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Considerações Iniciais

O Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH),
no dia 18 de agosto de 2021, durante a 312ª Sessão Ordinária 1, analisou e aprovou o pedido
de abertura do processo de Registro Imaterial do território denominado Largo do Rosário
tendo como como relatora a Conselheira Isabela Tavares Guerra, sob a deliberação n.º
059/202, conforme publicação do Diário Oficial do Município de Belo Horizonte em 25 de
agosto de 2021.

O pedido de registro foi protocolado na Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público por
um conjunto de cidadãos belo-horizontinos ligados ao Projeto NegriCidade e representados
pelo Senhores Geraldo Antônio da Silva (Vice-Presidente do Centro das Tradições do Rosário
no Estado de Minas Gerais e da Federação dos Congados) e o Padre Mauro Luís da Silva
(Doutorando em Ciências Sociais, Curador do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos,
Pesquisador e Preservador do Patrimônio Cultural, Coordenador do Projeto de Pesquisa e
Centro de Documentação NegriCidade).

À época os requerentes apresentaram duas solicitações. Na primeira constava o pedido de
Registro e demarcação do território geográfico do chamado Largo do Rosário situado na
antiga Freguesia de Nossa Senhora da Boa Viagem do Arraial de Curral Del Rey. O território
cuja demarcação foi pleiteada seria a Rua do Rosário, o Largo do Rosário e a Capela de
Nossa Senhora do Rosário, em cujo adro havia o Cemitério da Irmandade de Nossa
Senhora do Rosário dos Homens Pretos, com capacidade para 60 sepulturas, e que
doravante serão denominados Largo do Rosário.

Os estudos e pesquisas ainda demostram uma imprecisão para apontar a localização exata
do antigo Largo do Rosário no atual espaço de Belo Horizonte. Ao que tudo indica, é muito

1

Em conformidade com os termos dispostos na Seção II, do Capítulo III, do Título VIII da Constituição
Federal; na Seção IV, do Capítulo I, do Título IV da Constituição do Estado de Minas Gerais e no
Capítulo VI, do Título VI, da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, em conformidade com o
Decreto-Lei n.º 25, de 30 de novembro de 1937, o Decreto Legislativo n.º 74, de 30 de junho de 1977,
o Decreto Federal n° 80.978, de 12 de dezembro de 1977, a Lei Municipal n.º 3.802, de 06 de julho de
1984, o Decreto Municipal, n.º 5.531, de 17 de dezembro de 1986, a Lei Municipal n° 9.011, de 1° de
janeiro de 2005, o Decreto Municipal n° 11.981, de 09 de março de 2005 e a Lei n.º 9.549, de 07 de
abril de 2008 e Decreto n.º 13.128, de 28 de abril de 2008,
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provável que o bem em questão estivesse abrigado no espaço sitiado entre as atuais ruas da
Bahia, Aimorés, Espírito Santo e Avenida Álvares Cabral.

A segunda solicitação dos requerentes foi o prosseguimento do processo de registro como
patrimônio cultural imaterial do Município de Belo Horizonte das manifestações
culturais e celebrações das Irmandades do Rosário, de forma a contemplar todos os
Reinados/Congados presentes no referido município, seguindo, assim, a Deliberação nº
013/2012, publicada no Diário Oficial do Município em 18 de fevereiro de 2012.

A Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público, por sua vez, informou que o estudo para
o processo de registro como patrimônio cultural do Município de Belo Horizonte das
manifestações culturais e celebrações das Irmandades do Rosário, de forma a contemplar
todos os Reinados/Congados presentes no referido município, é um processo aberto e faz
parte das inúmeras, legítimas e importantes demandas da cidade de Belo Horizonte. Assim
que possível, esta diretoria retomará os estudos para dar prosseguimento a este processo.

Quanto ao pedido de Registro imaterial do Território do Largo do Rosário, que envolve o
espaço onde outrora havia o Largo do Rosário, situado na antiga Freguesia de Nossa Senhora
da Boa Viagem do Arraial de Curral Del Rey, o CDPCM-BH entendendo a procedência,
legitimidade e embasamento teórico do requerimento, aprovou a abertura do Processo de
Estudos para o possível reconhecimento imaterial do Território do Largo do Rosário
Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. Cumprindo a determinação do CDPBM-BH, o presente
dossiê traz uma síntese dos estudos e levantamentos necessários para subsidiar a decisão
dos conselheiros na definição sobre o Registro como Patrimônio Cultural Imaterial de
Território onde as edificações que compunham o Largo do Rosário no século XIX se
localizavam.
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1. A política de Patrimônio Cultural Imaterial
No chamado mundo ocidental durante quase todo o século XX a legislação e as ações de
promoção e proteção do Patrimônio Cultural se voltaram para os bens materiais, sobretudo
os monumentais e de grande representatividade arquitetônica. As políticas de proteção ao
Patrimônio Cultural de natureza imaterial são recentes. Nos últimos 20 anos, o Patrimônio
imaterial tornou-se alvo de estudos e de políticas protetivas no Brasil e em boa parte do mundo
ocidental. Em Belo Horizonte, cumprindo a determinação da lei 9000/2004 realizaram-se
diversos estudos, registros e salvaguarda de bens imateriais nos últimos anos. Outros tantos
possuem pedido de registro em aberto e aguardam transcurso do processo de estudos para
as deliberações do CDPCM-BH.

1.1. A UNESCO e o Patrimônio Cultural Imaterial
Cabe registrar que a Política de Patrimônio Cultural do município de Belo Horizonte, por sua
vez, está inserida e sintonizada com uma conjuntura formada por uma teia de dimensões
internacional, nacional e local. No plano internacional, desde a década de 1950 diversos
países, sobretudo orientais e latino-americanos, pressionavam a Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), principal órgão regulador do
Patrimônio Cultural em nível mundial, para mudanças nas concepções que norteavam a
seleção de bens do Patrimônio Cultural. Esse grupo de nações discordava do predomínio de
uma concepção ancorada em valores ocidentais que compreendia o Patrimônio Cultural,
sobretudo, como o conjunto de bens materiais monumentais e de grande valor arquitetônico.

Para muitos desses países que contestaram a posição hegemônica até então na UNESCO,
as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas presentes em diversas
manifestações culturais são representativos da identidade e da cultura de determinadas
comunidades ou grupos e devem receber o reconhecimento da entidade, contar com
orientações e políticas para proteção e a salvaguarda. Em outras palavras, nessa concepção
elementos da cultura tradicional e popular são também passíveis de reconhecimento como
Patrimônio Cultural. Esse embate de décadas levou à modificação das concepções da
UNESCO de forma mais significativa em 1989. Modificação esta que está expressa no
documento Recomendação para a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular no qual
definiu-se que
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A cultura tradicional e popular é o conjunto de criações que emanam de
uma comunidade cultural fundadas sobre a tradição, expressas por um
grupo ou por indivíduos, e reconhecidas como respondendo às
expectativas da comunidade enquanto expressão da sua identidade
cultural e social, das suas normas e valores transmitidos oralmente, por
imitação ou por outros meios. As suas formas compreendem, entre
outras, a língua, a literatura, a música, a dança, os jogos, a mitologia, os
rituais, os costumes, o artesanato, a arquitetura e outras artes.
(UNESCO, 1989)
A cultura tradicional e popular, além de se tornar passível do reconhecimento como património
universal da humanidade, passou a ser concebida como um poderoso meio de aproximação
entre os diferentes grupos e povos. Destacou-se seu papel como instrumento de afirmação
da identidade cultural dos membros de uma comunidade, sua importância social, econômica,
cultural e política na história de um povo e na cultura contemporânea. Além disso, determinouse aos estados membros a atuação na sua conservação, proteção e divulgação.

Em 2001, por meio da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural a Unesco adotou o
termo patrimônio imaterial pela primeira vez em um documento oficial. Em um conceito
bastante amplo, a cultura foi definida como o conjunto dos traços distintivos espirituais e
materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que
abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as formas de viver em comunidade,
os sistemas de valores, as tradições e as crenças.
Nas nossas sociedades cada vez mais diversificadas, torna-se
indispensável garantir a interação harmoniosa e a vontade de viver em
conjunto de pessoas e grupos com identidades culturais plurais, variadas
e dinâmicas. (UNESCO, 2001)
O pluralismo cultural, tido como inseparável do contexto democrático, foi compreendido como
uma resposta política a realidades marcadas pela diversidade cultural. Diversidade esta que
foi considera tão necessária para os seres humanos quanto a diversidade biológica o é para
natureza.

Em 2003, por meio da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, o
termo foi definido como
as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes
são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os
indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural.
Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em
geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em
função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua
história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e
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contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à
criatividade humana. (UNESCO, 2003)

Ao lado dos chamados bens materiais, a Unesco passou a reconhecer que alguns dos
chamados bens imateriais podem apresentar características para receber o título de
Patrimônio Cultural da Humanidade. O Brasil atualmente possui sete bens nessa lista, a
saber: Samba de Roda do Recôncavo Baiano; Yaokwa, ritual do povo enawene nawe para a
manutenção da ordem social e cósmica; Frevo: arte do espetáculo do carnaval de Recife;
Círio de Nazaré: procissão da imagem de Nossa Senhora de Nazaré na cidade de Belém
(Estado do Pará); Roda de Capoeira; Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão 2.

1.2. A Política para o Patrimônio Cultural Imaterial no Brasil
O reconhecimento de bens do Patrimônio Imaterial nas políticas de proteção brasileiras tem
aproximadamente 20 anos. Entretanto, o debate em torno da questão é mais antigo. Nas
primeiras décadas do século XX os modernistas tiveram grande influência nas ideias em
circulação a respeito do Brasil. Sem negar a cultura estrangeira ou sua influência, o
movimento propunha uma reelaboração sem imitação ou submissão aos padrões culturais
externos. Defendia-se uma deglutição da cultura externa (sobretudo estadunidense e
europeia) e interna (ameríndios, afro-brasileiros e dos descendentes de europeus e orientais).
Para Mário de Andrade o Brasil precisava reelaborar seu passado de forma a construir um
perfil autônomo, crítico e libertário para a nação (Santos, 2009). Na década de 1930, o poeta
apresentou uma concepção para a constituição de uma política de Patrimônio Cultural que
compreendia o patrimônio em sua pluralidade e sob as perspectivas tangíveis e intangíveis
(Chagas, 2009, p. 102). Para Andrade
ao lado das Jazidas funerárias, sambaquis, cidades lacustres, mocambos
e arquitetura popular estavam no conjunto dos bens patrimoniais
andradinos os vocabulários, os cantos, as lendas, a medicina e a culinária
indígenas, a música, os contos, os provérbios, os ditos e outras
manifestações da cultura popular (Sant’anna, 2009, p. 54).
Entretanto, durante o período ditatorial conhecido como Estado Novo (1937-1945) o Decreto
Lei 25/1937, promulgado por Getúlio Vargas, definiu outros rumos para o tratamento à
preservação cultural. O patrimônio reconhecido pelo estado e, portanto, alvo de tombamento
2

https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia/expertise/world-heritage-brazil. Acesso em 17/11/2021.
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e das consequentes políticas de preservação seria somente aquele potencialmente
monumental e portador de um tipo de memória que representava apenas uma parcela da
sociedade brasileira. Com a criação da Superintendência do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (SPHAN), neste período, essas proposições foram levadas à cabo e durante
aproximadamente 70 anos representaram a tônica das políticas preservacionistas oficiais no
Brasil.
Preservaram-se as igrejas barrocas, os fortes militares, as casas-grandes
e os sobrados coloniais. Esqueceram-se, no entanto, as senzalas, os
quilombos, as vilas operárias e os cortiços. Essa política de preservação
que norteou a prática do Sphan e seus similares nos estados e municípios
objetivava passar aos habitantes do país a ideia de uma memória unívoca
e de um passado homogêneo e de uma História sem conflitos e
contradições sociais. (Oriá, 2006, p. 131)
A herança barroca de Minas Gerais foi eleita como elemento genuinamente nacional pelo
Sphan. Iniciou-se uma política de tombamento de prédios e sítios históricos relacionados a
este período da história colonial. A cidade de Ouro Preto foi tombada como Monumento
Nacional da década de 1930. Cunha (2011) comenta que muitas adequações foram feitas na
arquitetura da cidade que perduraram até 1980. Para a autora estas adequações visavam
criar um purismo da imagem colonial que culminou com o reconhecimento da cidade como
Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade

Esta política de patrimônio, batizada de Pedra e Cal - que abarcou outros modelos
arquitetônicos com o passar dos anos – não sofreu alterações marcantes até a década de
1980. Neste momento, movimentos que lutavam pela redemocratização do país contribuíram
para imprimir na Constituição de 1988 uma concepção de cultura e memória que englobava
a diversidade cultural brasileira e, consequentemente, precisaria de um patrimônio cultural
compatível com essa heterogeneidade nacional.

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
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Além disso, determinou-se que o Poder Público, com a colaboração da comunidade, deve
promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro. Proteção esta que se consubstancia em
inventários, registros, vigilância, tombamento, desapropriação

e

outras

formas

de

acautelamento e preservação.

Marisa Guerra (2010) constatou que nas duas décadas após a promulgação da Carta
constitucional houve a demarcação de diversos sítios arqueológicos e de parques naturais
em algumas regiões, muitas cidades brasileiras receberam a instalação de equipamentos
culturais como memoriais, museus, centros de documentação e pesquisa, arquivos,
bibliotecas, casas de cultura, elaboração de vídeos e documentários retratando histórias de
grupos e comunidades.

Entretanto, a implementação de uma Política de Estado voltada para o Patrimônio Cultural
Imaterial não se instaurou imediatamente após a promulgação da chamada Constituição
Cidadã. Um momento marcante no processo de constituição dessa política nacional foi o
Encontro de Fortaleza. Comemorando os 60 anos do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), o evento foi marcado pelo Seminário Patrimônio Imaterial:
Estratégias e Formas de Proteção que tinha por objetivo recolher subsídios para “elaboração
de diretrizes e instrumentos legais e administrativos para identificar, proteger, promover e
fomentar os processos e bens do patrimônio cultural brasileiro” (IPHAN – Carta de Fortaleza,
1997).

Em linhas gerais, reafirmando os pressupostos determinados na Constituição, o documento
aponta que o Patrimônio Cultura Brasileiro é constituído por bens de natureza material e
imaterial. Apontou-se que os bens de natureza imaterial devem ser objeto de proteção
específica e que a proteção legal em vigor no Brasil não era adequada para este fim. Pouco
anos depois, a política de proteção do Patrimônio Imaterial tem início com a criação do
Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI).

O PNPI atendeu às determinações do decreto 3.551 de 2000 no qual se oficializou o
compromisso do Estado brasileiro, em inventariar, documentar, produzir conhecimento e
apoiar essas práticas socioculturais de natureza imaterial. Os bens culturais de natureza
imaterial foram definidos pela legislação como as criações culturais de caráter dinâmico e
processual, fundadas na tradição e manifestadas por indivíduos ou grupos de indivíduos como
expressão de sua identidade cultural e social.
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Nos últimos 20 (vinte) anos 50 (cinquenta) bens imateriais das mais diversas regiões do país
e ligadas às mais diferentes formas de manifestações culturais foram reconhecidos como
Patrimônio Cultural Imaterial brasileiros3. Destes, 7 (sete) bens quando não exclusivamente
mineiros, possuem manifestações reconhecidas pelo próprio IPHAN no estado, a saber:
Ofício das Baianas de Acarajé; Jongo no Sudeste; Modo artesanal de fazer Queijo de Minas
nas regiões do Serro, da Serra da Canastra e Salitre/ Alto Paranaíba; Ofício dos Mestres de
Capoeira; Roda de Capoeira; Ofício de Sineiro e o Toque dos Sinos em Minas Gerais.

Além disso, 34 (trinta e quatro) Bens Imateriais encontram-se na fase de instrução do
processo para Registro4. Destes 3 (três) estão vinculados a Minas Gerais, a saber: Ofício de
Raizeiras e Raizeiros no Cerrado (Farmacopeia Popular do Cerrado); Congadas de Minas e
Ofício das Quitandeiras de Minas Gerais.

O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA), por sua vez,
já reconheceu a Comunidade dos Arturos – Betim; Festa de Nossa Senhora do Rosário dos
Homens Pretos de Chapada do Norte – Chapada do Norte; Modo de fazer o queijo artesanal
da região do Serro - Alvorada de Minas, Coluna, Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim,
Materlândia, Paulistas, Rio Vermelho, Sabinópolis, Santo Antônio do Itambé, Serra Azul de
Minas e Serro; As Folias de Minas – diversos municípios; Saberes, Linguagens e expressões
musicais da viola em Minas Gerais - diversos municípios; Comunidade Quilombola Manzo
Ngunzo Kaiango – Belo Horizonte e, por fim, o Artesanato em barro do Vale do Jequitinhonha:
saberes, ofício e expressões artísticas – Vale do Jequitinhonha como Patrimônio Cultural
Imaterial do Estado.

1.3. A Política de Patrimônio Cultural em Belo Horizonte
O movimento social que surgiu em 1983, por ocasião da demolição do prédio em estilo art déco,
que abrigava o Cine Metrópole desde 1942 - foi sem dúvida o marco na construção de uma
política de patrimônio cultural em Belo Horizonte. Inaugurada na década de 1940, durante o
mandato do então prefeito Juscelino Kubitschek, a edificação substituiu o antigo edifício eclético
do teatro municipal construído em 1906. A ameaça de demolição por parte de um grande grupo
financeiro, que adquiriu o imóvel e pretendia construir uma nova edificação no endereço, foi o
estopim para uma ampla mobilização social de estudantes, acadêmicos e munícipes

3
4

Ver lista completa no anexo 1.
Ver lista completa no anexo 2.
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interessados na defesa do patrimônio cultural da cidade. A movimentação política produziu um
primeiro efeito quando o edifício recebeu, em 1983, o tombamento provisório pelo Instituo
Estadual do Patrimônio Histórico de Minas Gerais (IEPHA-MG). Alguns meses depois o
tombamento não foi homologado pelo então governador do Estado, Tancredo Neves, e o
cinema foi demolido.

Este movimento não esteve dissociado do contexto nacional. Durante a década de 1980, após
20 anos de uma ditadura militar que implementou uma política na qual as principais decisões
não levavam em conta as realidades locais e a participação dos municípios, a sociedade
brasileira vivia um período de redemocratização marcado por uma busca de descentralização
política. Nesse contexto, a busca de mecanismos de preservação do patrimônio cultural nos
centros urbanos caminhou pari passu ao processo de afirmação e autonomia das políticas
municipais. A mobilização social em Belo Horizonte – que não impediu a demolição do prédio
do cine metrópole – foi decisiva para impulsionar o processo de construção de uma política
municipal que pudesse garantir a preservação da memória da cidade consubstancia em seu
patrimônio.
O IEPHA, responsável pela política de patrimônio em um estado com mais de 800 municípios
não se mostrara suficiente
para atender às demandas
e

particularidades

patrimônio

cultural

do
da

capital. Nesse contexto, em
1984

a

Lei

3.802/84
proteção

Municipal

determinou a
do

Cultural

Patrimônio

da

cidade,

estabeleceu

os

instrumentos
proteção

e

para
criou

essa
o

Conselho Deliberativo do
Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH). O Conselho possui 8
representantes da sociedade civil e 8 do poder público. Suas reuniões são públicas e ocorrem
mensalmente desde 1991. Como o próprio nome já sugere, as decisões deste órgão são
independentes e de caráter deliberativo.
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Em 1990 a Lei orgânica do Município de Belo Horizonte incorporou a política de patrimônio
em seu texto

Art. 168 - O Município, com a colaboração da sociedade civil, protegerá o seu
patrimônio histórico e cultural, por meio de inventários, pesquisas, registros,
vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento e
preservação. (Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, 21 de março de
1990).
Em 1996, a Lei 7165, o chamado Plano Diretor do Município, trouxe na subseção IV diretrizes
para proteção da Memória e do Patrimônio Cultural incorporando um conceito mais amplo
para este termo e em sintonia com as definições estabelecidas na Constituição de 1988. O
Plano Diretor ainda estabeleceu que CDPCM-BH seria um órgão participante do processo de
licenciamento para intervenções em áreas de interesse cultural. Belo Horizonte termina o
século XX com uma política de defesa e proteção do Patrimônio Cultural organizada de forma
sistemática, incorporada na legislação e com um fluxo claro e definido para as tomadas de
decisões dentro da estrutura administrativa municipal.

Entretanto, restava ainda a construção de uma proposta de defesa e proteção do patrimônio
cultural imaterial e sua incorporação na estrutura bem-sucedida de política patrimonial do
município. Em 2004, a lei 9000 instituiu na capital o Registro de Bens Culturais de Natureza
Imaterial. Alinhada com os preceitos constitucionais a lei em questão, apresentou uma
definição de bens culturais de natureza imaterial que respeita e engloba a diversidade cultural
do município.
Art. 1º Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial
que constituem patrimônio cultural do Município.
§ 1º - São considerados bens culturais de natureza imaterial:
I - os processos de criação, manutenção e transmissão de
conhecimentos;
II - as práticas e as manifestações dos diversos grupos socioculturais que
compõem a identidade e a memória do Município;
III - as condições materiais necessárias ao desenvolvimento dos
procedimentos de que tratam os incisos I e II e os produtos de natureza
material derivados. (Belo Horizonte. Lei 9000/2004)
O bem registrado recebe o título de Patrimônio Cultural do Município e deve ser alvo da
política de salvaguarda que visa a sua proteção e longevidade. Cabe registrar que, se por um
lado, a Lei 9000/2004 determinou uma proteção da cultura dos diversos grupos sociais que
compõem o Município, consubstanciada no Patrimônio Cultural Imaterial, visando garantir as
condições de existência e a manutenção, de outro, apontou-se que esta proteção não deve
redundar em tutela ou controle de práticas e de manifestações por parte do poder público.
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A legislação também determinou que o Registro do bem se faça por meio da inscrição do
mesmo em um livro de acordo com a sua natureza conforme trecho transcrito a seguir.

§ 6º - O Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial do Município
far-se-á em um dos seguintes livros:
I - Livro de Registro dos Saberes: em que serão inscritos conhecimentos
e práticas culturais dos diversos grupos sociais que compõem o
Município;
II - Livro de Registro das Celebrações: em que serão inscritos rituais e
festas que celebram a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do
entretenimento e de outras práticas da vida social;
III - Livro de Registro das Formas de Expressão: em que serão inscritas
manifestações literárias, linguísticas, musicais, plásticas, cênicas e
lúdicas;
IV - Livro de Registro dos Lugares: em que serão inscritos mercados,
feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e se
realizam práticas culturais coletivas.
§ 7º - Poderão ser abertos outros livros de registro para a inscrição de
bens culturais de natureza imaterial que não se enquadrem naqueles
definidos no § 6º deste artigo. (Belo Horizonte. Lei 9000/2004).

O CDPCM-BH, por sua vez, de forma complementar, definiu 4 (quatro) critérios norteadores
para a abertura do processo de registro de bens de natureza imaterial. A manifestação cultural
vigente deve ter percorrido pelo menos duas gerações, o que equivaleria a aproximadamente
50 anos de existência. A manifestação cultural deve ser representativa da conformação
identitária de grupos/ou coletivos sociais, contemplando a diversidade cultural de Belo
Horizonte. As manifestações culturais imateriais devem ser oriundas de grupos segregados e
destas terão preferência as manifestações em situação de risco. O Conselho também definiu
que as instituições envolvidas com a manifestação cultural não são alvo de Registro. As
práticas culturais em si é que recebem o Registro como Patrimônio Cultural da cidade.

Além disso, a Legislação municipal determina que a cada período de 10 (dez) anos, contado
da data do Registro do Bem Cultural de Natureza Imaterial, o CDPCM-BH decidirá sobre a
revalidação do título de Patrimônio Cultural ao bem registrado. O bem que não tiver seu título
renovado, terá o Registro mantido para garantir a preservação da memória de um grupo
sociocultural do município em determinado período da história belo-horizontina.

