da Fundação
Municipal de Cultura de Belo Horizonte. A atividade formativa abordará o conceito de Patrimônio Cultural
e os processos de gestão e salvaguarda dos bens protegidos em Belo Horizonte. Apresentará também o
histórico de construção da capital de Minas Gerais, a diáspora da população negra rumo à periferia de
Belo Horizonte, a constituição da Irmandade dos Homens Pretos, a construção e a demolição do Largo
do Rosário e o processo de titulação como Patrimônio Cultural do município. Discorrerá ainda sobre as
ressignificações históricas do conceito de quilombo e apresentará, de forma sintética, os quilombos
belo-horizontinos. Por fim, proporcionará uma reflexão sobre o Largo do Rosário e os quilombos como
recursos pedagógicos.

Formadores

Marco Antônio Silva
Historiador e Coordenador do Setor Educativo da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público de
Belo Horizonte e Doutor em Educação pela UFMG.

Pe. Mauro Luiz da Silva
Curador do Museu dos Quilombo e Favelas (MUQUIFU) e Doutor em Ciências Sociais.

Público-alvo

Profissionais da Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte (redes própria e parceria).

Carga horária

6h

Turma

1



Conteúdo programático

1. Conceitos de Patrimônio Cultural material/imaterial.
2. Patrimônio cultural de Belo Horizonte.
3. Cidade, espaço que reflete os valores, modos de vida, conflitos e projetos em disputa.
4. Os quilombos de Belo Horizonte (Luízes, Mangueiras, Manzo e Souza), instrumentos de

compreensão da formação da cidade, seus territórios e suas formas de apropriação e/ou
exclusão social.

5. Largo do Rosário, referência histórica e identitária afro-brasileira em Belo Horizonte.
6. Patrimônio Cultural e, em particular, os quilombos e o Largo do Rosário, como recurso

pedagógico para cumprimento das leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, da LDBEN, da
BNCC, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, da
Resolução COMPIR nº 01/2019, da Resolução nº 08/2012 (Diretrizes Nacionais para
Educação Escolar Quilombola) e da Lei nº 10.917/2016 (Plano Municipal de Educação).

7. Largo do Rosário e quilombos como referências pedagógicas.

CRONOGRAMA

Nome do encontro Data Horário

1º encontro 1°/9/2022 8:00 a 11:00

2º encontro 8/9/2022 8:00 a 11:00

Recursos didáticos

Meet SMED.

Comprovante de presença

Um formulário eletrônico para registro de presença e avaliação do encontro será disponibilizado no chat,

ao final do encontro. Uma mensagem automática confirmando a presença será encaminhada para o

e-mail informado neste formulário.

Inscrição

Período: até 08/09/2022

Formulário de inscrição: https://forms.gle/4gwJ6o8g1J3EBdec6.

https://forms.gle/4gwJ6o8g1J3EBdec6