Mais recentemente, no atual Plano Diretor da capital, Lei nº 11.181/19, o Patrimônio Cultural
foi incorporado de forma mais sistemática e intensa, se comparado ao anterior.
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Art. 23. A política de preservação do patrimônio cultural e urbano é
pautada pela busca da integração dos objetivos urbanísticos expressos
nesta lei com a política municipal de preservação ao patrimônio cultural.
§ 1º O princípio básico da política de preservação do patrimônio cultural
e urbano é a promoção da preservação das ambiências e dos modos de
vida característicos de determinadas porções do território municipal.
§ 2º São parte integrante do patrimônio cultural do Município todos os
povos e comunidades tradicionais que nele habitam, entendidos como os
grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e que
utilizam territórios e recursos naturais como condição para sua
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, fazendo uso
de conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela
tradição.
§ 3º Para fins de formulação e implementação de normas e intervenções
que afetem os povos e comunidades tradicionais, devem ser garantidas
a informação e a participação.
Atualmente os seguintes bens imateriais receberam o título de Patrimônio Cultural de Belo
Horizonte:

Bem Registrado

Livro

Ofício de Lambe-lambes

Saberes

Circuito de Teatros de Belo Horizonte

Lugares

Teatro de Bonecos

Expressões; Saberes

Quilombos Manzo Ngunzo kaingo, Luízes
e Mangueiras
Festas de Pretos Velhos

Lugares

Festa de Iemanjá

Celebrações; Lugares

Quilombo Souza

Lugares

Celebrações; Lugares

16
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Púbico – Fundação Municipal de Cultura
Largo do Rosário - Dossiê de Registro

2. Exclusão e protagonismo da população negra em Curral
Del Rey

Encontrar o significado do Largo do Rosário enquanto patrimônio cultural só é possível à
medida em que se compreende a simbologia que ele possui para a população afro-brasileira.
Essa simbologia decorre de uma história que precede a existência da Igreja de Nossa
Senhora do Rosário dos Homens Pretos e o cemitério em seu entorno, o processo de
construção e o tempo em que estes espaços serviram à população negra e, por fim, o período
após a demolição do templo e a destruição do cemitério.
Em certa medida, o Largo representa uma consubstanciação de boa parte da história, hábitos
e valores da população negra do antigo Curral Del Rey e da cidade Belo Horizonte. Nesse
sentido, inicialmente se faz necessária uma breve apresentação da história que precede a
sua construção, tratando as concepções metodológicas, orientações de pesquisa e
construção narrativas sobre a origem do arraial e o silenciamento em relação à participação
da população afro-brasileira; o papel das Irmandades do Rosário na sociedade mineradora, a
importância da Igreja e do Cemitério em Curral Del Rey para a Irmandade dos homens pretos
e o processo de demolição e construção da nova capela pela Comissão Construtora da Nova
Capital (CCNC).

2.1. As origens de Curral Del Rey: narrativas e silenciamentos

Para o jornalista e escritor Abílio Velho Barreto (1883-1959) o Bandeirante João Leite da Silva
Ortiz foi o primeiro homem civilizado a fixar moradia na região que futuramente seria chamada
Curral del Rey e, por isso, é considerado seu fundador.

João Leite, bem impressionado pelos aspectos atraentes da serra das
Congonhas (mais tarde do Curral) e suas encostas, prevendo, talvez,
encontrar boas faisqueiras de ouro, perlongou-as e, a certa altura,
descobrindo um belo sítio com ótimas terras de cultura e magníficos
pastos para criação, deles se apossou, fixando-se definitivamente com
numerosa escravatura nesse lugar, a que denominou Cercado, parte do
mesmo solo em que está assentada a cidade de Belo Horizonte, capital
de Minas Gerais. (BARRETO, 1996, p. 91)
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Essa tese de Barreto não é unânime entre estudiosos do período. Como afirma Célia Regina
Araújo Alves (2011) em matéria publicada pelo Jornal Estado de Minas, o escritor Augusto de
Lima Júnior (1889-1970) defende que
a primazia de chegar à região seria do português Francisco Homem del
Rei, que desembarcara na colônia em 1709, na frota do capitão-mor Luiz
de Figueiredo Monterroyo, e resolvera trilhar mais tarde o caminho das
Gerais em busca de ouro. Naqueles tempos, havia por aqui apenas a
Fazenda do Cercado, onde hoje fica o Bairro Nova Cintra, na Região
Oeste, e, sendo devoto de Nossa Senhora da Boa Viagem, Francisco se
apressara em construir uma capela em devoção à santa.5.
Célia Regina também afirma que na década de 1980, no livro “A verdade sobre a história de
Belo Horizonte”, Waldemar de Almeida Barbosa contestava as pesquisas de Abílio Barreto,
discordando da ideia de que João Leite Ortiz foi o primeiro homem civilizado a ocupar as
terras onde futuramente se instalaria a capital. O autor chegou a questionar a própria divisa
da Fazenda do Cercado descrita por Abílio Barreto. Para Barreto a fazenda começava no pé
do Serro das Congonhas até a Lagoinha, onde se encontrava a estrada que iria para os currais
da Bahia. Waldemar Almeida Barbosa afirma que o termo Lagoinha impressionou Barreto,
mas
ele imaginou logo tratar-se do atual bairro Lagoinha. O engano é infantil.
O vocábulo Lagoinha era comuníssimo; além disso, o mais ligeiro exame
da planta da capital mostra a impossibilidade de o bairro da Lagoinha ter
qualquer ligação com a Sesmaria do Cercado. A Lagoinha situa-se perto
do Centro da cidade e tem, separando-a dos terrenos da antiga Fazenda
do Cercado, o Barro Preto e o Calafate. (...) Se a Lagoinha fosse a divisa
da Sesmaria do Cercado, o centro do Arraial de Curral del Rei, isto é, o
Largo da Matriz (Catedral), estaria completamente fora dos terrenos do
Cercado. Barreto não pensou bem nessa hipótese. Se a Lagoinha fosse
divisa da sesmaria, o arraial estaria totalmente fora das divisas daquela
fazenda”6.
A divergência com Barreto em relação ao suposto fundador do arraial sustenta-se, sobretudo,
no mapeamento da região. Uma das maiores referências do arraial, o primeiro templo em
homenagem a Nossa Senhora da Boa Viagem, onde hoje está a Catedral de Nossa Senhora
da Boa Viagem, foi construído seis quilômetros distante do Cercado devido à devoção de
Francisco Homem del Rei à santa.

Ainda segundo Célia Alves, o médico Edelweiss Teixeira na década de 1940 afirmara que
Abílio Barreto valorizou o paulista João Leite da Silva Ortiz e não o marinheiro Francisco
5
6

Saiba quem foram os primeiros donos de BH. Jornal Estado de Minas. Belo Horizonte, 26/11/2011.
Idem.
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Homem del Rei (cujo sobrenome deu origem à denominação Curral del Rey) devido à origem
nobre do primeiro. João Ortiz nasceu na Vila da Ilha de São Sebastião e era descendente de
uma das mais importantes famílias de São Paulo. A descrição que Barreto sobre Ortiz, por
sua vez, parece corroborar a afirmativa de Edelweiss Teixeira

É isto o que nos demonstra quanto sabemos da vida desse notável
bandeirante, bem como a seguinte carta de sesmaria a ele concedida
pelo governador Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, passada
no arraial de Caeté, aos 19 de janeiro de 1711... (BARRETO, 1996, p. 91.
Grifos nossos)
Em outra passagem de “Belo Horizonte: memória histórica e descritiva - história antiga e
história média”, importante obra de Abílio Barreto sobre a história da capital, publicada pela
primeira vez em 1928, o autor afirma que
Nessas condições, que mais precisamos ainda para ter absoluta certeza
sobre caber a João Leite da Silva Ortiz a glória de ter sido o primeiro
homem civilizado que possuiu e habitou o solo de Belo Horizonte? Nada.
A ele, pois, devemos grande preito de veneração, por ter sido o fundador
de um dos mais antigos arraiais de Minas e aquele que havia de ser o
centro irradiador da civilização e do progresso para todo o Estado,
quando transformado em sua nova capital maravilhosa. Mas, se
quisermos que seja completa a indenização de nossa dívida para com a
memória imperecível de Ortiz, não basta essa veneração espiritual; é
preciso que se lhe erga, em uma de nossas mais lindas praças (no alto
do Cruzeiro, por exemplo), um monumento duradouro, onde fiquem
gravados, no bronze ou no granito, o seu nome, o ano de 1701 e uma
expressiva legenda de gratidão (BARRETO, 1996, p. 91)

Cabe registrar que Abílio Barreto “considerava a História como processo linear, em que o tom
normativo é a ideia de progresso e o fio condutor para se reconstituir o passado, as fontes
documentais e, de preferência, as oficiais.” (FARIA, M. Auxiliadora in BARRETO, 1996, p. 29).

Mesmo não sendo historiador, o jornalista Abílio Barreto tem uma inegável contribuição no
campo da pesquisa e construção da memória histórica belo-horizontina. Dentro do espírito
dos intelectuais de seu tempo, sua inspiração positivista orientou suas pesquisas e a narrativa
histórica para descrevê-las. Para essa corrente historiográfica a história é compreendida
como resultante da ação de alguns seres humanos considerados mais importantes em
detrimento das ações coletivas. Além disso, toda narrativa construída pelo historiador
alicerça-se apenas em fatos que podem ser comprovados com documentos escritos e,
sobretudo, oficiais.
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O próprio debate transcrito até aqui sobre a origem de Curral Del Rey e, por extensão, de
Belo Horizonte, demonstra que a busca pelo fundador desconsidera o papel do grande
contingente de homens escravizados, compreendidos como ocupantes de um papel quase
irrelevante neste processo. A descrição de Abílio Barreto a seguir é exemplar ao explicitar o
papel secundário e passividade relegado aos negros escravizados diante das determinações
do Ortiz em suas narrativas

(...) ao passo que Domingos do Prado foi estabelecer-se para os lados
de Pitangui, João Leite, bem impressionado pelos aspectos atraentes da
serra das Congonhas (mais tarde do Curral) e suas encostas, prevendo,
talvez, encontrar boas faisqueiras de ouro, perlongou-as e, a certa altura,
descobrindo um belo sítio com ótimas terras de cultura e magníficos
pastos para criação, deles se apossou, fixando-se definitivamente com
numerosa escravatura nesse lugar, a que denominou Cercado, parte do
mesmo solo em que está assentada a cidade de Belo Horizonte, capital
de Minas Gerais. (BARRETO, 1996, p. 91)

A ausência de protagonismo e importância da população negra não foi exclusividade nas
narrativas historiográficas sobre as origens de Curral Del Rey e da capital do Estado
produzidos durante o século XX. A própria organização política e social, o status quo, das
Minas Gerais nos períodos colonial e imperial relegava também aos escravizados este plano,
apesar dos negros serem maioria e responsáveis pela mão de obra disponível para os
serviços necessários na mineração, agricultura e pecuária. Para se ter uma dimensão deste
número, até 1820, por exemplo, para cada branco europeu que aportava no continente
americano, chegavam outros quatro africanos escravizados (GOMES, 2019, p. 26).
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Como chama a atenção Laurentino Gomes (2021) a escravidão foi banal e corriqueira até o
século XIX. A balança de pesar escravos para venda, hoje parte do acervo do SESI - Museu
de Artes e Ofícios, é uma peça
do

cotidiano

brasileira

da

citada

sociedade
pelo

autor

como um dos símbolos dessa
naturalização do processo de
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Portuguesa.
1767,
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é
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pessoas.

Entretanto,

de
é
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como objeto valioso de uso
pessoal.

Em 1776 na Comarca do Rio das Velhas-Sabará - a qual pertencia Curral Del Rei desde 1714
quando esta ainda era denominada Comarca do Rio das Velhas - havia 14.394 brancos e
85.182 mestiços e pretos. Em levantamento de Raul Tassini (1942) consta que em 1872 a
Freguesia do Curral Del Rey possuía uma população de 5.524 habitantes e destes 3.860 eram
pretos e pardos, o que equivale a 77 (setenta e sete) por cento da população. A Freguesia,
segundo recenseamento realizado neste mesmo ano, abrigava 336 pessoas escravizadas7.

A busca pelo reconhecimento das múltiplas memórias e contribuições dos diversos grupos
que compõem a sociedade brasileira é um processo que se tornou mais intenso nos últimos
50 anos. Movimentos da sociedade civil organizada, com destaque para o movimento negro,

7

Anuário Estatístico de Minas Gerais. 1925, apud Pereira, 2015.
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desde década de 1970 reivindicam o reconhecimento das múltiplas memórias que
constituíram a história do Brasil silenciados pelas políticas de patrimônio cultural. Um dos
desdobramentos desse movimento foi a constituição de um marco legal determinando uma
leitura plural do Poder Público sobre a história e adoção de uma concepção de Patrimônio
Cultural capaz de abarcar essa diversidade.

A Constituição de 1988, com sua concepção de cultura e memória que engloba a diversidade
cultural da nação, apontou para uma noção de patrimônio cultural compatível com essa
heterogeneidade a ser protegido pelo Estado. Doze anos depois, o decreto federal 3.551 de
2000, oficializou o compromisso do Estado brasileiro, em inventariar, documentar, produzir
conhecimento e apoiar essas práticas socioculturais de natureza imaterial que estão bastante
associadas às práticas dos grupos indígenas e afro-brasileiros. Finalmente, a lei municipal
9.000/2004, instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial na capital. Como já
visto, muitos bens foram tombados e registrados, sobretudo nos últimos 20 anos, em níveis
municipal, estadual e federal no desenrolar desse processo.

Como decorrência desse quadro, à política de patrimônio cultural de Belo Horizonte foi
lançada a incumbência de reconhecer, resgatar e valorizar as múltiplas memórias e os
diversos grupos com suas contribuições na construção da cidade, permitindo que munícipes
e pessoas interessadas na história da capital tenham garantido o direito de conhecê-las em
toda a sua multiplicidade. Neste caso, a Irmandade dos Homens Pretos ocupa um lugar de
destaque na reconstituição da memória da população afro-brasileira em Belo Horizonte. As
irmandades representam uma forma de organização, socialização, solidariedade e resistência
da população negra. Para entender melhor esse processo é importante um breve relato da
organização do catolicismo no Brasil e, em especial, nas Minas Gerais.
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2.2. As Ordens Terceiras e as Irmandades do Rosário
Como país colonizado durante o período da contrarreforma por uma metrópole
profundamente católica, aos nativos e aos povos de origem africana escravizados a religião
do colonizador foi imposta de modo implacável.
(...) na famosa viagem de Pedro Álvares Cabral um frade franciscano que
acompanhava a expedição, Henrique Soares de Coimbra, celebrou missa
tão logo os marinheiros puseram os pés em terra. Pouco tempo depois,
com a vinda do primeiro governador-geral, Tomé de Sousa, em 1549,
seis Padres jesuítas, chefiados por Manuel da Nóbrega, vieram com o
propósito de realizar a catequese e cuidar da educação. A forte presença
dos jesuítas no Brasil colônia deve ser entendida como uma estratégia
da Igreja católica para avançar em direção ao Novo Mundo, num
momento em que o catolicismo europeu era sacudido pela reforma
protestante. (SOUZA, 2020, p. 195)
Até o final do século XIX, mesmo sob a égide de muitos conflitos e resistências, o catolicismo
era a religião oficial do Estado. Esse catolicismo foi marcado por dois subsistemas. De um
lado o institucional, centrado nos sacramentos e na mediação do clero, e, de outro, o popular,
de corte devocional, centrado no culto aos santos. (SOUZA, 2021, p. 192). Cabe registrar que
o catolicismo imposto fundiu elementos da cultura religiosa dos colonizadores, dos nativos e
dos africanos. Entretanto, a inegável força coercitiva do colonizador que deu a essa
religiosidade sui generis uma preponderância católica (SOUZA, 2020, p. 196).

É importante destacar que no decorrer do tempo houve um processo de sincretização
complexo entre as concepções religiosas de matriz africana e católicas. A população negra
vivenciou um processo de assimilação cultural e, ao mesmo tempo, mesmo que
forçosamente, aproximou-se do catolicismo português. Para cultuar seus deuses, foram
descobrindo que poderiam usar os nomes dos santos católicos para em surdina louvarem
suas divindades ancestrais (ROMÃO, 2019, p.151). Ao mesmo tempo que recriaram suas
tradições africanas na sociedade escravista brasileira “enxergaram as práticas rituais do
catolicismo como algo que tinha seu fundamento, que lhes fazia algum sentido e que tinha
sua justificação”. (Rodrigues, 2015, p. 461).

Para Eduardo Hoornaert (1991, 1992, 1994 apud Souza, 2020) havia três frentes distintas
de propagação e manutenção da religiosidade. A primeira associa-se à íntima relação entre
Estado e Igreja, oficialmente dissolvida em 1889 com a determinação da laicidade do Estado
pelo regime republicano, na qual havia uma atuação mais direta da cúpula romana e seus
representantes. A interferência da cúpula determinando que cada nova diocese criasse um
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seminário para formar religiosos para difusão da religião católica é exemplar nesse sentido.
“Em Minas, as duas primeiras dioceses – e seus respectivos seminários – são as de Mariana,
criada em 1745, e Diamantina, criada em 1854 (ainda que instalada apenas dez anos depois)”
(SOUZA, 2020, p. 196).

A segunda frente está ligada à atuação das ordens religiosas, com destaque para
franciscanos e jesuítas. Atuando principalmente no litoral e nos cursos dos grandes rios
promoviam um trabalho catequético e de escolarização para “converter os indígenas à fé
católica e ensinar os rudimentos da escrita aos filhos de colonos, além de instruí-los no
catolicismo.” (SOUZA, 2020, p. 196)

A terceira e última frente refere-se à atuação direta dos próprios colonizadores, distante da
ação do catolicismo institucional e dos regulamentos e controle da Igreja Romana. Neste caso,
um catolicismo de caráter popular que se caracteriza pelas crenças nos santos de devoção,
festas religiosas, confiança na eficácia das penitências e no pagamento de promessas. Essa
vertente católica se fundiu com elementos religiosos de indígenas e africanos diversificandose ainda mais do catolicismo oficial preconizado pela cúpula romana. Essa terceira frente está
intimamente associada com o processo de colonização da região das Minas.

A Coroa portuguesa não autorizou na região mineradora a presença de ordens religiosas e
do clero regular, ou seja, membros de uma ordem ou congregação religiosa que devem
obediência aos seus superiores Além dos choques com o poder real devido a grande
autonomia que as ordens religiosas estabeleciam a partir de seus regulamentos próprios,
havia também a suspeita de que eram responsáveis pelos desvios do ouro e dos diamantes
para fora das capitanias.

Nesse período, o governo português se orientou pela chamado regalismo, ou seja, o
pressuposto de que os reis tinham direito de interferir na vida interna da Igreja. A Coroa
Portuguesa determinou que os religiosos não cumprissem diretamente as ordens advindas
de Roma. Foram proibidas a execução de bulas, breves, decretos e ordens emanadas da
Santa Sé, sem a prévia autorização da Coroa portuguesa, ou seja, sem o beneplácito régio.
(PRECIOSO, 1998, p. 399).
João Waldir Souza (2020) destaca que ao proibir a instalação de ordens religiosas entre 1709
e 1820, o governo português estimulou a criação de inúmeras Associações Religiosas. Essas
associações comumente denominadas confrarias tem entre as razões de sua origem o laço
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de solidariedade entre os membros para atender a necessidades no campo terreno e
espiritual. Como afirma Cláudia Rodrigues (2015), no Plano espiritual, por meio de uma crença
medieval reinserida no contexto do Brasil Colonial/Imperial, acreditava-se que as orações,
esmolas e ações realizadas em intenção de parentes ou amigos mortos poderiam abreviar a
pena destes no purgatório. Em contrapartida, os beneficiados ao alcançar o Paraíso,
passariam a rezar pelos vivos que também seriam beneficiados com o perdão ou a redução
de seu tempo de purgatório.
Esta rede de solidariedade que se desenvolveu principalmente por
intermédio das irmandades religiosas, se manifestou na sociedade
colonial/imperial, especialmente no período escravista, quando vicejaram
associações voltadas para os pretos e os mulatos. (Rodrigues, 2015, p.
447)
Para Caio Boschi, além do espiritual, a ação no campo material mostrava-se também de suma
importância. Essa dupla atuação explica a presença marcante das confrarias mesmo antes
da criação das primeiras vilas, em 1711 (BOSCHI, 1986, p. 23).
As ordens terceira e irmandades garantiam aos seus filiados uma
proteção corporativa que implicava na assistência espiritual e material.
Em geral, elas responsabilizavam-se pela prestação dos seguintes
serviços piedosos: socorro em caso de doença, viuvez ou desgraça
pessoal; preparação e execução de cortejos fúnebres e enterros solenes;
celebração de missas em sufrágio da alma e concessão de sepultura em
solo sagrado o que era feito com beneplácito da paróquia. Por sua vez,
os irmãos agremiados deveriam cumprir uma série de deveres, a saber:
pagar a taxa de matrícula estipulada pela confraria, quitar as anuidades
estabelecidas em compromisso, acompanhar os funerais dos irmãos
falecidos e rezar por suas almas, participar das festas e celebrações
realizadas em louvor do padroeiro da associação religiosa. (CAMPOS,
2011, p. 96)

Estas associações ou confrarias, eram divididas em Irmandades e Ordem Terceira. As
irmandades são associações de caráter religioso que possuem um estatuto onde se
estabelece a sua identidade. Uma parcela destas entidades se dedicava prioritariamente a
assistência social e outra às atividades devocionais.

No Brasil as irmandades de misericórdia foram praticamente as únicas instituições
filantrópicas até o século XIX e deram origem às atuais Santas Casas (PORTO e
SCHLESINGER,1995; SOUZA, 2020). As irmandades devocionais possuíam um trabalho
assistencial voltado para os próprios membros e suas famílias e tinham como principal
atividade “o culto ao santo patrono, destacando-se a Irmandade do Santíssimo Sacramento,
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dos brancos; a de Nossa Senhora do Amparo, de pardos; e a de Nossa Senhora do Rosário,
de negros (PORTO e SCHLESINGER,1995; SOUZA, 2020).
Na Capitania de Minas, estas organizações fraternais atravessaram o
século XVIII como importantes pilares de sustentação da fé católica local.
Sua expressividade fazia-se sentir numa sociedade acometida pelo clima
de insegurança e instabilidade, sendo a religião um veículo de
apaziguamento das tensões sociais. No século XIX, em momento
histórico distinto, elas continuaram a atender as necessidades de seus
irmãos e a possuir o prestígio que lhe foi conferido no século anterior.
(GOMES, 2009, p. 1)
As ordens terceiras, por sua vez, eram associações religiosas de origem medieval marcadas
pela presença das camadas mais privilegiadas da sociedade. Estavam vinculadas a uma
Ordem Primeira que era uma ordem regular e, em tese, submetidas às regras desta.
Organizadas e dirigidas pelos leigos, as ordens terceiras recebiam dos religiosos a orientação
espiritual. Entretanto,
No Brasil, a proliferação das ordens terceiras acoplava-as aos conventos
das respectivas ordens regulares, o que representava uma tendência
portuguesa. Já na Capitania de Minas, excepcionalmente, com a
proibição da presença do clero monástico, tais ordens apareceram dentro
de capelas de confrarias ou mesmo na própria igreja paroquial. (GOMES,
2009, p. 3)

Em tese as Ordens Terceiras diferenciavam-se das Irmandades por sua vinculação a uma
Ordem Primeira (sobretudo Franciscanos e Carmelitas) e uma proposta mais radical ligada à
abnegação, à renúncia aos prazeres mundanos e voltada para o sacrifício como recurso para
o aperfeiçoamento de uma vida cristã.

Livrando-se do ambiente da sociedade dos homens, pretendem os
membros das ordens religiosas alcançar a graça da salvação da alma em
virtude de uma vida de abnegação e sacrifícios. De modo geral, as ordens
se inspiram em concepções de vida gestadas na antiguidade cristã,
segundo as quais o homem pode chegar à perfeição moral e espiritual
através da disciplina e da mortificação do corpo. (SOUZA, 2020, p. 207)

Entretanto, na vida prática estavam voltadas basicamente para devoção ao santo patrono e
promoviam a assistência espiritual aos confrades como faziam as irmandades (OLIVEIRA,
1976 apud GOMES, 2009). A prestação de assistência aos membros na hora da morte era
um ponto alto da vida das Ordens Terceiras. Elas cuidavam para que seus membros tivessem
enterros solenes marcados pela pompa fúnebre (mais requintada entre irmãos mais ricos), o
que expressava prestígio social e, ao lado das festas do orago, fazia parte de sua tradição
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cerimonial. Merece registro também a prática da caridade marcada pela visita a doentes,
prisioneiros ou assistência aos órfãos colocados na roda de expostos (GOMES, 2009).

Os irmãos das ordens terceiras e das irmandades gozavam uma dupla liberdade: isentavamse dos párocos e mantinham-se distantes dos superiores conventuais, que não se
encontravam instalados na região (PRECIOSO, 2014, p. 397). Entretanto, o Estado português
ao retirar da Igreja Romana o controle das associações religiosas passou a exercer de forma
mais direta a influência sobre elas. Nas palavras do historiador Caio Boschi “a autonomia e a
independência iniciais das confrarias foram sendo limitadas e restringidas.” (1998, p. 369).

Em 11 de fevereiro de 1765, por exemplo, as irmandades foram notificadas para que
remetessem à Coroa portuguesa os seus compromissos para serem confirmados pela realeza
lusitana. Os reis isentavam essas confrarias de obediência as autoridades eclesiásticas e
laicas, mas exigiam que prestassem reverência aos párocos seculares e que prestassem
contas ao provedor de capelas da comarca. No caso das ordens terceiras, estas exigências
tornaram-se letra morta em muitos casos já que ao “alcançarem as provisões e confirmações
régias, as ordens terceiras usurpavam os direitos paroquiais e recusavam-se a prestar contas
aos provedores de capelas.” (PRECIOSO, 2014, p. 399)

Reproduzindo uma estrutura social de seu tempo, Ordens Terceiras e Irmandades eram
entidades com uma prática de exclusão da população negra de seu corpo de membros. As
Ordens Terceiras eram associações que traziam em seus quadros um grupo mais restrito,
economicamente privilegiado e politicamente mais influente. Aos negros restariam as
Irmandades como espaço associativo. Entretanto, diante da exclusão também das
irmandades dos homens livres e brancos criaram “seus próprios mecanismos de proteção
edificando, além das igrejas, as irmandades dos santos da sua devoção, como São Benedito,
Santa Efigênia e, principalmente, Nossa Senhora do Rosário.” (SOUZA, 2020, p. 206)

Cabe registrar que as Irmandades do Rosário possuíam um número bastante expressivo na
região das Minas. O historiador Caio Boschi identificou que dentre 322 no século XVIII, 62
(quase 20%) devotadas a Nossa Senhora do Rosário. O segundo lugar ficava com
Irmandades do Santíssimo, com 43 invocações, ou 13% do total. (BOSCHI, 1986, p. 187)
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As irmandades de homens pretos foram espaços de socialização, resistência e apoio mútuo
em uma sociedade escravista e segregadora. Responsáveis pela congregação, socialização
e amparo da população
negra,

as

irmandades

deram origem a tradições
marcantes no estado. Um
exemplo desta prática se
encontra

na

Festa

de

Nossa Senhora do Rosário
dos Homens Pretos, de
Chapada do Norte, que
ocorre

anualmente

no

segundo domingo do mês
de

outubro.

celebração

Esta

tradicional

acontece desde o século XVIII e é promovida pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário
dos Homens Pretos. Em 2013 foi registrada como patrimônio cultural de natureza imaterial de
Minas Gerais pelo IEPHA.

A Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos reúne
milhares de pessoas vindas dos mais distantes rincões para saudar a
Virgem do Rosário. São atraídos para o local devotos, mascates,
moradores da cidade e da região, turistas e tantos. A celebração ocorre
desde o século XVIII, como forma de devoção dos membros da
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, Libertos e
Cativos, da Freguesia da Santa Cruz da Chapada, antigo nome da
Irmandade do Rosário de Chapada. A festa, como tantas outras que
ocorrem pelo interior de Minas Gerais e do Brasil, tem ascendentes na
cultura afro-brasileira e na história de resistência dessas populações8.

Para Caio César Boschi (1986) o culto aos santos apregoado pelo Concílio de Trento teve
grande aceitação popular principalmente por estar vinculado a reivindicações imediatistas e
temporais dos fiéis dando um caráter intimista e familiar ao culto religioso.
Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, São Elesbão, Santa Efigênia
e, mais tarde, Nossa Senhora das Mercês, eram invocações dos negros
não apenas pela afinidade epidérmica ou pela identidade de origem

8

Disponível em epha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/patrimonio-cultural-protegido/bensregistrados/details/2/3/bens-registrados-festa-de-nossa-senhora-do-rosário-dos-homens-pretos-dechapada-do-norte
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geográfica, mas pela identidade com suas agruras e seu desejo de
redenção. (BOSCHI, 1986, p. 25)
No processo de vivência devocional das irmandades, longe do catolicismo institucional, há
uma fusão com outras referências culturais, principalmente de africanos, a exemplo da Festa
do Rosário e das congadas. Para João Valdir Souza

a devoção não necessariamente se assenta em instituições
especializadas, difundindo-se junto à população pela própria dinâmica
cultural. Isso é relevante tanto para as localidades onde existiram
associações quanto para aquelas onde o aparato institucional da Igreja
ou era frágil ou muito distanciado da população. Na amplitude do
diversificado estado de Minas Gerais, além do trabalho das ordens
terceiras e irmandades religiosas, atuaram pregadores leigos, ermitães,
benzedores e rezadores populares. Atuaram os próprios devotos,
defendendo suas crenças, construindo suas igrejas e celebrando seus
santos de devoção. (SOUZA, 2020, p. 211)

2.3. Curral Del Rei e as Igrejas da Boa Viagem e do Rosário

Como já mencionado, Augusto de Lima Júnior atribui ao português Francisco Homem Del Rei
a construção da capela de Nossa Senhora da Boa Viagem devido a sua devoção à Santa 9. A
capela de pau-a-pique, coberta de sapê, erguida no começo do século XVIII tornou-se o centro
sobre o qual gravitava a vida social e cultural do arraial e cedeu lugar a um novo templo que
foi construído entre 1855 e 1865. Reedificado em 1779, devido ao seu precário estado de
conservação, foi uma das primeiras construções do povoado e se localizava em um largo
também denominado Boa Viagem10.
Por volta de 1890 o Arraial contava com oito ruas, a saber: General Deodoro, Sabará,
Congonhas, Capão, Santana, Rosário, Boa Vista e Comércio. Sem pavimentação e
alinhamentos, cento e setenta e duas casas abrigavam os quase seis mil moradores.

9

Saiba quem foram os primeiros donos de BH. Jornal Estado de Minas. Belo Horizonte, 26/11/2011.
Catedral da Boa Viagem. Dossiê de Tombamento. Belo Horizonte: DPCA, 2003.

10
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no cruzamento das ruas de Sabará, Capão e General Deodoro, formando
estas duas últimas como que um segundo plano do povoado, com mais
de 4 m de elevação sobre o nível da primeira, a velha matriz ficava como
soterrada pelo lado da última daquelas ruas, arrimada ao muro do adro,
dentro do qual havia um relógio de sol ao lado de uma bela e olente
esponjeira. Em torno do adro estendia-se um gramado verde e natural,
em ligeiro declive, alastrando-se pelo Largo, até as margens do córrego
Acaba-Mundo. (BARRETO, 1996, p. 248)

O Arraial de Curral Del Rey recebia no dia 15 de agosto, dia da Padroeira Nossa Senhora da
Boa Viagem, a sua maior festividade.
Moradores das localidades vizinhas vinham todos a cavalo ou em carros
de bois ou a pé, trazendo gêneros e utensílios que fossem necessários
durante a permanência ali. Hospedavam-se em casas alugadas ou
próprias ou de parentes e amigos. E durante os quinze dias anteriores ao
da festa a população se entregava às suas diversões favoritas, que eram
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bailes-ensaios animadíssimos, serenatas enternecidas junto às janelas
das lindas horizontinas; e eram bandos de moças estudando cânticos
sagrados, que teriam de ser ouvidos na festa; e eram exercícios de
cavalhadas, em que os rapazes se amestravam no esporte de tirar
argolinhas. (BARRETO, 1996, p. 266)

Até o dia 14 o arraial estava bastante preparado. A maior parte das casas caiadas, as ruas
ornamentadas e a chegada incessante de novos hóspedes. A população era despertada no
dia 15 de agosto com o estouro de fogos, repicar de sinos e a banda de música percorrendo
as ruas. Mas o primeiro e mais importante ato da festividade religiosa era a missa cantada
realizada com toda a pompa possível na matriz. Como o templo tornava-se pequeno para
tantos fiéis, o largo recebia uma multidão que desfilava com suas melhores roupas.
E durante a missa podia-se admirar o excelente corpo de cantores sacros
que, no velho coro da matriz, ao som do harmónio ou acompanhado por
uma banda de música, despertava elogios, tão harmoniosas e bem
timbradas eram as vozes que o compunham... (BARRETO, 1996, p. 267)
O Arraial contava ainda com a Capela de Santana, um templo rústico e inacabado, erguido
na rua com o mesmo nome da santa no ponto em que está hoje o quarteirão formado pelas
ruas Sergipe, Cláudio Manuel, Alagoas e Santa Rita11. Havia também a Igreja do Rosário que

11

(BARRETO, 1996, p. 244)
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ficava pouco acima do local que fica hoje, entre a Avenida Álvares Cabral e as ruas da Bahia,
Guajajaras, Espírito Santo e Timbiras12.
Seguindo-se pela Rua General Deodoro e subindo-se pela do Rosário,
chegava-se ao largo que tinha igual nome, em cujo centro se erguia a
Capela de Nossa Senhora do Rosário, sem beleza, sem arte, mas
admiravelmente bem colocada, em um alto, de onde se descortinava belo
panorama do arraial. (...) A capela era um templo muito simples. Não
tinha torres. Media 8m de frente por 30m de fundo e 10m de altura,
contornada por um paredão de pedras de 0,33 m de espessura e 1,33 de
altura. Nesse adro também se faziam sepultamentos. (...) Esse
pequeno templo completamente desprovido de ornatos e alfaias,
quase nada tinha de interessante. (BARRETO, 1996, p. 257. Grifos
nossos)

Padre Francisco Martins dias, Vigário da Paróquia de Boa Viagem à época da mudança da
capital,13
Na primeira dominga de outubro realizava-se o Reinado ou Reisado, a
festa favorita dos pretos, os quais atroavam o arraial com os seus adufes,
tambores, sambucas, puítas, e reco-recos, dançando em louvor de Nossa
Senhora do Rosário. Nesse dia, pela manhã, havia missa cantada e, à
tarde, efetuava-se a cerimônia da deposição dos reis velhos e eleição dos
novos, para o ano seguinte. (BARRETO, 1996, p. 264)

Fruto do empenho dos irmãos do Rosário dos Homens, a Capela do Rosário e seu respectivo
cemitério foram erguidos no começo do século XIX. Como já visto, reproduzindo uma estrutura
social de seu tempo, Ordens Terceiras e Irmandades eram associações que geralmente
excluíam a população negra de seu corpo de membros. Sendo as Ordens Terceiras
associações mais restritas aos setores socialmente privilegiados, restava aos negros a
participação nas Irmandades. Diante da exclusão produzidas pelas irmandades criaram “seus
próprios mecanismos de proteção edificando, além das igrejas, as irmandades dos santos da
sua devoção, como São Benedito, Santa Efigênia e, principalmente, Nossa Senhora do
Rosário.

12

Idem.
Padre Francisco Martins dias foi editor do semanário Bello Horizonte lançado em 07 de setembro de
1895, o primeiro jornal produzido no então arraial, lançado no mesmo dia em que aconteceram as
solenidades de lançamento das pedras fundamentais dos principais edifícios públicos da futura capital
mineira e da inauguração do ramal férreo urbano. Era um semanário católico que que circulava aos
domingos. Transformado em 1897 em um jornal diário que circulou até 1899. Padre lançou o primeiro.
Juliana Gouthier. Jornal o Tempo: Belo Horizonte, 05/09/09.
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32
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Púbico – Fundação Municipal de Cultura
Largo do Rosário - Dossiê de Registro

Levantamentos produzidos pelo Padre Mauro Luís da Silva 14 , museólogo e pesquisador,
apontam que em 1807 um grupo de moradores arraial fazem uma solicitação ao Rei de
Portugal para a constituição da irmandade do Rosário, a construção da Igreja e o cemitério
enviada juntamente com o Livro de Compromissos. No dia vinte e seis de outubro do mesmo
ano, D. João VI defere o pedido, desde que a Irmandade arcasse com os custos, além de
rejeitar um dos capítulos do livro de compromissos.
Em 1811 o Livro de Compromissos foi registrado em Ouro Preto.
A irmandade é formada não só por negros, mas por brancos também.
Principalmente nos cargos de direção como os de tesoureiro, promotor e
a diretoria da irmandade. Os três cargos mais importantes são
obrigatoriamente ocupados por brancos e os outros cargos podem ser
ocupados por negros, e alguns cargos podem ser ocupados inclusive por
mulheres. Nos cargos de direção as mulheres, brancas ou negras, não
podem assumir. (Mauro Luís da Silva, 2021).

A Igreja foi inaugurada somente em 1819, mas o cemitério com 60 sepulturas foi constituído
em 1811.

14

Mauro Luís da Silva. Entrevista. Belo Horizonte. 05 de novembro de 2021.
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Como já mencionado, as irmandades viviam em torno da devoção ao santo patrono,
promoviam assistência espiritual aos confrades e faziam caridade. A prestação de assistência
aos membros na hora da morte era um ponto alto. Cuidavam para que seus membros
tivessem enterros solenes marcados pela pompa fúnebre. Merece registro também a prática
da caridade. Além disso, o Estado português ao retirar da Igreja Romana o controle das
associações religiosas passou a exercer de forma mais direta a influência sobre elas. A partir
de 1765 as irmandades eram obrigadas a remeter à Coroa portuguesa os seus compromissos
para serem confirmados pela realeza lusitana.
Inaugurada em 1819, a Capela do Rosário abrigava a Irmandade que realizava ali suas festas,
homenagens e manifestações religiosas. Como costume e autorizado à época pela coroa
portuguesa, havia no adro da capela o Cemitério dos Pretos do Curral Del Rey. Neste faziamse os sepultamentos, preferencialmente, dos membros da irmandade.

A construção de um

templo com recursos próprios dava a irmandade maior prestígio e visibilidade no espaço
urbano, além do fortalecimento na relação entre seus membros.

Cabe ainda registrar que a solicitação para gestão de um cemitério, sem a tributação para o
sepultamento de seus membros, demonstra o cuidado que os participantes da Irmandade
estabeleciam entre si. Era um costume da época enterrar quaisquer fiéis em sua capela,
desde que o interessado previsse, em testamento, alguma doação para a Irmandade.
Entretanto, o clero católico não cedeu de bom grado o benefício e relutou em abrir mão dos
rendimentos das sepulturas (SILVA (b), 2021, p. 10).
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2.4. A construção da nova capital e a diáspora negra

No contexto republicano Ouro Preto apresentava problemas de ordem sanitária, social,
econômica e simbólica para se manter como capital do estado. A cidade “encontrava-se sem
possibilidades de crescimento econômico devido à decadência da atividade mineradora e às
suas condições geográficas” (DIAS, 1997, p. 87). O explorador, geógrafo, escritor e poeta
Richard Burton em sua visita a Minas Gerais em 1867, por exemplo, foi implacável ao avaliar
a viabilidade da permanência da cidade como capital de Minas Gerais. Para Burton Ouro
Preto tinha um relevo demasiadamente acidentado, apresentava tanta curvatura malfeita e
estreiteza que inviabilizava a construção de redes de esgotos e de gás a um preço compatível.
As terras em torno da cidade são improdutivas, as montanhas auríferas
só podem ser exploradas por companhias e a cidade não é rica. [...] Ela
vive pelo suor de outras fontes, por sua profissão de capital e pelo
dinheiro que o Governo gasta com seus funcionários, o que faz a
província queixar-se da “empregocracia”. [...] Quanto mais cedo for
encontrado novo lugar para a capital, tanto melhor, mas não é fácil, como
já disse, encontrar um ponto central adequado a tal fim (BURTON, 1976,
p. 188).
Segundo arquiteto e urbanista Thiago Alfenas Fialho15 depois da decisão da transferência da
capital cinco localidades foram estudadas e inventariadas com o objetivo de se escolher a que
melhor se adequaria às necessidades do estado. Além de Curral Del Rey, Várzea do Marçal
na região de São João Del Rei, Barbacena, Juiz de Fora e Paraúna que fica próxima a
Diamantina. Curral Del Rei foi a escolhida para atender aos ideais republicanos higienistas
vigentes naquele momento.
Essa decisão de construir uma nova capital mineira para substituir a antiga, barroca e imperial
Ouro Preto deu origem uma iniciativa inédita no país: a construção da primeira cidade
planejada no período republicano. Esta empreitada estava carregada por um desejo de
ruptura com o passado colonial brasileiro e de afirmação de uma nova ordem condizente com
os ideais políticos, científicos e sociais do final do século XIX. Os ares republicanos indicavam
a necessidade de uma capital que simbolizasse os novos tempos. Uma cidade concebida e
planejada sob o rigor do racionalismo, para concretização do progresso e a superação do
arcaísmo do período colonial-imperial.
(...) a República no Brasil pretendia construir uma nação moderna, branca
e europeizada sob um regime monárquico, defunto, escravista e
15

Thiago Alfenas Fialho, Belo Horizonte. 11 de novembro de 2021.
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sincrético que equipararia a sociedade, a política, a economia e a cultura
brasileira às sociedades civilizadas da Europa e dos Estados Unidos.
(COSTA; ARGUELHES, 2008, p. 111)
Nessas circunstâncias, foi promulgada pelo Governo do Estado de Minas Gerais, em 17 de
dezembro de 1893, a Lei nº III que aprovou o plano da Cidade de Minas compatível com o
ideal moderno de ocupação urbana.
Quando a alvissareira notícia chegou a Belo Horizonte, através de
despachos telegráficos transmitidos por intermédio de Sabará, de onde
foram logo despachados ‘próprios” a cavalo para o afortunado arraial, o
povo que vinha acompanhando em crescente ansiedade os debates no
Congresso, desde o dia da apresentação da Emenda José Pedro
Drummond, deliberaram no mais intenso entusiasmo, nadando em júbilo.
Já na noite de 13, alguns sabarenses entusiastas pela mudança da
capital para o vizinho arraial haviam partido daquela cidade, a cavalo,
sendo recebidos em Belo Horizonte em meio de manifestações ruidosas,
aí passando a noite a partilhar, com os horizontinos, das alegrias
decorrentes da grande notícia. E foi aquela uma noite cheia de discursos,
“vivas”, fogos, clangores musicais pelas ruas do modesto arraial, até alta
madrugada, quando os manifestantes regressaram. (BARRETO, 1996, p.
431)
Definida a localização da nova capital, um levantamento topográfico do arraial produzido no
final do século XIX com o objetivo de se mapear o relevo, as áreas desocupadas, as
propriedades privadas e a disposição do assentamento humano até então existente foram
produzidas 750 cadernetas com anotações muito importantes sobre o arraial de Curral Del
Rey. Segundo o engenheiro arquiteto Thiago Alfenas (2021), embasado uma análise
criteriosa do conteúdo das cadernetas, o arraial não era um lugar totalmente ocupado. Havia
um assentamento humano relativamente pequeno, mas era preciso fazer o cadastro de
propriedades privadas para que fossem feitas as indenizações das desapropriações para que
ali se construísse uma nova cidade16.
A notícia da construção da nova capital deixou eufóricos os moradores de Curral Del Rei, mas
as referências para o planejamento e edificação da cidade não guardada relação com a
história do arraial. A França do século XIX com seus ideais republicanos, modernização e
urbanização era a principal referência para a classe dirigente brasileira e, em particular a
mineira. Exaltava-se “a coragem e a audácia do povo francês em destituir seu monarca e
instituir um sistema de governo que propunha a participação popular nas decisões políticas e
implicava na descentralização do poder.” (COSTA; ARGUELHES, 2008, p. 110)

16

Entrevista: Thiago Alfenas Fialho, Belo Horizonte. 11 de novembro de 2021.
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Nesse contexto, a reforma urbana promovida pelo prefeito de Paris entre 1853 e 1870, o
Barão Georges-Eugène Haussmann, tornou-se modelo para organização das cidades
brasileiras. A historiadora Sandra Pesavento (2002) narra a existência de uma Paris
superpovoada, barulhenta, tumultuada e vetor para proliferação de doenças e epidemias na
metade do século XIX. A sujeira e o lixo acumulado pelas ruas da cidade demonstravam a
sua precariedade
Como prefeito de Paris de 1853 a 1870, o Barão Georges-Eugène Haussmann com um grupo
de arquitetos e engenheiros promoveu um conjunto de intervenções urbanas que visavam
organizar a capital e criar a estrutura necessária para o crescimento que exigia desobstruções
e demolições de construções antigas; substituição de ruas estreitas e sinuosas por outras
mais largas, avenidas e boulevards; o estabelecimento de redes de esgotos; organização
geométrica das vias, casas, comércios e edificações em geral. Todo esse redimensionamento
atendia às necessidades de higiene, segurança e estética.
A maior preocupação dos reformadores urbanos era a reconquista do
centro da cidade, já que a noção de centralidade urbana estava
subordinada à ideia de circulação. Além desses elementos legitimadores,
as reformas urbanas também se justificavam pela preocupação com a
segurança pública, mediante o controle das revoltas populares
possibilitado pela abertura de avenidas e de boulevards. COSTA;
ARGUELHES, 2008, p. 115)
As ruas, antes sinuosas e estreitas dificultavam o combate dos civis revoltosos pelas forças
militares. Agora largas e retas, com a nova configuração urbana, facilitam o controle das
revoltas populares. “Essa vigilância do Estado por meio do espaço físico da cidade permitiria
a circulação eficaz das tropas e formaria uma espécie de sistema defensivo contra o inimigo
interno” (COSTA; ARGUELHES, 2008, p. 115). Entre outras consequências, essa reforma de
caráter higienista promoveu a expulsão de antigos moradores das áreas centrais
(trabalhadores e a população mais empobrecida) para a periferia parisiense.
Em linhas gerais, pode-se dizer que higienismo foi um fenômeno marcante no século XIX e
primeira metade do século XX. Para entendê-lo é importante retomar as consequências da
Revolução Industrial. Esta promoveu um êxodo rural sem precedentes provocando uma
superlotação das cidades que sem planejamento assistiram à multiplicação de sua população.
A pobreza gerada pelo desemprego ou subemprego foi fator determinante para desnutrição
associada à residência em habitações precárias, pequenas e insalubres. Cabe registrar,
ainda, que uma imensa quantidade de trabalhadores passou a morar nas ruas.
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Esse cenário foi determinante para a propagação de uma série de doenças e epidemias. No
caso brasileiro, destacaram-se Rio de Janeiro e São Paulo onde a industrialização caminhava
mais aceleradamente no final do século XIX e início do XX
morria-se de uma ampla variedade de doenças, como varíola, febre
amarela, malária, tifo, tuberculose, lepra, disseminadas mais facilmente
pela concentração urbana. (...) Esse fato, visto sob a lente do senso
comum, deixa a impressão que é a cidade a camisa das doenças e, nesse
sentido, a presença do médico passa a ser uma exigência urbana. Dai, a
medicina social ser caracterizada como essencialmente urbana.
(BOARINI, YAMAMOTO, 2004, p. 63).
Maria Lúcia Boarini e Oswaldo Yamamoto (2004) também salientam que as cidades passaram
a ser vistas como geradoras do caos e este, por sua vez, não foi concebido como resultante
dos graves problemas sociais. Com os avanços científicos e as descobertas nos campos da
Microbiologia e bacteriologia, na segunda metade do século XIX, informações e caminhos
para o combate ao contágio e às várias epidemias que dizimavam a população foram
encontradas. A educação, sobretudo na escola, foi eleita a melhor alternativa para ensinar as
crianças a importância da higiene para se prevenir o contágio de determinadas doenças. Cabe
lembrar, entretanto, que a maior parte das crianças não tinha acesso a escola.

Por outro lado, registra-se neste quadro um processo de individualização da responsabilidade
pelo combate às doenças e epidemias sem um posicionamento frente às questões estruturais
que produzem diferenças socioeconômicas extremas. Como defendem BOARINI e
YAMAMOTO é necessário reconhecer que em determinadas situações precárias de vida o
conhecimento não é suficiente para se conseguir alterar condições objetivas

Enfim, o que estamos tentando pontuar é que se as descobertas
científicas no que tange à Bacteriologia e a Microbiologia ofereceram
caminhos para combater as várias epidemias que dizimavam a
população, dentre estes caminhos a necessidade da higiene para
prevenir os perigos do contágio de determinadas doenças, estas mesmas
descobertas foram absorvidas para legitimar a ideia que atribui ao
indivíduo a total responsabilidade pela sua saúde. Ao considerar,
apressadamente, que a maior incidência de doenças e mortalidade
infantil ocorria na classe trabalhadora pela falta de cuidados pessoais, ou
que esta situação era devida a ignorância desta população, os higienistas
negavam, praticamente, a diferença de recursos necessários à
preservação da saúde em decorrência da diferença entre classes sociais.
(2004, p. 64)
Cabe registrar que uma análise sociopolítica do Brasil no final do século XIX e início do XX,
mesmo elementar, não pode se dar sem que haja referência à eugenia. Diversos estudos
apontam que higienismo e eugenismo articularam-se de forma tão íntima e complementar
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que torna difícil analisá-los separadamente (BOARINI; YAMAMOTO, 2004). Para Francis
Galton eugenia é estudo dos agentes que podem melhorar ou empobrecer física e
mentalmente as qualidades raciais das futuras gerações. Desde seu surgimento historiadores,
filósofos e sociólogos declaram que existem diversos problemas éticos no pensamento
eugenista. O mais sério está relacionado à discriminação de pessoas por categorias, ou seja,
as pessoas que são consideradas aptas ou não para a reprodução. Para Galton

(...) o casamento seria uma forma perigosa que pode extinguir os elos de
boa hereditariedade se for mal-empregado, tendo em vista que não havia
um controle, não se sabe das gerações anteriores, e nem havia um
processo de verificação que poderia degenerar a “raça superior”. Assim
como com os cães, Galton acreditava que o homem tem uma
responsabilidade em gerenciar as “raças humanas” para obter a “melhor
espécie” e seria tolice cruzar as mãos e dizer que nada pode ser feito,
visto que as forças sociais e os interesses próprios são fortes demais para
serem resistidos. A discussão matrimonial acerca do controle “racial” terá
forte influência nas aplicações da eugenia do século XX. (CARVALHO,
2014, p. 67)
Influenciado pelo conceito de seleção natural de seu primo Charles Darwin, Galton propôs a
seleção artificial para o aprimoramento da população humana segundo os critérios
considerados melhores à época. Além disso, defendia a intervenção para evitar “uniões que
poderiam transmitir doenças. como se acreditava no caso da sífilis, tuberculose, doença
mental, alcoolismo dentre outras.” (BOARINI; YAMAMOTO 2004, p. 66)
Orientado pelo ideal higienista e inspirado na reforma parisiense o projeto da nova capital
mineira foi concebido. Como ressalta a historiadora Sandra Pesavento, estas referências
influenciaram também as intervenções urbanas no Rio de Janeiro durante na administração
de Pereira Passos do início do século XX e a de Porto Alegre do final do século XIX até 1934
(2002, p.22). A autora também chama a atenção para o processo de mitificação da capital
francesa como referência de modernidade e progresso. Orientadas por essa aura mítica, as
reformas urbanas promoveram um processo de marginalização e exclusão de boa parte da
população empobrecida no Brasil, sobretudo os negros.
A reforma da capital brasileira à época, por exemplo, atendeu mais aos anseios de se
apresentar esse centro urbano como o cartão postal de um país que aspirava ser civilizado,
escondendo o “Brasil real”. Entretanto, essa imagem
(...) não agradava a todos, principalmente os literatos da época como
João do Rio e Lima Barreto, sendo, o segundo, quem mais criticou e
debochou da “capital das aparências” e declarava, nessa época, que
essa ainda era “uma velha e feia cidade, de ruas estreitas e mal calçadas,
mas, não sei porque, mais interessante, mais sincera, do que esse Rio
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binocular que temos agora, Rio trompe d`oeil, com avenidas e palácios
de fachadas, só cascas de casa, espécie de portentos cinematográficos”
(PESAVENTO, 2002, p.222).
Nesse contexto, a autora destaca a existência de alteridades rejeitadas, negadas e
estigmatizadas em um processo que objetiva a construção de uma sociedade branca,
higiênica e de exclusão, sobretudo, de negros. Essa “alteridade negativa” é constituída a partir
de padrões de julgamento moral, legal, racial e estético etnocêntricos dos grupos dirigentes e
privilegiados social e economicamente.
Voltando ao caso mineiro, ancorado nos ideais positivistas de conformação urbana, o projeto
da nova capital assinado pelo engenheiro Aarão Reis, responsável pela Comissão Construtora
da Nova Capital, não previa local para assentamento da massa de trabalhadores, quer sejam
negros ou imigrantes europeus, envolvidos no trabalho de construção da mesma. Imaginavase que esse contingente de trabalhadores não se estabeleceria na cidade e, tão logo cessasse
os trabalhos de construção, fariam o fluxo migratório inverso, previsão esta que não se
concretizou.
O projeto original da cidade dividia uma área de 51.220.804 m2 em 27 triângulos que
passaram a ser designados seções. Com base nesse mapa, foram demarcadas as zonas
urbanas, suburbana e rural, cada qual destinada a desempenhar um papel específico na
dinâmica orgânica da Cidade de Minas. O zoneamento funcionava como instrumento
fundamental para o controle da cidade. Fixava previamente os seus limites, classificava e
hierarquizava seus territórios, que deixavam de ser uma dimensão fluida e indefinida para se
transformar em áreas delimitadas e imediatamente identificáveis.
A zona urbana, onde seria o núcleo central da cidade e estariam edificadas as principais
instituições da Capital, era delimitada - como se fosse um cinturão - pela então Avenida 17 de
Dezembro, hoje Avenida do Contorno, tendo como eixo principal a Avenida Afonso Pena. A
zona suburbana desenvolvia-se em terreno bem mais acidentado com traçado mais bem
adaptado à topografia. As quadras e os lotes se desenvolviam de forma irregular e as
dimensões eram maiores e as ruas mais estreitas. Finalmente, havia a zona rural, que
circundava a suburbana e era destinada a sítios e pequenas lavouras, cuja produção
abasteceria a capital.
Na planta apresentada por Aarão Reis ao Presidente do Estado Bias Fortes (1894-1898) o
engenheiro afirma que
(...) na parte central, no local do actual arraial, a área urbana de
8.815.382m, dividida em quarteirões de 120 m X 120 m pelas ruas, largas
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e bem orientadas, que se cruzam em ângulos rectos, e por algumas
avenidas que cortam em ângulos de 45º. Às ruas fiz dar a largura de 20
metros, necessária para a conveniente arborização, a livre circulação dos
vehículos, o tráfego dos carros e os trabalhos da colocação e reparos das
canalizações subterrâneas. Às avenidas fixei largura de 35 m, sufficiente
para dar-lhes a belleza e o conforto que deverão, de futuro, proporcionar
à população. Apenas a uma das avenidas - que corta a zona urbana de
norte a sul, e é destinada à ligação dos bairros opostos - dei a largura de
50 m, para constituí-la em centro obrigatório da cidade. Essa zona urbana
é delimitada e separada da suburbana por uma avenida de contorno (...)
(Prefeitura de Belo Horizonte. Cenas de um Belo Horizonte. Belo
horizonte: PBH, 1996. 2ª edição)

Durante o período de Construção da nova capital, todos as edificações situadas dentro do
traçado da então avenida 17 de Dezembro foram demolidas. A ideia predominante era de que
os ventos republicanos exigiam uma capital semelhantes a cidades modernas como Paris e
Washington. Além de novas edificações e uma nova cidade geometricamente planejadas era
necessária a demolição das edificações e da lógica urbana que remetessem ao passado
colonial. Para Costa e Arguelhes
A ênfase em uma estrutura urbana, notavelmente, diversa da que existia
nas cidades coloniais, é indício de que se pretendia modificar também, a
sociedade vigente até então. Trata-se de uma recusa à tradições
históricas, respaldada por um encantamento científico de inspiração
europeia, que, em muito, comprometeu o sucesso do projeto planejado
no que se refere à acomodação das classes populares no espaço urbano
da cidade. (2008, p. 133)
Além disso, relatam os autores que as inspirações francesa e republicana acabaram
influenciando a exclusão social na nova cidade que almejava progresso, civilização,
europeização (justificados pela imigração europeia de operários) e branqueamento da
população da capital mineira. Além disso, para resolver os problemas criados pelas classes
menos favorecidas nas capitais do país e de Minas Gerais, engenheiros, governadores e
prefeitos passaram a elaborar reformas urbanas e a adotar uma política de controle social das
classes baixas. (DIAS, 1997, p. 87).
A área urbana da nova capital foi planejada com o objetivo de receber, principalmente, o
aparato burocrático-administrativo do governo e os funcionários públicos, vindos de Ouro
Preto.
A atitude calma e resignada dos moradores do arraial diante das
desapropriações empreendidas pela Comissão, de acordo com o Padre
Francisco Dias, contribuiu para o sucesso e a rapidez desse processo. O
autor chega a mencionar que, na verdade, houve uma relação de compra
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e venda entre o Estado (representado pela Comissão Construtora) e o
povo, não havendo prejuízo a nenhuma das partes envolvidas. Mesmo
com uma visão de encantamento, perceptível em suas palavras, o Padre
reconhece que os moradores do arraial poderiam ter sido beneficiados
nas negociações efetuadas à época (DIAS, 1997, p. 87).
A nova sociedade que se estabelecia no projeto da nova capital “invisibilizava” a população
do arraial, sobretudo, os negros, sua cultura e sua história.
A consequência de uma posição social privilegiada dos doutores da
Comissão diante da comunidade foi a submissão dessa última às
decisões dos primeiros. O saber científico não podia ser contestado ou
julgado negativamente. O imaginário popular foi corrompido pelos
louvores dedicados à ciência e à técnica representadas pelo saber
acadêmico naquele momento. (COSTA; ARGUELHES, 2008, p. 118)
Além disso, os operários que participaram da construção da nova capital foram excluídos do
processo de ocupação regular. A lei que determinou a construção da Cidade de Minas,
estabeleceu também que casas em condições higiênicas e de aluguel barato seriam
construídas para abrigar os operários. No entanto, Aarão Reis deixou os espaços destinados
a esse fim para uso do estado.
Depois de inaugurada, a nova capital assistiu à proliferação das cafuas e barracos passou a
ser alvo de uma relativa atenção do poder público. Diante do grande contingente de operários
sem moradia o decreto nº 1.516 (de 02/05/1902) reservou parte da área urbana à este grupo.
“Essa área corresponde ao atual bairro Barro Preto. O local não possuía qualquer tipo de
infraestrutura e era proibida a implantação de casas comerciais.” (COSTA; ARGUELHES,
2008, p. 130)
Apenas uma pequena parcela do antigo arraial e de profissionais liberais, técnicos e
comerciantes que vieram para a região por ocasião da construção conseguiu se fixar na nova
capital que mesmo antes da inauguração sofreu uma grande especulação imobiliária
(Guimarães, 1991). O problema habitacional atingiu não apenas as famílias desapropriadas,
mas também para os operários que chegavam para executar as obras da cidade com prazo
de inauguração marcado em lei.
A ocupação de Belo Horizonte foi marcada pela especulação e por
negociações irregulares de lotes efetuadas pela Comissão Construtora a
partir do momento em que esse órgão passou a representar, sem muitos
conflitos, os interesses do governo estadual. O objetivo era facilitar a
fixação da população e estimular o desenvolvimento da cidade como as
previsões iniciais apresentaram. No entanto, as medidas
desconsideraram a população operária em prol do aparato burocrático da
capital administrativa. Até mesmo setores industriais, como o de
materiais de construção, receberam incentivos, como a concessão de
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lotes para edificarem na zona urbana. Aos funcionários públicos, foi
permitida a aquisição de lotes contíguos aos terrenos doados e o prazo
para a construção final das casas foi aumentado, bem como o do
pagamento do financiamento delas. (COSTA; ARGUELHES, 2008, p.
126)

Constituiu-se a partir daí um processo de diáspora da população negra que migrou
forçadamente para além dos limites da atual avenida do Contorno. Como já visto, em 1872
Curral Del Rey possuía uma população de 5.524 pessoas e destes 3.860 eram pretos e
pardos, o que equivale a 77 por cento da população. Mesmo representando a maior parte dos
moradores houve um processo diaspórico no qual a população (predominantemente negra)
forçosamente migrou para as áreas suburbana e rural. Em 1897 Padre Francisco Martins Dias
afirmou que mais de uma vez ouviu Aarão Reis afirmar que “(...) não queria nenhum dos
antigos habitantes de Bello Horizonte dentro da área urbana ou suburbana traçada para a
nova cidade, e que tratasse o povo de ir se retirando.” (DIAS, 1894, p. 76). Além disso, o
vigário ainda comenta que
Movemo-nos à compaixão por vermos as dificuldades com que
lutavam os pobres, para de novo se estabelecerem, por vermo-los,
muitas vezes, com as lágrimas nos olhos, se queixarem da sorte, pelas
peripécias e amarguras porque iam tão bruscamente passando. Era
uma cena triste e comovedora essa da emigração da maioria dos
habitantes para outras paragens mais recônditas e solitárias de seu
querido Curral D‘El-Rei! (DIAS, 1897, p. 85).
Para Mauro Silva entre esta população pobre estavam mulheres e homens de diversas
idades. Muitos pertencentes às famílias que habitavam a localidade há muitas décadas e
“reuniam tradições seculares expressas nos modos de morar e de viver construídos a partir
da experiência de africanos e seus descendentes em condição de diáspora.” (SILVA (b), 2021,
p. 15). Embasado na historiadora Josemeire Pereira (2019), o pesquisador também registrou
que, além da migração forçada, as famílias mais pobres tiveram suas moradias demolidas
sem receber indenização.
Para o professor Michel Le Vem Belo Horizonte foi uma cidade “criada” como símbolo do
desejo de modernidade. Apesar ter nascido da vontade das elites sociais e políticas e do
processo de exclusão da maior parte dos moradores, “foi construída por trabalhadores e
artistas brasileiros e italianos, conservadores e anarquistas, pedreiros e engenheiros, todos
sonhadores de um progresso cultural, agrícola, industrial e comercial. (LE VEN, Michel Marie
in BARRETO, 1996, p. 34). Em suma, o processo de exclusão atingiu os antigos moradores
e os trabalhadores que chegaram para construção da nova capital.
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2.5. A demolição da Capela do Rosário, referência sociocultural da
Irmandade dos homens pretos

O ímpeto demolidor e o inerente projeto excludente da Comissão Construtora da Nova Capital
não atingiram apenas construções e os proprietários particulares de residências e comércios.
Os templos também constaram entre as edificações considerados inadequados para nova
capital. Já em 1894, o presidente Afonso Penna enviou mensagem ao bispo de Mariana Dom
Antônio Benevides, informando sobre o decreto n° 722, que tratava da implantação da Nova
Capital do Estado, e que, para o conveniente traçado da nova cidade, alguns edifícios
deveriam ser demolidos, dentre os quais a Matriz da Boa Viagem, Capela de Nossa Senhora
do Rosário e a Capela de Santana17.
O governo, por sua vez, se comprometia a construir novos templos em locais considerados
mais apropriados dentro do novo projeto de cidade. Em relação à Matriz da Boa Viagem a
Igreja não cedeu à solicitação do Presidente do Estado. Bias Fortes, sucessor de Afonso
Pena, algum tempo depois, promoveu um acordo com a proposta de construir o novo templo
da matriz à medida que o antigo fosse demolido. O bispo, por sua vez, só autorizou a
demolição da Matriz após a conclusão do novo templo.
Em 1902, cinco anos após a inauguração da capital, a Prefeitura de Belo Horizonte cede ao
Bispado o terreno para a futura igreja.
A demolição da Matriz foi feita em duas partes: a primeira abrange a
demolição das torres e parte do corpo central, quando a construção da
nova Matriz já havia se iniciado. Colocou-se, depois desta primeira fase,
uma parede na frente do que havia ficado de pé, a fim de possibilitar a
continuidade de uso daquele espaço, até que a nova Matriz ficasse
pronta. A completa demolição de velha matriz se deu após 1921, com a
conclusão da Catedral.18
Entretanto, se a demolição e substituição da Matriz da Boa Viagem se deu de forma lenta e
negociada, esse não foi o destino das demais. As capelas de Santana e do Rosário foram
demolidas em 1894 e 1897, respectivamente.

17

Bens Móveis do Palácio da Inconfidência. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte – Diretoria de Patrimônio Cultural. Equipe Técnica
DPCA. Fundação Municipal de Cultura: Belo Horizonte, 2012. / BARRETO (1996).
18
Idem.
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A Igreja da Boa Viagem tem de fato uma estreita ligação com a história do Arraial desde a
sua origem. A primeira capela de pau-a-pique, coberta de sapê, erguida no começo do século
XVIII tornou-se o centro sobre o qual gravitava a vida social e cultural do arraial e cedeu lugar
a um novo templo que foi construído entre 1855 e 1865. Entre 1713 e 1894 a Matriz de Nossa
Senhora da Boa Viagem geriu seu próprio cemitério, até que a Comissão Construtora da Nova
Capital, embasada nos princípios da ciência positivista do século XIX, deliberou pela
paralisação dos sepultamentos sob o piso ou no entorno de Igrejas. Um novo Cemitério
Municipal foi construído e inaugurado no mesmo ano da nova capital 19.

Entretanto, durante seus quase duzentos anos de existência, o cemitério da matriz não foi
destinado aos cativos e a população negra, via de regra, a mais pobre do arraial. Em
contrapartida, como afirma Mauro Silva “o cemitério da Capela do Rosário do Curral Del Rey
era destinado a uma categoria social específica e quase anônima, considerada inferior numa
sociedade marcada pela rigidez hierárquica.” (SILVA (b), 2021, p. 11).
Durante a construção da nova capital, conforme já demonstrado, a desterritorialização da
população negra se deu com a diáspora dos antigos habitantes e foi reforçada pela demolição
da Capela do Rosário e seu Cemitério, uma das principais referências simbólicas e afetivas
dessa camada da população.

19

No interim, entre 1894 e 1897, um cemitério provisório foi construído no local em que atualmente
está o prédio ocupado pelo Banco do Brasil na Rua Rio de Janeiro.
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Como já mencionado, as Irmandades religiosas de homens livres e brancos, reproduzindo a
estrutura de seu tempo, eram entidades com uma prática de exclusão da população negra de
seu corpo de membros. Os negros e negras, por sua vez, edificando seus próprios
mecanismos de proteção construíram, além das igrejas, as irmandades dos santos da sua
devoção, como São Benedito, Santa Efigênia e, principalmente, Nossa Senhora do Rosário.
As irmandades de homens pretos foram espaços de socialização, resistência e apoio mútuo
em uma sociedade escravista e segregadora, tornando-se responsáveis pela congregação,
socialização e amparo da população negra.

A Irmandade do Rosário em Curral Del Rey, por sua vez, para cumprir seu papel, como as
irmandades congêneres, deveria promover o socorro em caso de doença, viuvez ou em
situações de grande necessidade do irmão membro. Em uma sociedade na qual a
preocupação com A vida após a morte e os rituais sagrados que envolviam os sepultamentos
eram referências fundantes no imaginário coletivo, era responsável pela preparação e
execução de cortejos fúnebres e enterros solenes. Era a entidade que promovia a celebração
de missas pela alma do falecido e fornecia a concessão de sepultura em solo sagrado, mais
precisamente no entorno do templo.

Para Abílio Barreto (1996), entretanto, a Capela de Nossa Senhora do Rosário era um templo
muito simples, sem torres, sem beleza, sem arte e que quase nada tinha de interessante (p.
257). A avaliação do jornalista circunscrevia-se ao aspecto puramente material e referenciavase nas obras de grande valor arquitetônico e artístico que relegava a capela a uma posição
de insignificância. Ao que tudo indicada, a avaliação do Bispado de Mariana sobre o templo
não diferia muito da posição de Abílio Barreto. Informado pelo Presidente do Estado Afonso
Pena sobre a decisão de demolir os templos do arraial (que, diga-se de passagem, não
considerou a Irmandade dos Homens Pretos como legítima proprietária em seu comunicado),
o bispo, excetuando-se a Igreja da Boa Viagem, não apresentou objeção.

Por outro lado, a Capela e o cemitério eram a referência material já quase centenária dos
Irmãos do Rosário de Curral Del Rey, constituídos a partir da demanda expressa no pedido
de autorização a D. João VI no início do século XIX e registrada no Livro de Compromissos.
Desde a sua inauguração, como afirma Mauro Silva (2021c, 204) a Capela do Rosário passou
a abrigar a Irmandade dos Homens Pretos, suas cerimônias, festas, homenagens e acolheu
em seu adro o cemitério para o sepultamento dos irmãos do Rosário. Espaço de resistência,
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agregação social, apoio espiritual e material a Irmandade do Rosário em Curral Del Rey foi
possivelmente a maior referência identitária para seus membros.

O Vigário da Paróquia da Boa Viagem Padre Francisco Martins dias (1996), como já visto,
descreve a pujança das festas do Reinado ou Reisado, a favorita dos negros realizadas na
capela. Nestas ouvia-se o som os seus adufes, tambores, sambucas, puítas, e reco-recos,
dançando em louvor de Nossa Senhora do Rosário, missa cantada e cerimônia da deposição
dos reis velhos e eleição dos novos, para o ano seguinte.
A Capela do Rosário e o cemitério, entretanto, sucumbiram diante da ação determinada e
implacável da Comissão Construtora da Nova Capital em demolir todos as edificações
situadas nos limites da atual avenida do Contorno. Com a proibição dos sepultamentos,
acrescida da demolição da capela e do cemitério do Rosário Mauro Silva afirma que
No que diz respeito aos corpos sepultados no Cemitério da Irmandade
dos Homens Pretos, pesquisas apontam para o seu abandono, sem
que tenha sido identificada documentação específica relativa ao
traslado dos corpos ali sepultados durante o período em que o
cemitério esteve ativo, qual seja, desde a autorização, em 30 de
agosto de 1811, até à proibição para os sepultamentos, em 1895.
(SILVA (b), 2021, p. 11)
Para substituí-la uma nova capela foi erguida na esquina formada pelo entroncamento da
Avenida Amazonas, ruas São Paulo e Tamoios. Inaugurada em 1897
sob a designação Capela Curial Nossa Senhora do Rosário. Registros
documentais atribuem a propriedade dessa capela à Arquidiocese de
Belo Horizonte, desaparecendo, doravante, referências à Irmandade
do Rosário enquanto proprietária. (SILVA, 2021b, p. 22)
Mesmo que esta tenha sido construída e gerida com recursos da própria Irmandade, já em
1894 o Presidente do estado Afonso Pena considerava a Diocese de Mariana como sua
proprietária.
Mauro Silva também registra o apagamento em relação à ligação da capela com a origem e
tradição da população afro-brasileira após a construção da nova Igreja. Os belo-horizontinos
conhecem o templo como Capela Santo Antônio, já que a diocese cedeu os direitos de uso
dela ao Orfanato de Santo Antônio, mantido pela Associação Pão de Santo Antônio em 1911.
Não obstante a localização da igreja do Rosário, situada dentro dos
limites da Avenida do Contorno, bem como o tombamento de sua
fachada e de seu volume pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), em
1994, esta não se apresenta como um elemento representativo da
comunidade negra na memória e identidade da cidade. (2021b, p. 22)
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O pesquisador também chama a atenção para as festividades de inauguração da nova Capela
do Rosário. Analisando notícia no jornal Minas Geraes, órgão oficial do Estado, no dia 04 de
outubro de 1897, registra que
Chama atenção, na reportagem, o destaque dado à procissão, na qual
diversas moças carregam os andores de Nossa Senhora do Rosário,
Santa Efigênia e São Benedito. A matéria cita a presença de autoridades
da época carregando o pálio, uma grande honraria. A presença da
Irmandade dos Homens Pretos do Curral Del Rey não é sequer citada, o
que reforça a suposição de um silenciamento e apagamento intencionais
acerca da presença das populações negras no interior da nova capital.
(SILVA, 2021b, p. 26)
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Mesmo com o processo de silenciamento da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos
Homens Pretos, a perda da propriedade da capela e a diáspora da comunidade negra,
excluída do planejamento de Aarão Reis para a Nova Capital, um cristianismo africanizado
mantinha-se pujante nas celebrações religiosas até pelo menos o começo da década de 1920
promovendo
entronização de reis e rainhas negros no decorrer de celebrações animadas ao
som de tambores, cânticos e bailados conduzidos pelos irmãos do Rosário.
Esse modo festivo e vibrante de vivenciar a religião manteve-se enraizado na
vida dos devotos da ― Senhora do Rosário, e mesmo deslocados para as
periferias e favelas da capital preservam um modo singular do catolicismo
tradicional. (SILVA, 2021b, p. 26)

Mauro Silva também registrou a rejeição das autoridades eclesiásticas às manifestações de
cristianismo africanizado. Ao tomar posse em 1922 como primeiro bispo de diocese de Belo
Horizonte, Dom Cabral determinou o fim das celebrações do Reinado em toda Diocese,
ordenando que os vigários suprimissem tais festas. As irmandades, por sua vez, passaram a
construir seus próprios templos nas favelas e periferias de Belo Horizonte onde poderiam
manifestar sua religiosidade longe da censura das autoridades religiosas.
Somente na década de 1950, quando Dom Cabral se afastou das funções administrativas e
seu comando sobre a Igreja católica belo-horizontina se enfraqueceu, essas manifestações
religiosas ressurgiram nos templos católicos. Além das famílias marginalizadas que se
afastaram dos templos católicos controlados pelo clero conservador, o proponente registra
que várias famílias de Reinadeiros e Congadeiros, hoje moradoras de regiões pobres, morros
e periferias da capital, chegaram a Belo Horizonte nesse período.
Silva exemplifica essa constatação citando a história de muitos reis e rainhas de congado nas
regiões periféricas de Belo Horizonte, além da Irmandade do Rosário do Jatobá, fundada em
1932 e que em 1995 foi tombada pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo
Horizonte.
Ao constatar a ausência de irmandades do Rosário no interior da
Avenida do Contorno, identificamos a existência de diversos templos
dedicados a N. Sra. do Rosário nas vilas, favelas e periferias da cidade
idealizada, construídos por irmandades de negros, o que
consideramos ser uma forma de resistir ao modelo higienista que
propunha a edificação de uma cidade-modelo, moderna, limpa e
organizada, a exemplo de algumas metrópoles europeias e norteamericanas. (SILVA, 2021b, p. 32)
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Em suma, o processo de desterritorialização da população negra se deu no contexto da
proposta higienista da elite dirigente de Minas Gerais no final do século XIX consubstanciado
principalmente no projeto da nova capital capitaneado por Aarão Reis. Exclusão esta que se
deu, por um lado, com a diáspora dos moradores do arraial que não podiam arcar com os
custos de morar dentro dos limites da Avenida 17 de dezembro (atual Contorno). Por outro,
com a destruição da maior referência simbólica e identitária, ou seja, o Largo do Rosário com
sua Igreja e o cemitério.
Essa desterritorialização impulsionada pelas autoridades laicas foi complementada pelas
omissões e ações das autoridades religiosas. Cabe ressaltar ainda que as tradições e
manifestações religiosas católicas vinculadas às irmandades brancas não sofreram os
mesmos abalos. Desde a defesa radical da não destruição do templo até que o novo fosse
edificado, à manutenção das práticas religiosas que não sofreram limitações ou censura das
autoridades religiosas durante o processo de construção da nova capital e, posteriormente,
sob as orientações de Dom Antônio dos Santos Cabral.
A diáspora negra, a demolição da Igreja do Rosário e do Cemitério, o afastamento da
Irmandade do Rosário do controle sobre a nova capela e a censura em relação ao cristianismo
afrocatólico produziu também produziu um afastamento da comunidade afro-brasileira da área
central da nova capital e do próprio espaço onde outrora havia o Largo do Rosário e da atual
Igreja com o mesmo nome. Esta última, diferentemente da anterior que fora demolida, não foi
disponibilizada para a manifestação das tradições culturais do cristianismo afro-brasileiro.

2.6. Retomada simbólica do Largo do Rosário pela comunidade afrobrasileira
Tão logo as primeiras notícias sobre a existência da Capela do Rosário e o Cemitério dos
Homens Pretos passaram a circular com maior intensidade entre a população afro-brasileira
do município um grupo de cidadãos, pesquisadores, instituições e movimentos sociais se
envolveu na retomada simbólica do espaço. Inúmeras celebrações, atos políticos e
reivindicações pelo direito à memória organizadas por lideranças da comunidade afrobrasileira de Belo Horizonte foram ali registrados. O tema foi tratado na imprensa escrita,
redes de televisão, eventos nas redes sociais e houve uma incorporação de objetos e
referências ao Largo na exposição permanente do Museu de Quilombos e Favelas
(MUQUIFO)20.
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Neste contexto, por conseguir reunir uma diversidade de pessoas interessadas na causa o
Movimento NegriCidade ganhou destaque. Projeto de Pesquisa e Centro de Documentação,
além de frente organizadora de ações políticas em prol do resgate e valorização da história e
da cultura afro-brasileira na capital, o movimento tem uma atuação diversificada.

O NegriCidade é um projeto que busca resgatar os territórios negros do
extinto Arraial do Curral Del Rey, tendo como ponto de partida o antigo
Largo do Rosário, onde havia a Capela do Rosário dos Pretos e entre estes
territórios o Cemitério onde os irmãos e irmãs do Rosário foram sepultados
ao longo de aproximadamente 85 anos, do início ao fim do século XIX
(1811 a 1894). (Silva, 2021C, p. 209)
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Lideradas pelo NegriCidade, diversas manifestações foram realizadas no cruzamento das ruas
da Bahia e Timbiras com o objetivo de chamar a atenção da cidade e dos gestores públicos
para importância do território para a memória e identidade da população negra de Belo
Horizonte.
Durante a 3ª Ocupação NegriCidade, diversas foram as manifestações
daqueles que se reuniram no cruzamento das ruas da Bahia com Timbiras
no sentido de se resgatar aquele espaço público como um Território Negro
merecedor do Registro por parte dos órgãos de preservação do Patrimônio
histórico e artístico de Belo Horizonte. (Silva, 2021C, p. 209)

Além deste movimento coletivo, autoridades e lideranças reconhecidas das religiões de matriz
africana da cidade também estão envolvidas com o evento. Ricardo de Moura, zelador de
umbanda da Casa de Caridade Pai Jacó do Oriente, um terreiro de umbanda, que se
estabeleceu na Vila Senhor dos Passos na Lagoinha na década de 1950, é uma destas
personalidades. Conhecido como Pai Ricardo, o religioso também é Rei Congo da Guarda
Municipal do Rosário de São Jorge do bairro Concórdia. Moura afirma que
“... quando a gente se reuniu nesse projeto, a gente sabe a grandeza e a
importância de dar visibilidade e mostrar, divulgar a existência de um
território negro no centro da cidade(...) tinham parentes meus, meus
ancestrais, antepassados, minha família, conforme a gente. (....) o
reconhecimento do Largo do Rosário como Patrimônio Cultural ao
resgatar e valorizar a história de uma parcela importantíssima, mas
segregada da população da cidade, é uma ação do poder público de
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grande valia para o resgate da história, autoestima e identidade da
comunidade afro-brasileira na capital. (MOURA, 2021)21

Outra liderança afro-brasileiras em Belo Horizonte que também manifesta o desejo pelo
resgate da memória dos Irmãos do Rosário é Isabel Casimiro Gasparino, conhecida como
Rainha Belinha. Coroada em treze de maio de 1964 como princesa da Guarda de
Moçambique Treze de Maio de Nossa Senhora do Rosário no bairro Concórdia, a Rainha
afirma que ao tomar consciência da memória silenciada passou a integrar um grupo em
defesa da divulgação da informação junto à comunidade afro-brasileira da cidade.

O Padre Mauro começou fazer o mestrado e quando foi caminhando a
pesquisa ele chegou nessa história do Largo do Rosário e aprofundou e
me chamou pra eu, junto com ele, levantar essa bandeira de conseguir
demarcar, falar, comunicar, insistir com o nosso povo para que ele
soubesse que naquele cruzamento da rua do centro de Belo Horizonte
21

Entrevista Pai Ricardo Moura. 10/11/2021.
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tinha os nossos tatas, corpos de nossos, corpos não, ossos dos nossos
ancestrais, povos dos nossos tatas. Que as pessoas pisavam ali por cima
e nós também e às vezes, as vezes não, nós não sabíamos disso, nós
como negros não sabíamos. (...) Então quando o Padre me chamou pra
fazer parte, me falou a ideia que ele tinha e aí começou a fazer o grupo
de pessoas pra conversar sobre isso, de saber como que nós poderíamos
vivenciar esse Largo do Rosário para que os nossos descendentes
tivessem a consciência de que ali estiveram plantados os ossos dos
nossos ancestrais, restos mortais dos nossos ancestrais. (Rainha
Belinha, 2021)22

Padre Mauro, Pai Ricardo e Rainha Belinha afirmam que seus antepassados foram
sepultados/plantados no Largo do Rosário. Pai Ricardo Moura, por exemplo, diz textualmente
“tinham parentes meus, meus ancestrais, antepassados, minha família, conforme a gente....”,
Rainha Belinha “que os nossos descendentes tivessem a consciência de que ali estiveram
plantados os ossos dos nossos ancestrais, restos mortais dos nossos ancestrais.” Estas três
lideranças expressam um sentimento de um conjunto significativo da população afro-brasileira
de Belo Horizonte que possui um sentimento de pertencimento étnico-racial que os fazem
membros do mesmo grupo ou comunidade dos irmãos do Rosário com relações históricas
ligadas ao passado e ao presente.
22

Entrevista Rainha Belinha. 11/11/2021.
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A forte coesão da comunidade afro-brasileira belo-horizontina enquanto grupo no presente
que encontra referências, semelhanças, continuidades e identificações com a história dos
membros da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos é um dos fatores preponderantes na
explicação da importância simbólica que o espaço ocupado pelo antigo Largo do Rosário
possui para esta parcela significativa da população belo-horizontina. Dentre outros, a
comparação entre a história de segregação das mulheres negras da Vila Estrela com a dos
irmãos do Rosário descrita no pedido de Registro do Largo do Rosário é exemplar nesse
sentido.

No processo de ocupação desse território, desde os tempos do Arraial do
Curral Del Rey até as lutas da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e,
agora, as lutas encampadas pelo Grupo de Mulheres da Vila Estrela,
busca-se garantir o direito de pertencer a essa cidade racialmente
segregada. Caminhos tortuosos são estes percorridos por essas
populações negras em constante diáspora. Nessa história, definitivamente,
nada aconteceu por acaso: lutas por permanecer nos terrenos ou para
construir suas igrejas. Nada foi ingênuo ou ocasional. Os irmãos do
Rosário, no século XIX, e o Grupo de Mulheres da Vila Estrela, no século
XX, enfrentaram os poderes constituídos como forma de garantir o direito
de existir, ocupar o território e edificar seu Afro-patrimônio. Hoje,
reivindicam o direito de contar outras histórias, não mais a única que nos
contaram, não mais aquela História única de sempre, narrada desde a
perspectiva branca, europeia, capitalista, colonizada e patriarcal. Pedido
de Registro Largo do Rosário como Patrimônio Cultural. (Belo Horizonte,
p. 38)
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3. Motivações para o reconhecimento do Largo do Rosário
como Patrimônio Cultural de Belo Horizonte
Caso se efetive, o reconhecimento do Largo do Rosário como Patrimônio Cultural do Município
de Belo Horizonte estaria tecnicamente fundamentado em evidências históricas, culturais e,
sobretudo, no processo de reapropriação simbólica do espaço pela população afro-brasileira
da cidade Belo Horizonte. O virtual reconhecimento por parte do CDPCM-BH atenderia à
quesitos importantes para as atuais e futuras gerações de munícipes, tais como o direito à
memória, o apoio ao resgate e valorização da tradição e fortalecimento de referências
identitárias afro-brasileiras, o reconhecimento da sacralidade do espaço e o apoio à efetivação
do compromisso espiritual das comunidades religiosas, a criação de uma referência
didático/pedagógica para educação formal e informal sobre a história e cultura afro-brasileira
em Belo Horizonte e está amparado na legislação e normas pertinentes, conforme será
detalhado à seguir.

3.1. O direito à memória
A memória coletiva constituída em uma cidade forma um mosaico nem sempre harmônico por
ser uma representação de visões, sentimentos e concepções bastante distintas sobre
espaços, lugares, tradições, formas de ser e viver de grupos e comunidades distintos. Em
determinados momentos, via tradições orais, documentos históricos, monumentos, patrimônio
cultural oficializado ou não consagrado, determinadas narrativas se fazem hegemônicas. No
entanto, não se constituem de forma isenta e livre de intencionalidades. Nascem de um jogo
de poder que se estabelece em meio aos conflitos.

Neste sentido, a memória advinda do patrimônio cultural, em suas expressões materiais e
imateriais pela cidade, mesmo quando naturalizada, não se constitui de forma neutra (Oriá;
Pereira, 2012; Chagas, 2007; Lacerda et al, 2015). O Patrimônio Cultural é um objeto histórico
e, por isso, temporalmente situado, social e culturalmente concebido e determinado. Michael
Foucault (2001) compreende o objeto histórico como um ente situado em um quadro de
relações de poder e, mais do que isso, a tradução dessas relações. Nesta perspectiva, como
ressalta M. Pollak (1989), a junção memória e patrimônio cultural é marcada por tensões entre
as narrativas tradicionalmente estabelecidas e as memórias subterrâneas (já que foram
silenciadas ou deslegitimadas no contexto destas disputas).
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No caso brasileiro, nestes contextos de disputas, vale ressaltar a força demonstrada pelos
movimentos organizados em torno de pertencimentos identitários étnico-raciais ligados às
questões indígenas e dos negros a partir das décadas de 1970 e 1980. Na pauta destes
agentes, dentre outras questões, destacou-se a luta pelo direito às narrativas históricas que
fossem capazes de resgatar a memória “subterrânea” destes grupos. Memória esta que se
contrapõe a uma narrativa fundada preferencialmente em uma perspectiva eurocêntrica e
silenciadora em relação aos povos indígenas, africanos, afro-brasileiros, entre outros.

Este direito reivindicado com maior intensidade nos últimos 50 anos - associado às mudanças
das orientações da UNESCO que incorporaram o Patrimônio Imaterial como referência
importante no reconhecimento identitário de povos, comunidades tradicionais, grupos e
nações - vem paulatinamente modificando as políticas de patrimônio cultural Brasil. O caso
específico do Largo do Rosário não pode ser compreendido isoladamente. A reivindicação
dos grupos sociais organizados, expressas nos atos coletivos e nas falas de suas lideranças
apontam para a importância do resgate desta memória subterrânea. Mauro Silva (2021c), por
exemplo, aponta a ausência de representações do afro-patrimônio no interior da Avenida do
Contorno e afirma que

debaixo do asfalto cinza da cidade dos brancos, jazem corpos negros
esquecidos por mais de um século, tendo sido cancelada cada referência
à sua existência, destruída a sua igreja, abandonado o seu cemitério,
renomeadas as suas ruas e os espaços urbanos em um processo perverso
de ocultamento das memórias negras consideradas, até hoje, memórias
incômodas. (p. 194)
O projeto higienista assinado por Aarão Reis que norteou a construção de Belo Horizonte,
elegeu uma referência histórica a se preservar e outras para o silenciamento e, dentre elas, a
história da população afro-brasileira em Curral Del Rey. É sobre o resgate desta história
silenciada que a busca pelo direito à memória que se assenta a motivação dos requerentes e
dos defensores da proposta de reconhecimento do Largo do Rosário como Patrimônio Cultural
de Belo Horizonte. Padre Mauro Silva ao descrever a sua descoberta sobre a existência do
Largo do Rosário e do passado de exclusão dos afro-brasileiros na capital exemplifica essa
questão.
Quando eu descobri que parte dos meus antepassados podem estar
sepultados ali, no Largo do Rosário, eu me empenhei na pesquisa, mas
a meta é descobrir se eu tenho antepassados sepultados ali. E a minha
indignação de pensar que eu passei a vida toda, 50 anos, sem saber da
existência desse Largo e onde ele seria, e sem imaginar que poderiam
ter pessoas sepultadas ali, inclusive parentes meus, antepassados meus.
Então, eu me empenhei justamente por isso, para tentar descobrir a
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própria história dos meus antepassados e a possibilidade ou não, de que
eles estejam enterrados ali, sem ser citado o nome deles ou a presença
deles, dos corpos deles. (Silva, 2021)

Essa descrição no plano individual insere-se em um contexto coletivo de interesse da
população afro-brasileira da cidade como reconhece o próprio religioso.
Parte da nossa história não foi contada. Nos museus, nas ruas da cidade
nosso nome e dos nossos antepassados não fazem parte. (....) Então eu
acho que é uma representação da história da população negra da cidade,
eu sou só mais um dos negros que habitam essa cidade sem ter
possibilidade de resgatar a sua própria história. Só mais uma história
entre a história dos milhares e milhares de negros e negras que ocupam
essa cidade. (SILVA, 2021)

O Reconhecimento deste direito à memória e o resgate da história afro-brasileira em Belo
Horizonte tem se efetivado por meio da Política de Patrimônio Cultural desde 1995 quando a
cidade rememorou o tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares. Naquele ano o CDPCMBH reconheceu a Irmandade Nossa Senhora do Rosário do Jatobá e o Terreiro Ilê Wopo
Olojukan como Patrimônios Culturais do Município de Belo Horizonte por meio do
Tombamento (à época não havia ainda o instrumento legal do Registro que é atribuído aos
bens considerados imateriais).
Entretanto, nos últimos quatro anos o processo de reconhecimento oficial do Patrimônio
Cultural afro-brasileiro na cidade intensificou-se com o Registro dos Quilombos Manzo
Ngunzo kaingo, Luíses e Mangueiras em 2018, Festas de Iemanjá e Pretos Velhos em 2019
e o Quilombo Souza em 2020. Neste contexto, o possível reconhecimento do Largo do
Rosário pelo CDPCM-BH poderá reforçar e diversificar as referências de memória sobre a
história afro-brasileira em Belo Horizonte. Esta ação por si só já é bastante significativa ao
atender aos anseios da população negra na capital. Entretanto, todo e qualquer munícipe tem
o direito de conhecer a história e as referências culturais e patrimoniais da capital em sua
multiplicidade, pluralidade e diversidade que segundo a UNESCO são
Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade cultural é
tão necessária para o género humano como a diversidade biológica o é para a
natureza. Neste sentido, constitui o património comum da humanidade e deve
ser reconhecida e consolidada em benefício das gerações presentes e futuras.
(art. 1. Declaração Universal sobre a diversidade cultural. UNESCO).
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Nesse sentido, o (re)conhecimento da diversidade histórico/cultural é fundamental para
formação de cidadãos para convivência pacífica e democrática, dotados de alteridade, que
respeitem e defendam a importância e necessidade das diferenças culturais. Deste modo, a
possível titulação do Largo do Rosário seria uma resposta do poder público a uma demanda
legítima da comunidade afro-brasileira de Belo Horizonte e atenderia também a um interesse
geral dos munícipes da capital.

3.2. Largo do Rosário, uma referência identitária

De forma complementar à busca pelo direito à memória, evidencia-se nas falas, ações e
reivindicações da comunidade afro-brasileira da capital também a busca de reafirmação e
fortalecimento de uma referência identitária. O Largo do Rosário e, sobretudo, a narrativa
histórica silenciada relacionada ao lugar, está intimamente associada a identidade afrobrasileira belo-horizontina. Ciente desta questão, Isabel Casimiro Gasparino ao defender o
reconhecimento do Largo do Rosário como Patrimônio Cultural de Belo Horizonte afirma que
a titulação
Representa o reparo do massacre feito a nossa identidade. Esse assunto
muito me emocionou por saber que é o nosso o nosso povo tinha mesmo
o seu próprio lugar de enterrar, porque eu sei que que a história do povo
negro começa mais ou menos por entorno do século XVIII quando eles
morriam e qualquer pessoa que morria ela era enterrada nas mortalhas
que era as vestes que veste os defuntos. (Rainha Belinha, 2021)

Cabe discorrer de forma breve sobre os conceitos e as relações entre Identidade e Patrimônio
Cultural. O Patrimônio Cultural Imaterial, geralmente, está fortemente vinculado às questões
identitárias de povos, grupos e comunidades. Essa busca de referências para compreensão
do conceito de identidade tornou-se mais intensa a partir dos debates ligados à pósmodernidade e multiculturalismo nas últimas décadas do século XX. A intensificação do
processo de globalização aproximou culturas, costumes e identidades diferentes. A
convivência com o diferente aflora as identidades e, por sua vez, fomenta o debate sobre o
tema nos campos das ciências humanas em geral.

Além disso, como afirmam Zarur e Scott (2003) à medida em que a globalização promove um
certo enfraquecimento dos Estados nacionais produz também uma certa fragmentação das
identidades nacionais. Esse movimento contribui para o fortalecimento ou busca de expressão
de outras identidades como, por exemplo, as de gênero e étnicas. Nas sociedades pós-
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industriais, marcadas por uma diversidade e complexidade organizativa, os indivíduos são
portadores de várias identidades como, por exemplo, a

étnico-racial (negro, branco, mestiço), de classes sociais (rico, classe
média,
pobre),
de
género
(mulher,
homem),
sexual
(hetero/homo/bi/transsexual), de acordo com o ciclo de vida (jovem,
adulto, idoso), etc. (MAALOUF apud RODRIGUES, 2017)
Além do campo individual, as identidades podem ser tratadas nos aspectos social e cultural, ou
seja, como identidades coletivas. Neste caso, o significado de identidade coletiva é uma
referência para compreensão do sentido identitário do Largo do Rosário para as comunidades
afro-brasileiras da capital.

Na Psicologia Social, a identidade social é o que caracteriza cada indivíduo como pessoa,
concretizado em seu comportamento per si, ou seja, “isoladamente” a partir da introjeção das
influências e determinações sociais (SILVA e SILVA, 2009). A identidade cultural, por sua vez,
está relacionada à partilha de uma mesma essência cultural entre diferentes indivíduos e que,
por sua vez, é incorporada por cada um. Utilizando-se do conceito de habitus no sentido
antropológico, ou seja, as práticas e ações próprias de uma determinada cultura, Donizete
Rodrigues fala de “uma matriz cultural que predispõe os indivíduos a fazerem suas escolhas no
contexto do grupo/sociedade onde está inserido”. (2017, p. 339)

No caso em tela, as lideranças e a comunidade afro-brasileira estão em busca do fortalecimento
de uma identidade étnica. Essa intencionalidade é expressa, de forma inconteste, coletiva ou
particularizadamente. No plano coletivo, o próprio Movimento NegriCidade que visa, dentre
outras questões, resgatar os territórios negros do extinto Arraial do Curral Del Rey, é exemplar.
O sentimento de pertencimento a um grupo étnico aparece de formas recorrentes e variadas
nos depoimentos das lideranças supracitadas. São comuns os termos “nossos tatas, corpos de
nossos ancestrais, meus parentes, meus ancestrais, minha família, entre outros.”

Tais falas de herdeiros de traços de africanidades recriadas no Brasil nos remetem a Nei Lopes
quando este ao discorrer sobre generalidades entre os africanos traz a centralidade do
pertencimento a uma comunidade.

Pertencer a uma comunidade estabelece sentido para a vida de cada
indivíduo e fundamenta a ideia de tradição como elo: cantamos as
histórias dos nossos antepassados para a comunidade, para que um dia
nossos descendentes contem as nossas histórias (LOPES,2020,p 32)
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Para Donizete Rodriques a identidade étnica tem de ser entendida como identidade coletiva,
no sentido da ‘consciência coletiva’ de Durhkeim, e que é construída no grupo.
A identidade étnica é construída dentro do grupo que partilha,
coletivamente, a pertença a um ‘nós’, o que remete para a necessidade de
cada indivíduo se inserir numa comunidade com a qual se sinta
identificado... (RODRIGUES, 2017, p. 344)
Para Marurice Halbwachs (1990) a identidade resulta do investimento durante o tempo,
realizado por um grupo, na construção de uma memória coletiva. Essa, por sua vez, é a base
da construção da identidade. A memória coletiva é referência para constituição do sentimento
de pertencimento, de promoção da unidade e coesão do grupo. Esse movimento produz
consequentemente a sua continuidade histórica.

O Patrimônio Cultural, por sua vez, torna-se um instrumento potente no fortalecimento e
reprodução do sentimento identitário. Para Donizete Rodrigues (2017) Patrimônio Cultural é
o conjunto de bens, materiais e imateriais, que são considerados de
interesse coletivo, suficientemente relevantes para a perpetuação no
tempo. O património faz recordar o passado; é uma manifestação, um
testemunho, uma invocação, ou melhor, uma convocação do passado.
Tem, portanto, a função de (re)memorar acontecimentos mais importantes;
daí a relação com o conceito de memória social. (RODRIGUES, 2017, p.
354)
Ao receber o título de Patrimônio Cultural, o estado reconhece a relevância das práticas
culturais de um grupo social, legitima, fortalece e auxilia na salvaguarda, valorizando e
contribuindo para perenização da memória social ou coletiva.

A identidade étnica, por sua vez, construída dentro e a partir de um grupo de partilha, assentase sobre uma memória que traz à tona a ideia de um passado comum e um presente
compartilhado pelo grupo. A força desta memória no imaginário dos indivíduos fortalece o
sentimento de pertencimento e identificação entre os membros de um grupo. Diante da
importância da preservação e da defesa dos referenciais identitários, fragilizados no contexto
de globalização, em 2001, por meio da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, a
Unesco afirmou que
Nas nossas sociedades cada vez mais diversificadas, torna-se
indispensável garantir a interação harmoniosa e a vontade de viver em
conjunto de pessoas e grupos com identidades culturais plurais, variadas
e dinâmicas. (UNESCO, 2001)
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O reconhecimento e a valorização do pluralismo cultural, tido como inseparável do contexto
democrático, é uma resposta política às demandas dos mais diversos grupos e povos que vivem
em realidades marcadas pela diversidade cultural. Diversidade esta que foi considera pela
UNESCO como tão necessária para os seres humanos quanto a diversidade biológica é para
natureza.

Como defende Stuart Hall (2006) o processo de mudança promovido pela globalização impacta
a identidade cultural de povos à medida em que o processo de homogeneização, por meio de
“cultura global” que tende a se impor, se intensifica em detrimento das manifestações locais.
Essa cultura global e seus potentes meios de transmissão chega a produzir contextos que
induzem sujeitos, grupos e comunidades a perder o orgulho identitário à medida em que uma
cultura dominante se impõe como modelo ideal a ser perseguido e alcançado enquanto outras
formas de ser e viver são compreendidas como culturas inferiores a serem superadas.
Essa cultura global e seus potentes meios de transmissão chegam a produzir contextos que
induzem sujeitos, grupos e comunidades a perder o orgulho identitário. Ao mesmo tempo,
assiste-se também a um processo reativo no qual movimentos de valorização das
manifestações culturais locais também se intensificam. Nesse sentido, o possível
reconhecimento do Largo do Rosário como Patrimônio Cultural do município e os
desdobramentos desse ato como as ações de salvaguarda, o aumento da visibilidade e
interesse pelo bem poderão contribuir para valorização das diferenças culturais e da cultura
local, contrapondo-se a este movimento global homogeneizante.

3.3. Higienismo, lugar sagrado e compromisso espiritual
A construção de um cemitério municipal na nova capital atendia às concepções de higiene
preconizadas desde o final do século XVIII. Para os higienistas os cemitérios em área urbana,
dentro dos templos religiosos ou em área anexa, eram vetores para transmissão de doenças
e grandes inimigos da saúde pública. Marcelina Almeida (2013) demonstra a presença deste
pensamento desde o processo de implantação da nova capital. Alfredo Camarate, por
exemplo, condenava com veemência o modelo de sepultamento praticado antes da
inauguração do Cemitério Municipal. Para o arquiteto português e membro da Comissão
Construtora da Nova Capital, o seu
zelo e preocupação em relação aos modelos de civilização e
civilidade o faziam condenar aquele tipo de sepultamento onde não
se respeitava a individualidade e sequer as regras médicas-
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higiênicas que, na Europa de onde viera, já vinha se tornando uma
prática há algum tempo. (ALMEIDA, 2013, 1981).
De fato, na Europa essa concepção de sepultamento não enfrentava mais disputas acirradas
para se impor. Harouel (1990) analisando o contexto do velho mundo afirma que nos séculos
XVII e XVIII este pensamento já era tão disseminado que compunha o imaginário de parte
considerável da opinião pública. Os populares já estabeleciam uma ligação direta entre a
mortalidade e as exalações provenientes dos cemitérios urbanos e das sepulturas internas às
igrejas.

Entretanto, se a conceção higienista vigente no contexto europeu agradava membros da
CCNC, não houve alteração das formas de sepultamento na Capitania das Minas Gerais e,
em particular, no Curral Del Rey, até o final do século XIX. A construção dos cemitérios
situados fora do espaço urbano e com menor controle religioso fora adiada o máximo possível.
Somente quando a CCNC passou a atuar, imbuída do objetivo de edificar uma capital
moderna, os sepultamentos no adro da Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem e no Largo
do Rosário foram proibidos e um cemitério municipal planejado.

Em 1940 o Cemitério Municipal, foi denominado Bonfim. No interstício entre a proibição dos
sepultamentos na Igreja da Boa Viagem e a inauguração do Cemitério Municipal, os
moradores da capital contaram com um cemitério provisório nos fundos da atual Capela do
Rosário, onde atualmente se encontra uma agência do Banco do Brasil, na Rua Rio de
Janeiro. Em matéria intitulada Elaborada por Aarão Reis, planta da construção de BH não foi
cumprida à risca, publicada no jornal Estado de Minas em 2016, consta que no cemitério em
questão

foram enterrados 285 corpos em quatro quadras. Na primeira, foram
sepultados corpos de mulheres adultas. Na segunda, os dos homens
adultos. Na terceira, de crianças do sexo feminino. Na última, crianças do
sexo masculino. (ESTADO DE MINAS. 17/02/2016)
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O Cemitério Municipal, por sua vez, foi inspirado nos modelos europeus do século XIX e
preparado para permitir o novo tipo de sepultamentos, defendido por engenheiros, médicos,
urbanistas e políticos, fora das áreas urbanas. Marcelina Almeida (2007) chama a atenção para
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uma série de recomendações e medidas sanitaristas e de segurança adotadas em relação ao
Cemitério Municipal no começo do século XX. Dentre estas estão o
impedimento de se construir a 300 metros do seu perímetro, a
possibilidade da abertura de novos cemitérios mediante necessidade
de expansão; a construção de muros e gradis, de pelo menos dois
metros; a arborização das ruas e alamedas e a proibição do plantio
de árvores frutíferas. Era vedado o uso da vala comum, priorizandose o sepultamento individualizado, definindo a profundidade, largura
e comprimento, normalizando-se assim as formas de inumação. (p.
161).

Esse processo de laicização dos sepultamentos, por sua vez, aconteceu mediante um grande
embate ideológico na Nova Capital. Almeida (2007) afirma que na constituição federal e dos
estados republicanos de 1896, parágrafo quinto, seção Declaração de Direitos, determinava-se
que os cemitérios deveriam ter um caráter secular, administrados pela autoridade municipal,
ficando livre a todos os cultos religiosos a prática dos respectivos ritos em relação aos seus
crentes, desde que não ofendam a moral pública e as leis. Entretanto, a resistência das
autoridades e católicos mais fervorosos era intensa que acreditavam ser “uma afronta ao fiel
ter que descansar numa sepultura ao lado de um ateu ou blasfemador.” (ALMEIDA 2007, p.
151).
Para compreender melhor o contexto no qual esse processo se desenvolveu, cabe ressaltar o
forte significado da morte no imaginário dos moradores à época. Nessa perspectiva é
importante discorrer incialmente sobre o tema na perspectiva cristã Católica. O historiador
francês Jacques Le Goff (2017), responsável por uma série de estudos sobre o período
medieval europeu e com uma expressiva imersão intelectual nos campos histórico e
antropológico na cultura ocidental, chama a atenção para importância dos vivos no processo
de retirada da alma de um falecido do purgatório. O conceito de Purgatório foi desenvolvido
entre os séculos XII e XIII na Europa Ocidental e denomina um lugar intermediário entre o
Inferno e o Paraíso.

Naquele lugar, os falecidos enfrentariam um estágio de sacrifícios para receber o perdão para
os pecados menores, ou seja, aqueles que poderiam e não foram devidamente perdoados
por falta de suplícios, orações e penitências. No purgatório homens e mulheres enfrentariam
um estágio de limpeza, depuração e purificação antes de seguirem rumo ao paraíso. Este
estágio poderia ser bem menor diante das missas celebradas, orações, penitências, esmolas
ofertadas por amigos(as) e parentes vivos do falecido. Como já comentado, o território
brasileiro foi colonizado por uma metrópole que aderiu quase incondicionalmente ao espírito
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da contrarreforma, impondo os valores cristãos católicos aos nativos, imigrantes e
descendentes durante os períodos colonial e imperial.

Esse catolicismo imposto, por sua vez, não foi incorporado sem uma sincretização com
elementos da cultura dos nativos e africanos. A força coercitiva do colonizador, por sua vez,
deu a essa religiosidade sui generis uma preponderância católica (SOUZA, 2020, p. 196).
Nesse sentido, a influência católica na cultura religiosa com as concepções de morte e a vida
que se seguia a ela no plano espiritual eram temas presentes no imaginário e nas
preocupações cotidianas dos habitantes da colônia e, em particular, de Curral Del Rey. Cabe
destacar que a produção acadêmica permite concluir que a concepção cristã católica era um
dos fortes componentes do imaginário religioso dos negros escravizados, libertos ou livres.
Neste contexto, estão também os irmãos do Rosário.

Cláudia Rodrigues (2015), por exemplo, ressalta que as representações sobre a morte foram
utilizadas pela Igreja Católica como um importante instrumento no processo de cristianização
dos escravizados na América Portuguesa. Ao analisar testamentos de negros livres e libertos
no Rio de Janeiro durante do século XVIII, Rodrigues concluiu que estes se apropriaram de
concepções sobre morte e o além-túmulo católicas. Esta visão perdurou até a segunda
metade do século XIX quando nos testamentos a definição da partilha da herança possuía
um sentido prioritariamente soteriológico, ou seja, ligada à busca da salvação, representando
uma prática já secular no catolicismo.

Prática que, desde o período medieval, vinha sendo direcionada pelo
clero católico como um dos passos na preparação para a chamada “boa
morte”, considerada como aquela previamente preparada segundo os
rituais católicos, tendo como finalidade a obtenção da salvação da alma.
(Rodrigues, 2015, p. 428)

Por outro lado, é importante discorrer, mesmo que sucintamente, sobre as conceções de morte
na cultura religiosa africana e afro-brasileira que também compunham o imaginário da
população brasileira e do arraial. A religiosidade africana e afro-brasileira é bastante complexa
e carece de muitos estudos. Boa parte das tradições não conta com um registro escrito
sistematizado e são transmitidas oralmente. Além disso, existe uma heterogeneidade ampla e
complexa que exige estudos mais apurados e não permitem generalizações ou conclusões sem
os devidos cuidados. Nesse contexto, cabe ressaltar que para efeito deste estudo, serão
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apontadas apenas algumas breves referências sobre o tema para auxiliar na compreensão da
cultura religiosa que faz parte da significância cultural do objeto deste dossiê.

À grosso modo, nas religiões de matriz africana concebe-se que após a morte física ou clínica,
os falecidos continuam a estabelecer relações, influenciar e dialogar com os vivos. Como
destaca Luiz Bandeira (2013) os povos das nações Iorubá, Fon, Bantu, entre outras, não
compreendem a morte em si com um fim. Pare estes a morte é concebida como um momento
do encontro da pessoa com seus ancestrais. No Candomblé de Keto

quando ocorre a perda do emí, os orixás se retiram e Ikú deverá devolver
a Íyá-nlá, a terra, a porção símbolo da matéria na qual cada indivíduo fora
encarnado, em seu local de origem. Sendo que cada pessoa humana traz
consigo seu orí, seu destino; é necessário assegurar que o eterno
renascimento de um plano da existência ao outro, a imortalidade, se
cumpra. Sem o ritual do axexê, isto ocorrerá, porém com maior lentidão e
dificuldades para o Egum. (BANDEIRA, 2013, p. 51).
Segundo Bandeira, do mesmo modo que a vida é festejada, no Candomblé a morte também
deve ser.
O morto ao ser homenageado com comidas, bebidas, cantos e danças nos
rituais do Sirrum, Axexê e Mukundu ou Ntambi, por seus amigos, parentes
e povo-de-santo em geral, não ficará sozinho, encontrará as divindades
que o receberão e confortarão, pois, a morte não é o fim, mas representa
um recomeço e uma reintegração. (BANDEIRA, 2013, p. 51).

Guaraci Santos (2019), em artigo de opinião, a partir de observações da matriz subsaariana
africana de tradição bantu e suas dissidências, a saber: a umbanda, a quimbanda e o
candomblé de Angola/Congo apresenta sucintamente a concepção de morte na cosmovisão
africana. Para os Bantus o culto aos antepassados é uma forte referência cultural. O autor
exemplifica essa afirmação com os Bakonkos, grupo etnolinguístico bantu angolano que habita
principalmente as províncias de Cabinda, Zaire e Uíge, cuja língua é o kikongo. Para este grupo
o culto aos antepassados falecidos não é uma reverência aos mortos porque a morte não é
concebida como como fim ou mesmo uma passagem, mas como uma metamorfose.
Tal culto sobreviveu no Brasil através do kalundu, organizações religiosas
sem templo; quilombos, comunidades de resistência e refúgio dos
negros; e canjerês, agrupamento de pessoas para danças e rituais, sendo
absorvido depois pela umbanda e quimbanda como devoção coletiva aos
mortos, onde fazem referência aos pretos-velhos, caboclos, boiadeiros,
exus, meninos de Angola e nvumbi (mortos). (SANTOS, 2019)
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Santos ainda chama atenção para a forte relação entre os antepassados e seus entes
queridos.
Todo o conhecimento e sabedoria adquirido por eles podem ser usados
pelos seus descendentes vivos. Por isso a importância de louvá-los e
cultuá-los de modo correto. A importância desse ato consiste também em
não os irritar para que não se voltem contra seus entes e acabem
atrapalhando as suas vidas. (SANTOS, 2019)

O autor ainda afirma que na tradição bantu o mundo dos mortos possui uma ligação direta
com o deus criador, Nzambi a Mpungu, referência religiosa que se espalhou do Congo por
diversas regiões da África Central. Para evitar perdas de homens e mulheres em todas as
esferas da vida as relações entre vivos e mortos precisam ser harmônicas e naturais. A
discrepância entre os dois mundos pode ocasionar perdas individuais e coletivas em todas as
esferas da vida como a saúde, relações sociais, prosperidade material e espiritual.
Em suma, para Guaraci Santos a umbanda, a quimbanda e o candomblé de Angola/Congo
cultuam seus mortos de maneiras similares respeitando suas
particularidades e diversidades em que elas se constituíram socialmente,
sem, contudo, perderem de sua matriz bantu. (SANTOS, 2019)
Nessa direção, de forma mais ampliada, Cássio Santos afirma que
Na gama de religiões afrobrasileiras, o culto aos eguns 23 trata de
homenagear os ancestrais. Nele se reverenciam homens, que uma vez
falecidos, passados do plano terreno para o plano dos espíritos são
investidos da missão de se fazerem presentes novamente em nosso mundo.
(SANTOS, 2018)
Essas perspectivas explicam a relação simbólica e a presença do universo pós-morte na
cultura dos curralenses de religiões afro-brasileiras e católicos no século XIX. Entretanto à
medida em que os saberes científicos e biomédicos foram assumindo um papel hegemônico
os rituais de sepultamento sofreram modificações, à despeito das concepções religiosas. O
chamado ritual da boa morte ou a morte planejada que geralmente era finalizado na residência
sob olhar, as orações, penitências, cânticos, enfim, rituais religiosos promovidos pelos entes
mais próximos e as autoridades religiosas cedem lugar para a morte hospitalar, acompanhada
pelos recursos da ciência e da autoridade dos médicos e profissionais da saúde.

23

Egum nas religiões de matriz africana é o termo utilizada para denominar a alma ou espírito dos
falecidos. O termo se aplica a espírito considerado "evoluído", de um parente ou a um espírito
desorientado e obsessor que precisa ser afastado.
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A ciência médica vai se ocupar especificamente do corpo físico 24 e não dos processos que
envolvem as concepções de vida “pós-morte” conforme apregoado nas doutrinas do
catolicismo oficial ou popular e nas religiões afro-brasileiras que alimentaram o imaginário
coletivo dos curralenses. A preocupação com a morte do corpo físico e o sepultamento do
falecido em uma perspectiva higienista, por sua vez, tornou-se uma referência para nortear
as decisões dos governantes e dos membros da Comissão Construtora da Nova Capital neste
assunto.

A construção em tempo recorde de cidade nova e moderna, com o apagamento dos registros
do passado, ao demolir espaços sagrados e simbólicos como a Igreja do Rosário e seu
cemitério “adentra de forma invasiva” em um “território” de crenças e valores de uma
irmandade de homens e mulheres que constituíram um modo de ser e viver influenciados por
culturas religiosas ancestrais e centenárias.
O espaço não se constitui com um lugar neutro. Para Milton Santos ele não é “apenas formado
pelas coisas, objetos geográficos, naturais e artificiais cujo conjunto nos dá a natureza. O
espaço é tudo isso mais a sociedade: cada fração da natureza abriga uma fração da
sociedade....” (SANTOS, 1997, p.1.). Nessa mesma direção Martins e Porto afirmam que

O espaço é produto de uma construção histórica pelo homem, à medida
que ele se faz através da organização social e produtiva da sociedade
humana. A percepção espacial de cada indivíduo é marcada por suas
experiências afetivas e suas vivências e referências socioculturais
(MARTINS; PORTO, 2012, p. 63)
À grosso modo, pode-se dizer que, sintonizado com essa perspectiva de leitura do espaço
geográfico, o conceito de lugar é esclarecedor para definir as relações da Irmandade dos
Homens Pretos com o Largo do Rosário. A ideia de lugar está associada à significação que o
espaço possui para os indivíduos. Nas abordagens do geógrafo sino-americano Yi-Fu Tuan
(1983) o lugar perde a conotação locacional enquanto a experiência, o significado afetivo
deste espaço para o sujeito ganha destaque. O lugar é o espaço apropriado e acrescido das
relações afetivas e culturais. Assim, cabe ressaltar que Largo Rosário é o espaço geográfico,
compartilhado por uma coletividade e investido de significações e valores sagrados/culturais
que nele se assentaram e constituíram.

UNA-SUS – Sistema Universidade Aberta do Brasil criado em 2010 com objetivo de oferecer
educação permanente aos profissionais do SUS, dentre outros tipos de morte como a psíquica,
encefálica, súbita, define morte clínica como aquela que acontece quando ocorre inconsciência,
ausência de movimentos respiratórios e batimentos cardíacos eficientes, porém com viabilidade
cerebral e biológica.

24
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O projeto assinado por Aarão Reis, aponta a construção de uma nova capela em outro espaço
após a demolição da Igreja do Rosário e a destruição do cemitério, como uma recompensa
ou uma retribuição justa no campo material. Entretanto, essa equivalência não se dá de forma
direta e objetiva na perspectiva do universo espiritual/religioso à época. A cultura religiosa
sucumbiu perante a determinação da CCNC em construir em um curto espaço de tempo a
cidade moderna e apagar os registros do passado.
Como já mencionado, em 1894, o presidente Afonso Penna enviou mensagem ao bispo de
Mariana Dom Antônio Benevides informando que alguns edifícios deveriam seriam demolidos,
dentre os quais a Matriz da Boa Viagem, Capela de Nossa Senhora do Rosário e a Capela
de Santana. O bispo também fora informado que governo do Estado assumiria a construção
novos templos em locais considerados mais apropriados dentro do novo projeto de cidade.
Diante do fato, as autoridades católicas apresentaram maior resistência à demolição da Matriz
da Boa Viagem que não foi de pronto destruída. Somente em 1902 o então Presidente do
Estado Bias Fortes, sucessor de Afonso Pena, promoveu um acordo com a proposta de
construir o novo templo da matriz à medida que o antigo fosse demolido. O bispo, por sua
vez, só autorizou a demolição da Matriz após a conclusão do novo templo.
Naquele mesmo ano a Prefeitura de Belo Horizonte cede ao Bispado o terreno para a futura
igreja. A demolição no primeiro momento atingiu as torres e parte do corpo central quando a
construção da nova Matriz já havia se iniciado. Uma parede foi construída na frente do que
havia ficado de pé no antigo templo para possibilitar a continuidade de uso pelos fiéis. A
completa demolição de velha matriz se deu após 1921, com a conclusão da Catedral.
Entretanto, é importante destacar que a demolição da matriz e a construção do novo templo
não aconteceu sem os lamentos de belo-horizontinos saudosos das antigas lembranças de
Curral Del Rey. O escritor Pedro Nava (1903-1984), testemunha ocular da destruição final do
antigo templo e da inauguração da nova matriz, por exemplo, lamentava o acontecido e o
descuido com os documentos referentes a história religiosa dos curralenses.
Chamamos atrás de largo da Igreja ao quarteirão ajardinado delimitado por
Alagoas. Timbiras, Sergipe e Aimorés. No seu centro, nessa época, ainda
estavam de pé as duas igrejas da Boa Viagem, a velha, do Curral, que era
linda e a nova, gótica, que ia se mostrando cada dia mais horrenda e
falsificada. Não sei de quem foi a ideia de substituir o monumento do século
XVIII pelo mostrengo que lá está hoje. Nessa ocasião a primeira estava
sendo demolida e a recente já em funcionamento, posto que ainda por
concluir. Vi com meus olhos, esses meus olhos que a terra há de comer, o
velho templo já sem telhado e seus arquivos postos fora na sacristia meio
derrubada onde o sol e a chuva acabavam com aquela papelada
testemunho dos casamentos, batizados e mortes dos curralenses. Passou
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em minha cabeça resguardar aquilo tudo pura e simplesmente levando
para casa. Como poderia ter tirado dali o que estava como lixo lenha para
ser removido — o teto pintado da parte correspondente às vizinhanças do
altar-mor cada tábua com um pedaço (meia cara, olhos, mãos, pescoço,
palmas, chaves, livros, rosários, escapulários, mantos de santo). Até hoje
me arrependo de não ter feito essa obra de benemerência. (NAVA, 2013,
365).

Nava também não esconde sua indignação com a população, prefeitos, o Bispo Dom Antônio
dos Santos Cabral e o Monsenhor João Martinho que em sua opinião poderiam ter evitado
esse atentado à memória de Belo Horizonte e a substituição do antigo templo do século XVIII
por outro de estilo gótico de gosto bastante duvidoso em sua opinião
Esse atentado ao nosso passado foi perpetrado à vista de uma população
indiferente, de prefeitos insensíveis, sendo vigário da Matriz o referido
monsenhor João Martinho e bispo de Belo Horizonte dom Antônio dos
Santos Cabral. Eu não tinha nessa época nenhuma instrução sobre o
barroco mineiro mas meu instinto dizia que aquilo estava errado e que a
igreja esquartejada era muito mais linda que aquele gótico que estava
sendo erguido ali. Com o tempo aferrei-me mais ainda a essa ideia,
aprendendo o que são os tesouros artísticos representados por nossas
igrejas de que uma das principais ameaças são justamente seus Padres.
Senti como às vezes é preciso defender o catolicismo dos católicos,
Cristo dos cristãos e nossos templos dos reverendos. Mais me convenci
da verdade de meu instinto quando pude aprender o que era o verdadeiro
gótico vendo Saint Michel, Chartres, Amiens, a Notre-Dame, a SainteChapelle em França; Ely e Westminster na Inglaterra. Aí se sente o gótico
que só floresce nos climas frios dando o gris das pedras, o capricho
luxuoso da pátina, o algodoado da neblina penetrando as igrejas como
numa floresta e, dentro dela, aqui mais nítida, lá mais esbatida, a
explosão da policromia dos vitrais. E o gótico transcende à impressão
visual. Ele nos penetra pelos ouvidos, com o eco especial de quaisquer
ruídos, das preces, dos murmúrios, choros, cochichos e dos cânticos no
bojo das catedrais — soando e continuando e se sustenindo como nota
preciosa no oco acústico dum instrumento de corda. O gótico tem um
cheiro que é de incenso impregnado na pedra porosa, cheiro de mofo e
cera e do relento dos mortos — mais adivinhado que mesmo sentido. Dá
a impressão tátil veludosa das pedras alisadas e se apagando das
sepulturas, do desgaste do mármore dos jacentes — escuros nas
reentrâncias e polidos como marfim pelo olhar e pelas mãos dos que
ainda vão viver mais um pouco. (NAVA, 2013, p. 366)
Por fim, Pedro Nava registro seu profundo lamento a destruição da última edificação dos
tempos do Curral Del Rey.
Onde andarão? os restos virados poeira da minha antiga Boa Viagem…
A Boa Viagem das festas de barraquinhas e do maio de Maria… A Boa
Viagem da velha gameleira da esquina de Sergipe e Aimorés onde dum
côncavo do tronco nascera uma palmeira… Que acaso? que ave? que
anjo? acertara aquele coquinho na anfractuosidade do outro vegetal e
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fizera-os misturar suas seivas. A árvore dupla vinha do tempo do Curral.
Morreu, depois, como ele. (NAVA, 2013, p. 367)

Mesmo sem atender às expectativas de belo-horizontinos que defendiam a manutenção de
uma edificação dos tempos do Curral Del Rey, a demolição e substituição lenta e negociada
da Matriz da Boa viagem perdurou mais de 20 anos. As capelas de Santana e do Rosário,
por sua vez, foram demolidas em 1894 e 1897, respectivamente, ainda durante as obras de
construção da capital. Se o fato em si carece de mais estudos que possam elucidar melhor
esse momento, é possível afirmar que a construção de uma nova capela não atendeu às
expectativas dos preceitos dos irmãos do Rosário. Mauro Silva afirma que em relação aos
corpos sepultados no Cemitério da Irmandade dos Homens Pretos houve um descaso no
tratamento por parte da Comissão Construtora da Nova Capital.
pesquisas apontam para o seu abandono, sem que tenha sido identificada
documentação específica relativa ao traslado dos corpos ali sepultados
durante o período em que o cemitério esteve ativo, qual seja, desde a
autorização, em 30 de agosto de 1811, até à proibição para os
sepultamentos, em 1895. (SILVA, 2021b)

Ricardo de Moura, além de reafirmar a crença no descaso com os corpos ali sepultados registra
a importância religiosa do cemitério para os adeptos das religiões de matriz africana.
Ali tinham parentes meus, meus ancestrais, antepassados, minha família,
conforme a gente. Eu aí com o Padre Mauro a pesquisa dele ele traz pra
nós a presença de corpos ali. E quando tem corpo nosso no território, a
gente tem um trato com esse corpo, que esse corpo representa uma
subjetividade. Então a partir da hora.... E a gente tá falando só de corpo de
carne e osso não, viu gente. (MOURA, 2021)

Rainha Belinha afirma a importância de que os descendentes das comunidades afro-brasileiras
tenham a consciência de que no Largo do Rosário estiveram plantados os restos mortais de
seus ancestrais.
O sepultamento é um lugar frio. É um lugar frio, é um lugar escuro, é um é
um lugar de determinante ideia de ficar ali parado de ter é missão cumprida
e ficar ali esperando no juízo final. Plantado é um povo que cresce, como
que eu posso usar uma palavra boa... é que se a planta a semente se
transforma em planta e a planta se transforma, pode se transformar num
arbusto pode se transformar numa árvore, mas se transforma num ser vivo
e que é a energia da gente acreditar na proteção dos nossos
antepassados. . (Rainha Belinha, 2021)
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Nessa perspectiva, Isabel Cassimiro afirma também que não existe diferença no plano espiritual
para os povos de matriz africana caso não existam restos mortais atualmente no espaço do
antigo Largo do Rosário.
Não faz diferença. Porque é o lugar sagrado nosso. É o lugar que foi feito
um ritual, é o espaço sagrado, o campo é sagrado, a terra que eles
estavam depositados, plantados, a terra santa é o pedaço santo. O
pedaço que eles tinham para poder venerar os seus entes queridos que
se tornaria ancestrais com o passar do tempo. (Rainha Belinha, 2021)

Neste sentido, o espaço que fora ocupado pela Igreja de Nossa Senhora do Rosário e seu
cemitério continua sendo lugar de força e identidade para a comunidade afro-brasileira.
Para os Bantos, a influência de um ser humano sobre o meio ambiente,
a sociedade e seus semelhantes é muito clara, pois nada é isolado no
Universo: Visível ou invisível, o Sol sempre brilha e aparece ao redor do
mundo; tudo se relaciona. O calor das radiações nunca morre no
crepúsculo, não cessa com a morte física. Assim, cultuando seus
ancestrais, os Bantos não estão prestando culto aos mortos, e sim
venerando a energia geneticamente fortalecida entre mortos e vivos; o
que mantém perfeitamente viva a história biogenética da comunidade.
O morto representa uma realidade física e espiritual, presente tanto no
passado quanto no presente, entre os vivos no processo de modelagem
da direção de nossa realidade física e espiritual e de nossa presença no
futuro. (LOPES, p.36)
Na perspectiva cultural, a partir da visão banto, o Largo do Rosário constitui-se como elo de
continuidade de tradições negras que estiveram presente no Arraial do Curral Del Rei e que
a lógica higienista e segregadora da construção da nova capital de Minas Gerais
desconsiderou.
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Mauro Silva afirma que
(...) diante do apagamento disso, essas irmandades, essas guardas,
deixaram de cumprir uma obrigação deles. Vamos imaginar a rainha
Belinha, a Isabel. Quando ela descobre, Rainha de Minas de Minas Gerais,
que ali tem a possibilidade de corpos de sangue ser sepultados, elas
entram em crise real. É obrigação dela, obrigação dela com rainha
espiritual, rainha tem obrigação espiritual de fazer homenagem a esses
corpos, fazer homenagens a essas pessoas mortas no rito das
irmandades, do reinado, do congado... cada um se refere de uma forma.
(SILVA, 2021)
Evocando a sua condição de Padre Católico, Mauro Silva também lamenta o desconhecimento
sobre a história do Largo do Rosário durante a maior parte de seu sacerdócio.

Deus, celebrei isso a vida inteira lá no morro, 17 anos que eu passei ali.
Você tem a festa, festas exaustivas, cansativas, mas felizes, muito lindas.
Mas na segunda-feira depois da festa, eu ia no dia da minha folga segunda-feira, eu esgotado – eu ia celebrar a missa pelas almas dos
congadeiros no reino. Então, isso seria no cemitério, Os outros voltam para
suas cidades, tem as guardas visitantes, vão embora. A guarda que sediou
a festa tem que celebrar na segunda-feira lá em homenagem aos seus
mortos. Segunda-feira é dia de São Miguel Arcanjo, é dia de celebrar para
almas. Então, nesses 17 anos pelos irmãos e irmãs falecidos como
congadeiros mortos, que estão ali possivelmente, estão ali, eles foram
abandonados espiritualmente. Porque o terreno foi profanado. Eu estou
falando de espiritualidade agora. Estou falando como Padre católico. E eu
fico pensando na cabeça de um congadeiro, de um remadeiro, o que é
descobrir que ele passou décadas sem fazer homenagem pros seus
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mortos ali e a dívida espiritual que ele tem com esses mortos? Então
espiritualmente é uma coisa muito séria. (SILVA, 2021)
Além disso, Mauro Silva ressalta também que além de uma dívida espiritual, possui uma dívida
financeira com os que tiveram seus corpos ali sepultados e seus entes queridos.

(...) também faço isso porque eu realmente tenho também essa obrigação.
Eu recebi dinheiro pra fazer isso, eu sou Padre por isso, eu sou pago pra
fazer isso. É a minha profissão. E eu recebo para fazer isso, eu sou pago
pra celebrar para os mortos. Parte do que esses mortos pagaram lá, a
família deles pagou lá no século XIX, no século XX, pagaram e Padre deve
celebrar. E eu recebi, eu estudei com o dinheiro que foi pago a sessenta,
setenta, a cem anos atrás. E eu não fiz isso, eu não celebrei pra eles, então
eu não estou celebrando pra eles, porque eu não sabia da existência deles.
(...) Eu preciso poder celebrar uma missa ali. E eu preciso que a cidade
reconheça de fato o cemitério e que ele seja abençoado. E eu preciso ir ali
pra rezar ali, eu preciso poder parar ali e rezar ali. E não fiz isso esses
meus vinte e sete anos como Padre. Estou em débito e eu preciso pagar
isso.

Marcelo Fetz, embasado no que ele denomina de antropologia britânica, sintetiza de forma
exemplar a importância que a concepção da vida “pós-morte” assume no imaginário coletivo
dos crentes. Para o autor após o fim da vida quando a pessoa não pode mais ser ativa nas
suas relações com os demais, os vivos alteram sua relação com o falecido.
Esta alteração, no entanto, não faz com que a existência social do morto
seja finalizada; ao contrário, faz com que o grupo vivo reaprenda a
conviver com os que foram ainda que estes não mais estejam presentes
fisicamente na vida cotidiana das pessoas. (FETZ, 2016)

Nessa perspectiva, mesmo desconsiderado no projeto de Construção da Nova Capital e nas
decisões políticas do final do século XIX, o espaço simbólico ocupado pelo Largo do Rosário
na cultura religiosa da população belo horizontina permanece até o presente, conforme
demonstrado, e atesta sua importância cultural para a cidade.

3.4. Atendimento à legislação municipal
Diante da exposição presente nesta peça documental, o Registro do Largo do Rosário como
Patrimônio Cultural da capital, ato de competência exclusiva do Conselho Deliberativo do
Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte, encontra amparo nas determinações do
Art. 1º, § 1º, item II e o § 6º, item IV da Lei Municipal 9.000/2004 registradas abaixo.
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Art. 1º - Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial
que constituem patrimônio cultural do Município.
§ 1º - São considerados bens culturais de natureza imaterial
I - os processos de criação, manutenção e transmissão de
conhecimentos;
II - as práticas e as manifestações dos diversos grupos
socioculturais que compõem a identidade e a memória do
Município;
III - as condições materiais necessárias ao desenvolvimento
dos procedimentos de que tratam os incisos I e II e os produtos de
natureza material derivados. (grifos nossos)
Dado a importância do local onde outrora a Capela e o seu respectivo cemitério estavam
instalados como referência para constituição e fortalecimento identitário, cumprimento de
preceitos religiosos e resgate da memória para a comunidade afro-brasileira belo-horizontina,
encontra-se amparo e indicação na legislação pertinente para a inscrição do bem no livro dos
lugares. Ainda de acordo com a Lei 9.000 de 2004
§ 6º - O Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial do Município
far-se-á em um dos seguintes livros:
(....)
IV - Livro de Registro dos Lugares: em que serão inscritos mercados,
feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e se
realizam práticas culturais coletivas.
Além disso, o reconhecimento do Largo do Rosário como Patrimônio Cultural de Belo
Horizonte atende aos critérios norteadores definidos pelo CDPCM-BH para a Abertura e
Reconhecimento de um bem de natureza imaterial, a saber: ser uma manifestação cultural
vigente e com tempo igual ou superior a existência de duas gerações (aproximadamente 50
anos); ser portador de uma representatividade da conformação identitária de grupos/ou
coletivos sociais, contemplando a diversidade cultural de Belo Horizonte. Ainda segundo os
critérios definidos pelo CDPCM-BH, as manifestações de grupos segregados e/ou em
situação de risco têm prioridade nos processos de análise e decisão sobre reconhecimento.

As primeiras notícias sobre a atuação dos irmãos do Rosário em Curral Del Rey datam do
início do século XIX, indicando que a irmandade se originou há mais de duzentos anos. Nesse
sentido, a manifestação ultrapassa o tempo mínimo determinado pelo CDPCM-BH. Em 1807
houve um pedido de autorização a D. João VI para constituição da Ordem, construção da
Capela e do Cemitério. Pedido este que recebeu deferimento no mesmo ano. Em 1811 o Livro
de Compromissos da ordem foi registrado e o cemitério com 60 (sessenta) sepulturas já
recebe os primeiros sepultamentos.
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A capela do Rosário, por sua vez, foi inaugurada em 1819. A solicitação de funcionamento,
registro de Livros de Compromisso, construção do cemitério e da capela são resultados de
uma organização coletiva em torno de um ideal cultural religioso. Durante praticamente todo
o século XIX este movimento esteve diretamente associado à Capela e ao Largo do Rosário.
A ruptura com este lugar sagrado para os irmãos do Rosário, promovida pela Comissão
Construtora da Nova Capital, o governo estadual, com anuência do bispo responsável, não
impediu a retomada da devoção e do envolvimento quando as informações sobre o histórico
do lugar passaram a circular entre as lideranças da comunidade afro-brasileira belohorizontina, reavivando e ressignificando uma manifestação adormecida.
Nesse sentido, o depoimento de Ricardo de Moura é bastante elucidativo.

Então quando o Padre Mauro me chamou falando que ali tinha uma igreja
do Largo do Rosário, eu fiquei feliz em saber, eu fiquei muito feliz em
saber, porque eu não sabia realmente da história da igreja e do cemitério
negro. Não só da igreja e do cemitério, mas das práticas nosso povo afro
ali. Negro ali. Desde então a gente tem, a Casa Pai Jacó do Oriente, quem
eu tenho contato, estamos passando, divulgando, transferindo esse
saber, transferindo, construindo esse saber, passando e ensinando que
ali na rua da Bahia esquina com Timbiras tem um espaço público sagrado
assentado. (...) Tem um espaço público ali de povo nosso, a gente tem
tido um trato diferente com aquele espaço e a ligação com esse largo
como a gente tá tendo o nome é o Rosário. São as práticas de reinado,
de congado, do camundum, de candomblé, de terreiro, de samba dessa
desse lugar todo ali. (Ricardo Moura, 2021)
Afirmando a condição de espaço sagrado, Ricardo Moura afirma que desde que ouviu o Padre
Mauro falar, nunca mais compreendeu e vivenciou aquele espaço da mesma forma.

Só o pensar, só a subjetividade dessa reverência já é uma prática porque
nós estamos falando de um lugar diferente das práticas festivas, porque
as práticas culturais elas não se resumem em festividades. Não resumo
em tudo que seja batuque, em tudo que seja dança. Uma entrega de um
café amargoso, ali eu já fiz uma entrega duma água, numa entrega sabe?
Padre Manoel mesmo passa ali e faz alguma oração. O Padre Mauro
passa ali, já não vê do mesmo jeito. (....) Então a gente tá falando dum
largo do rosário. É de praxe todo católico passar em frente a igreja e fazer
o nome do pai, tirar o chapéu. Todo reinadeiro, todo congadeiro tirar o
chapéu, fazer uma reverência, isso tudo já são práticas naqueles lugares.
Outra coisa, você vai atravessar ali na Timbiras com Bahia (...)
despistadamente você olha pra um lado pro outro quando você vê você
fez um círculo. Porque nós estamos falando de um lugar segregado, de
um lugar onde não cabe preto, num lugar onde não cabe isso. Então não
é tão fácil a gente manter uma reverência e como passar em frente da
igreja e fazer o nome do pai. (Ricardo Moura, 2021)
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A Rainha Belinha, por sua vez, também apresenta considerações nesta direção. Em primeiro
lugar aponta como obteve acesso à informação sobre o Largo do Rosário, até então, segundo
ela, ignorado pela comunidade negra da cidade.
O Padre Mauro começou fazer o mestrado e quando a pesquisa dele foi
caminhando ele chegou nessa história do Largo do Rosário e aprofundou
e me chamou pra eu, junto com ele, levantar essa bandeira de conseguir
demarcar, falar, comunicar, insistir com o nosso povo para que ele
soubesse que naquele cruzamento da rua do centro de Belo Horizonte
tinha os nossos tatas, corpos de nossos, corpos não, ossos dos nossos
ancestrais, povos dos nossos tatas. Que as pessoas pisavam ali por cima
e nós também não sabíamos disso, nós como negros não sabíamos muito
menos aqueles que nos escravizaram (....)
Em seguida, relata ter assumido com o grupo de pessoas que passou a refletir sobre o bem,
buscar caminhos para vivenciá-lo e transmitir essa informação às futuras gerações.

Então quando o Padre me chamou pra fazer parte, me falou a ideia que
ele tinha e aí começou a fazer o grupo de pessoas pra conversar sobre
isso, de saber como que nós poderíamos vivenciar esse Largo do Rosário
para que os nossos descendentes tivessem a consciência de que ali
estavam, estiveram plantados os ossos dos nossos ancestrais, restos
mortais dos nossos ancestrais. (Rainha Belinha, 2021)

Isabel Casimiro registra também a dimensão sagrada do Largo do Rosário.
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A gente de matriz africana da linha da linguagem do tronco linguístico
banto, a gente tem um... a realidade, eu estou falando dos Banto do
Rosário. Do Reinado eu só posso falar sobre mim, sempre que nós vamos
a um funeral a gente pede licença, quando você se aproxima, você pede
licença quando você tem que passar por cima, quando você vai naquele
campo santo que as sepulturas estão uma perto da outra, às vezes você
passa por cima o povo de matriz africana, pede licença, e enaltece aqueles
que que estão plantados naquele chão pelo que eles fizeram, pelo que eles
representaram. E porque a ação deles representa tanto para nós. (Rainha
Belinha, 2021)

O Movimento em defesa do Largo do Rosário, como já demonstrado, encontrou uma forte
adesão entre os mais diversos membros das comunidades afro-brasileiras e religiosas da
cidade. O próprio pedido de reconhecimento do bem como Patrimônio Cultural de Belo
Horizonte foi assinado por representantes do Projeto NegriCidades e do Centro das Tradições
do Rosário no Estado de Minas Gerais e da Federação dos Congados.

Até 2019, como também já foi mencionado, três grandes movimentos de ocupação simbólica
do lugar contando com a participação de lideranças e, principalmente, de crianças, jovens e
adultos ligados à cultura afro-brasileira foram registrados. Ao que tudo indica, durante o
período de combate à Pandemia Covid-19, as ocupações foram suspensas. Entretanto, as
movimentações nos meios digitais e a intensa repercussão promovida pela comunidade afrobrasileira resultou em diversas matérias na grande imprensa.

Conforme apresentado no item 3.2 deste dossiê, o envolvimento de retomada do lugar do
Largo do Rosário pela comunidade afro-brasileira de Belo Horizonte está intimamente
associado à busca e fortalecimento de um importante referencial identitário. Nessa
perspectiva, o bem em questão é portador de uma representatividade identitária de uma
importante e significativa parcela da população da cidade e contribui para fortalecer as
diversas manifestações que conformam a diversidade cultural de Belo Horizonte, atendendo
a um dos pré-requisitos definidos pelo CDPCM-BH para contemplação de um bem imaterial
com o título de Patrimônio Cultural.

Além disso, é importante reiterar o que já foi tratado neste documento, que a história que
envolve o processo de constituição e demolição da Capela e do Largo do Rosário durante o
século XIX, o processo de resgate da memória e retomada simbólica do lugar nos últimos
anos é bastante representativo da ainda pouco estudada, conhecida e, sobretudo,
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reconhecida trajetória afro-brasileira em Belo Horizonte. Nesse sentido, é um bem bastante
representativo de uma parcela da população com indiscutível histórico de segregação.

3.5. O significado do Largo do Rosário para Educação
O patrimônio cultural não representa um fim em si mesmo, mas é um instrumento que pode
oferecer informações, provocar reflexões, possibilitar experiências humanas diante modos de
ser, viver, hábitos e culturas distintos por meio de traços e/ou dos vestígios culturais presentes
no bem preservado. Nesta perspectiva, o levantamento da significância cultural de um bem
não pode prescindir de seu sentido no campo educacional posto que nos campos da
educação formal e informal o patrimônio cultural é um potente recurso pedagógico.

Para Vygotsky (1988;1989) a aprendizagem é fruto do conhecimento adquirido nas relações
humanas que se estabelecem nos mais variados espaços sociais. Os conhecimentos são
construídos e reconstruídos por cada sujeito a partir de interações culturais com o outro.
Assim, pode-se dizer que aprendemos com e na cultura. Entretanto, esses processos de
interação ou de “trocas culturais” não precisam necessariamente do contato direto entre os
homens. Essa relação pode ser mediada por variados objetos.

Os objetos são artefatos que incorporam traços da cultura na qual foram criados e na sua
historicidade. Filmes, jogos eletrônicos, esculturas, pinturas, brinquedos, livros, objetos
artesanais e, de forma destacada, o patrimônio cultural nas versões material e imaterial
trazem em si as marcas culturais de seu tempo. Cabe registrar que esses objetos quando
recebem o título de patrimônio cultural representam um processo eletivo no qual o Estado
reconheceu a sua representatividade como forma de expressão legítima de uma determinada
sociedade ou comunidade e que merece ser preservado.

Neste sentido, os bens Registrados ou Tombados tornam-se portadores privilegiados de uma
mensagem para as gerações do presente e do futuro, a saber: “conheçam e reflitam sobre
isso que é importante em nossa cultura, expressão do que somos, a nossa identidade.” Além
dos sujeitos que foram atores na constituição de um bem ou referência cultural reconhecido
como Patrimônio Cultural, o próprio ato de reconhecimento apresenta muitas informações que
permitem aos observadores conhecer melhor os valores do tempo e do lugar no qual o título
de Patrimônio Cutural foi concedido.
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Nele estão expressos os interesses, necessidades e formas como os homens, no presente
e/ou no passado, viveram, enxergaram e imaginaram o mundo. Expressões da cultura de
determinadas sociedades, o Patrimônio Cultural material e imaterial é um recurso bastante
potente para o conhecimento de povos que viveram em outros tempos e espaços.

As esculturas e as edificações presentes no Cemitério do Bonfim, inaugurado em 1897 e
tombado no ano de seu centenário pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais (IEPHA), podem demonstrar muito da visão religiosa e do conceito sobre a morte da
população belo Horizontina entre o final do século XIX e início do século XX. Um memorial no
espaço onde outrora se encontrava a Igreja e o Largo do Rosário demolidas durante a
construção da nova capital pode trazer referências importantes para a reflexão sobre a história
da população afro-brasileira em Belo Horizonte.

Não é sem motivo que a preservação do patrimônio se torna fundamental para garantir às
futuras gerações o direito de observar e analisar por meio de objetos materiais e/ou imateriais
um determinado contexto. Os objetos patrimonializados são instrumentos potentes para
alavancar o processo de conhecimento da história. Como o processo de preservação
patrimonial não é neutro, a história da construção do patrimônio cultural é marcada por
inúmeros embates, disputas e silenciamentos.

Nesta perspectiva, a oficialização do Largo do Rosário pode apresentar algumas
possibilidades educativas que merecem destaque neste documento. Em primeiro lugar, um
bem reconhecido como Patrimônio Cultural assume um status diferenciado nas políticas
públicas, recebe maior atenção da sociedade, é alvo de maior divulgação e recebe uma
legitimidade para compor os currículos escolares, as ações educativas no campo do turismo
e a pesquisa por parte dos profissionais e estudiosos no campo. Nesse sentido, caso o
CDPCM-BH conceda o título de Patrimônio Cultural à Igreja e Largo do Rosário, esse
importante bem referencial representativo da história da população afro-brasileira na capital
ocupará um espaço de elevado destaque e grande efetividade pedagógica em Belo Horizonte.
Para os que conhecem pouco ou mesmo desconhecem a história e cultura afro-brasileira em
Belo Horizonte, o histórico da Igreja e do Largo do Rosário é um importante canal de divulgação
da forma ser e viver de uma comunidade afro-brasileira com seus processos de mudanças e
permanências, continuidades e rupturas, durante o tempo. Como patrimônio cultural do
município, o bem em questão é potencialmente relevante para oferecer informações, reflexões
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e experiências intensas em relação à população negra na cidade. Nesse sentido, tornar-se-á
uma importante ferramenta para auxiliar na quebra de estereótipos e preconceitos em relação
a esta camada da população, contribuindo para redução da discriminação e do racismo.
Acrescenta-se a este aspecto o fortalecimento do processo de visibilização da diversidade
cultural belo-horizontina por ser um veículo que pode oferecer informações, reflexões, contato
e experiências à parcela da população sobre modos de viver, hábitos e valores diferentes.
Nesse sentido, apresenta referências para o autoconhecimento, a convivência com as
diferenças em uma perspectiva de alteridade.
Em terceiro lugar, o potencial pedagógico torna-se relevante à medida em que as informações,
reflexões e experiências advindas das políticas e ações educativas inerentes aos bens
patrimonializados permitirão que muitos belo-horizontinos reconheçam semelhanças entre suas
histórias de vida, hábitos e valores e os dos irmãos do Rosário, vistos de forma positivada,
sobretudo, pelo Registro enquanto Patrimônio Cultural. Nesta perspectiva, esse processo pode
oferecer uma importante referência para constituição e fortalecimento identitário, sobretudo da
população afro-brasileira.
Como já demonstrado no item Largo do Rosário, uma referência identitária outro aspecto
relevante derivado do reconhecimento do bem está relacionado às contribuições para o
fortalecimento do orgulho identitário da comunidade afro-brasileira. Como defende Stuart Hall
(2006) o processo de mudança promovido pela globalização impacta a identidade cultural de
povos à medida em que o processo de homogeneização, por meio de “cultura global” que tende
a se impor, se intensifica em detrimento das manifestações locais. Essa cultura global e seus
potentes meios de transmissão chega a produzir contextos que induzem sujeitos, grupos e
comunidades a perder o orgulho identitário à medida perante uma cultura dominante que se
impõe como modelo ideal.
Titular o bem como Patrimônio Cultural é uma forma de reconhecimento, valorização de
vivências e culturas não dominantes oferecendo referências significativas para que a sociedade
compreenda que não existe um único modo de ser e viver e promovendo a constituição de um
orgulho identitário para os membros da comunidade afro-brasileira, sobretudo as crianças e
mais jovens que em grande parte são estudantes da Educação Básica ou Superior e,
potencialmente, alvo das ações educativas oriundas do processo de Registro de Largo do
Rosário.
Além disso, o reconhecimento do bem vai ao encontro dos compromissos assumidos por Belo
Horizonte que é um dos 14 municípios brasileiros que fazem parte do grupo de 491 Cidades
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Educadoras espalhadas por 37 países. No primeiro princípio da Declaração de Barcelona, ou
Carta das Cidades Educadoras, aponta que
O direito a uma cidade educadora é proposto como uma extensão do
direito fundamental de todos os indivíduos à educação. A cidade
educadora renova permanentemente o seu compromisso em formar
nos aspectos, os mais diversos, os seus habitantes ao longo da
vida. E para que isto seja possível, deverá ter em conta todos os
grupos, com suas necessidades particulares (Carta das Cidades
Educadoras, 2004, grifos nossos).
Reconhecer o bem em tela contribui para o enriquecimento das referências de diversidade
visando contemplar todos os grupos, com suas necessidades e anseios. Nesse caso
particular, a comunidade afro-brasileira. Além disso, a título de Patrimônio Cultural para o
Largo do Rosário concorre para que este se torne uma temática de estudo no interior das
escolas, atendendo a legislação e documentos oficiais que determinam, regulamentam e
orientam os currículos na Educação Brasileira em níveis federal, estadual e municipal.

Dentro estes a Lei Nº 9.394/96 intitulada Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN) merece destaque. A LDBEN fornece referências para a organização da Educação
Brasileira e determina em seu, incisos IV, X e XII que o ensino será ministrado, entre outros,
com base nos princípios de respeito à liberdade e apreço à tolerância e consideração com a
diversidade étnico-racial. 25
A Lei Federal 10.639/2003, que determinou a inclusão do estudo da “História e Cultura AfroBrasileira” nos currículos das redes de ensino brasileiras também fortalece esta perspectiva.
A promulgação desta trouxe alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), que passou a contar com mais dois artigos, transcritos a seguir, que impactam direta
e indiretamente o ensino.
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais
e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura AfroBrasileira.
Parágrafo 1.º – O conteúdo programático a que se refere o caput deste
artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas
social, econômica e política, pertinentes à História do Brasil.
Parágrafo 2.º – Os conteúdos referentes à História e Cultura AfroBrasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em
25

Lei 9.394/96 - Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...)
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; (...)
X - valorização da experiência extra-escolar; (...)
XII - consideração com a diversidade étnico-racial.
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especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História
Brasileiras; (LDBEN. Lei 9.394/96) 26.
Em 2004 o Conselho Nacional de Educação publicou as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro- Brasileira e Africana. Neste documento afirma-se a importância de se
(...) oferecer uma resposta, entre outras, na área da
educação,
à
demanda
da
população
afrodescendente, no sentido de políticas de ações
afirmativas, isto é, de políticas de reparações, e de
reconhecimento e valorização de sua história,
cultura, identidade. Trata de política curricular,
fundada em dimensões históricas, sociais,
antropológicas oriundas da realidade brasileira, e
busca combater o racismo e as discriminações que
atingem particularmente os negros. Nesta
perspectiva, propõe A divulgação e produção de
conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e
valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu
pertencimento étnico-racial – descendentes de
africanos, povos indígenas, descendentes de
europeus, de asiáticos – para interagirem na
construção de uma nação democrática, em que
todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos
e sua identidade valorizada. É importante salientar
que tais políticas têm como meta o direito dos
negros se reconhecerem na cultura nacional,
expressarem
visões
de
mundo próprias,
manifestarem com autonomia, individual e coletiva,
seus pensamentos. (CNE/CP 3/2004, Proc.
23001000215/2002-96, Brasília, 2004, p. 10)
Em Belo Horizonte a Lei Nº 10.917/2016 estabeleceu o Plano Municipal de Educação
determinando em sua meta 7 a obrigatoriedade de se

7.31) divulgar amplamente as Diretrizes Curriculares Nacionais e
Municipais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, para o Ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, e de seu significado, e
para a garantia do direito à educação de qualidade e para o combate ao
racismo;
7.32) assegurar, em regime de colaboração, a formação inicial e
continuada aos professores e profissionais da educação básica para a
incorporação dos conteúdos da cultura afro-brasileira, africana e indígena
e o desenvolvimento de uma educação para as relações étnico-raciais;
7.33) incentivar, junto à comunidade escolar, a reformulação do Projeto
Político Pedagógico e do Plano de Gestão das escolas, em todos os
26

A Lei 10.639/2003, posteriormente acrescida de alguns artigos que determinam a inclusão da história
indígena tornou-se 11.645/2008 ampliando o espectro de referências obrigatórias para o estudo da
diversidade cultural brasileira.
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níveis e modalidades de ensino, de modo a adequar os currículos ao
ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, conforme Parecer
CNE/CP nº 03/2004 e as regulamentações dos conselhos de educação;
7.47) assegurar e acompanhar o desenvolvimento dos projetos políticopedagógicos e das propostas pedagógicas para manter a laicidade e
estudos éticos com relação às diversas religiões, especialmente
combatendo o racismo em relação às religiões de matriz africana;
(Prefeitura de Belo Horizonte, Lei Nº 10.917/2016)
A Base Nacional Comum Curricular lançada em 2017, apresenta referências para construção
dos currículos escolares em todo o país. Este documento determina que na formação geral
básica, os currículos e as propostas pedagógicas devem garantir as aprendizagens
essenciais definidas na BNCC e dentre elas o estudo da “história e cultura afro-brasileira e
indígena, em especial nos estudos de arte e de literatura e história brasileiras” (MEC/BNCC,
p. 476)
O documento chama a atenção quanto ao ensino de História que deve contemplar

A inclusão dos temas obrigatórios definidos pela legislação vigente, tais
como a história da África e das culturas afro-brasileira e indígena, deve
ultrapassar a dimensão puramente retórica e permitir que se defenda o
estudo dessas populações como artífices da própria história do Brasil. A
relevância da história desses grupos humanos reside na possibilidade de
os estudantes compreenderem o papel das alteridades presentes na
sociedade brasileira (...). (MEC/BNCC, p. 401)
No ensino de Geografia pontua-se ser
imprescindível que os alunos identifiquem a presença e a
sociodiversidade de culturas indígenas, afro-brasileiras, quilombolas,
ciganas e dos demais povos e comunidades tradicionais para
compreender suas características socioculturais e suas territorialidades.
(MEC/BNCC, p. 368)
Ainda no ensino de Geografia aponta-se como uma das habilidades que deve ser alcançada
pelos estudantes de Educação Básica
Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares
e/ou da comunidade, elementos de distintas culturas (indígenas, afrobrasileiras, de outras regiões do país, latino-americanas, europeias,
asiáticas etc.), valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua
contribuição para a formação da cultura local, regional e brasileira.
(MEC/BNCC, p.377)
No campo das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas no Ensino Médio também espera-se
que os estudantes tenham habilidades de
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Identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, sociais
e culturais dos povos indígenas e das populações afrodescendentes
(incluindo as quilombolas) no Brasil contemporâneo considerando a
história das Américas e o contexto de exclusão e inclusão precária
desses grupos na ordem social e econômica atual, promovendo ações
para a redução das desigualdades étnico-raciais no país. (MEC/BNCC,
p. 579)
Por fim, merece menção a Resolução 01/2019 do Conselho Municipal de Promoção da
Igualdade Racial - Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

Em seu sexto eixo, intitulado Preservação da Cultura e do Patrimônio Material e Imaterial de
Origem Africanas, Indígenas e Ciganas, objetivo 28, aponta-se como meta a
Promoção do conhecimento da História e do patrimônio material e
imaterial da cultura negra, cigana e indígena, entre outras” vinculada à
ação de “Acompanhamento dos processos de Registro e Tombamento já
em andamento e identificação de outros possíveis candidatos à
patrimônio imaterial ou material; Criação de mecanismos de salvaguarda,
preservação e restauração do patrimônio material e imaterial.
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4. Considerações Finais e Proposta para Salvaguarda
O corpo legislativo e documental que trata do Patrimônio Cultural nos planos internacional,
nacional e local, mesmo que amplo, não deixa dúvidas em relação à importância e os
caminhos que podem ser trilhados na construção de um plano de salvaguarda de um bem
imaterial. Na Convenção Para A Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, publicada pela
Unesco em 2003 entende-se por “salvaguarda” as medidas que visem
assegurar a viabilidade do património cultural imaterial, incluindo a
identificação, documentação, pesquisa, preservação, proteção,
promoção, valorização, transmissão, essencialmente através da
educação formal e não formal, bem como a revitalização dos diferentes
aspectos desse património. (UNESCO, 2003)
O IPHAN também define por “salvaguarda o conjunto de medidas que visam garantir a
viabilidade do Patrimônio Cultural Imaterial, tais como a identificação, documentação,
investigação, proteção, valorização, promoção, transmissão e revitalização desse patrimônio.”
(IPHAN, 2017).

Sintonizada com estas concepções, a Lei Municipal 9.000/2004, determina em seu parágrafo
2º, do artigo primeiro que

§ 2º - O Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial é o ato pelo
qual a Administração Municipal reconhece a legitimidade dos bens
culturais de natureza imaterial e promove a salvaguarda destes, por meio
dos seguintes procedimentos:
I - identificação;
II - reconhecimento;
III - registro etnográfico;
IV - acompanhamento de seu desenvolvimento histórico;
V - divulgação;
VI - apoio;
VII - outras formas de acautelamento e preservação.
O parágrafo 3º do mesmo artigo, por sua vez, apresenta uma importante ressalva em relação
aos processos de salvaguarda.
§ 3º - O objetivo do Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial é
proteger a cultura dos diversos grupos sociais que compõem o Município,
a fim de garantir as condições de existência e a manutenção dos bens
culturais de natureza imaterial, sem tutela ou controle de práticas e de
manifestações desses grupos. (grifos nossos)

88
Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Púbico – Fundação Municipal de Cultura
Largo do Rosário - Dossiê de Registro

Para garantir a autonomia e independência das manifestações culturais, e em particular as
que envolvem o Largo do Rosário, é indispensável que a Diretoria de Patrimônio Cultural não
construa um Plano de Salvaguarda PARA a comunidade afro-brasileira belo-horizontina, mas
COM esta comunidade. Nesse sentido, sugere-se que representantes da DPCA juntamente
com as lideranças e membros da comunidade afro-brasileira envolvidas com a luta pelo
resgate e reconhecimento da história do Largo do Rosário se reúnam posteriormente para
constituição do Comitê Provisório de Salvaguarda e definam a composição, normas de
funcionamento, periodicidade de encontros, entre outras medidas necessárias, para
constituição do Comitê de Salvaguarda definitivo. Este Comitê, por sua vez, deve elaborar um
Plano de Salvaguarda, propondo ações de curto, médio e longo prazos visando o
fortalecimento das práticas culturais afro-brasileiras e o (re)conhecimento do Largo do Rosário
pelos belo-horizontinos, visitantes e turistas.

Como forma de demarcação do espaço/lugar e anúncio à sociedade belo-horizontina,
visitantes e turistas da sua importância, sugere-se a construção de um marco físico (definido
a partir de estudos técnicos de impacto e viabilidade urbana feitos pela DPCA e da aprovação
junto ao Comitê de Salvaguarda) que identifique o Largo do Rosário e apresente de forma
sucinta a sua importância para a Cidade de Belo Horizonte e as razões pelas quais tornou-se
Patrimônio Cultural do Município. As definições sobre essa demarcação e sua implantação
deverão ser tratadas por representantes da DPCA/FMC/SMC e outros órgãos da Prefeitura
de Belo Horizonte e o Comitê de Salvaguarda.

A Inclusão do Largo do Rosário, sua história e significância cultural no corpo de temáticas
trabalhadas pelo Setor Educativo da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público, como
acontece com os demais bens do Patrimônio Cultural da cidade alvo das ações educativas
em questão, incluindo a confecção de materiais didático-pedagógicos impressos, digitais e
audiovisuais. Além disso, o Largo do Rosário deve constar como temática nas ações de
formação educativas realizadas de forma independente, em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação, Instituições de Ensino Privadas e Universidade.

Por fim, cabe à FMC, A SMC e a PBH manter os investimentos na construção de políticas
públicas que gerem incentivos para estudos, pesquisas e a publicação de materiais que sobre
o Patrimônio Cultural belo-horizontino nas suas versões material e imaterial, dentre os quais
se inclui o bem tela. Cabe também aos respectivos órgãos municipais apoiar e garantir o
direito às celebrações e eventos no Largo do Rosário desde que comunicados com
antecedência regulamentar e dentro das normativas dispostas na legislação.
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Diante do exposto, em conformidade com as determinações da Lei Municipal 9.000/2004, os
critérios definidos pelo CDPCM-BH para o reconhecimento e registro de bens imateriais em
Belo Horizonte, a significância histórica, cultural e simbólica para a comunidade afro-brasileira
belo-horizontina e que deve ser transmitida às atuais e futuras gerações e os demais quesitos
tratados nesta peça documental, a DPCA recomenda aos ilustres Conselheiros o Registro do
Largo do Rosário como Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte.

Mesmo que os estudos atuais ainda não apontem com precisão o local exato onde outrora o
Largo se localizava, diversas evidências, advindas de investigações e estudos sobre Curral
Del Rey, indicam que este
ocupava

o

espaço

que

atualmente sitiado entre as ruas
da

Bahia,

Aimorés,

Espírito

Santo e Avenida Álvares Cabral,
conforme destacado no mapa ao
lado.

Espaço

corresponde
apresentado

este

ao
no

que

território
Pedido

de

Registro do Largo do Rosário,
ou seja, a Rua do Rosário,
o Largo do Rosário e a Capela
de Nossa Senhora do Rosário,
em cujo adro havia o Cemitério
da

Irmandade

Senhora
Homens

do

de

Nossa

Rosário
Pretos,

dos
com

capacidade para 60 sepulturas.
Dada a importância histórica território para a Irmandade dos Irmãos do Rosário no passado e
para a comunidade afro-brasileira no presente, o Registro deste espaço/lugar no livro dos
Lugares torna-se indispensável.
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Conforme indicado no mapa ao lado, é
importante

destacar

ainda

que

a

comunidade afro-brasileira envolvida no
processo de resgate da memória do
Largo do Rosário elegeu a rua Timbiras,
no quarteirão entre as ruas da Bahia e
Espírito Santo, como ponto de referência
cultural para retomada das celebrações
e realização de eventos. Este trecho,
vem abrigando os diversos eventos
relacionados à retomada simbólica do
Largo do Rosário.

Por fim, cabe registrar que não há indicação de proposições que apontem para quaisquer
alterações nas relações de propriedade, demolição ou modificação das edificações no
quarteirão supracitado por parte da DPCA, demonstrada pelos entrevistados ou presente nas
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reivindicações dos movimentos afro-brasileiros que defendem o resgate da memória e o
Registro do Largo do Rosário como Patrimônio Cultural observadas durante o processo de
pesquisa para constituição desta peça documental. A demarcação do espaço/lugar conforme
proposta supracitada, possui um caráter simbólico e sua função será de criar referências
materiais para anunciar a existência do Largo do Rosário como lugar de memória e espaço
de acolhimento de celebrações, eventos e ações educativas, entre outras, relacionadas à
comunidade afro-brasileira belo-horizontina.
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Anexos
Anexo I

3

Bens reconhecidos como Patrimônio Cultural
Imaterial brasileiro
Ofício das Paneleiras de Goiabeiras
Arte Kusiwa - Pintura Corporal e Arte Gráfica
Wajápi
Samba de Roda do Recôncavo Baiano

4

Círio de Nossa Senhora de Nazaré

PA

local

5

Modo de fazer Viola-de Cocho

regional

6

Ofício das Baianas de Acarajé

nacional

7

AM

local

9

Jongo no Sudeste
Cachoeira de Iauaretê - Lugar Sagrado dos povos
indígenas dos Rios Uaupés e Papuri
Feira de Caruaru

MT e MS
AC, AL, AP, AM, BA, CE,
DF, ES, GO, MA, MT,
MS, MG, PA, PB, PR,
PE, PI, RJ, RN, RS, RO,
RR, SC, SP, SE, TO
SP, RJ, ES, MG

PE

local

10

Frevo

PE

estadual

11

Tambor de Crioula do Maranhão
Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: partido
alto, samba de terreiro e samba enredo
Modo artesanal de fazer Queijo de Minas nas
regiões do Serro, da Serra da Canastra e Salitre/
Alto Paranaíba

MA

estadual

RJ

estadual

MG

local

1
2

8

12
13

14

Ofício dos Mestres de Capoeira

15

Roda de Capoeira

UF

Abrangência

ES

local

AP

local

BA

estadual

AC, AL, AP, AM, BA, CE,
DF, ES, GO, MA, MT,
MS, MG, PA, PB, PR,
PE, PI, RJ, RN, RS, RO,
RR, SC, SP, SE, TO
AC, AL, AP, AM, BA, CE,
DF, ES, GO, MA, MT,
MS, MG, PA, PB, PR,
PE, PI, RJ, RN, RS, RO,
RR, SC, SP, SE, TO

regional

nacional

nacional

SE

local

17

Modo de fazer Renda Irlandesa tendo como
referência este Ofício em Divina Pastora/SE
Ofício de Sineiro

MG

estadual

18
19

Toque dos Sinos em Minas Gerais
Festa do Divino Espirito Santo de Pirenópolis/GO

MG
GO

estadual
local

20

Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro/ AM

AM

local

21

Ritual Yaokwa do povo indígena Enawenê Nawê

MT

local

22

Festa de Sant'Ana de Caicó/RN

RN

local

16
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23
24
25
26
27
28
29

Complexo Cultural do Bumba-meu-Boi do
Maranhão
Saberes e Práticas Associados ao modo de fazer
Bonecas Karajá TO
Ritxòkò: Expressão Artística e Cosmológica do
Povo Karajá
Fandango Caiçara
Festa do Divino Espírito Santo da Cidade de
Paraty/RJ
Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim
Festividades do Glorioso São Sebastião na região
do Marajó

MA

estadual

TO, PA, GO, MT

regional

TO, PA, GO, MT

regional

SP, PR

regional

RJ

local

BA

local

PA

local

30

Produção Tradicional e práticas socioculturais
associadas a Cajuína no Piauí estadual

PI

estadual

31
32
33

Carimbó
Tava, Lugar de Referência para o Povo Guarani
Maracatu Nação

PA
RS
PE

estadual
local
estadual

34

Maracatu Baque Solto

PE

estadual

35

Cavalo-Marinho
Teatro de Bonecos Popular do Nordeste _
Mamulengo, Babau, João Redondo e Cassimiro
Coco
Modos de Fazer Cuias do Baixo Amazonas
Festa do Pau de Santo Antônio de Barbalha / CE
Romaria de Carros de Boi da Festa do Divino Pai
Eterno de Trindade
Caboclinho pernambucano
Feira de Campina Grande
Tradições Doceiras da Região de Pelotas e Antiga
Pelotas – Morro Redondo, Ituruçu, Capão do
Leão e Arroio do Padre

PE

estadual

RN, PE, PB, CE, DF

regional

PA
CE

local
local

GO

local

PE
PB

local
local

RS

estadual

RJ,DF, AL,BA,CE,
MA,PB,PI,PE, RN,SE, SP

regional

SC

local

SP

estadual

AM

estadual

AP

estadual

36
37
38
39
40
41
42
43

Literatura de Cordel

47

Procissão do Senhor Jesus dos Passos de
Florianópolis/SC
Sistema Agrícola Tradicional de Comunidades
Quilombolas do Vale do Ribeira
Complexo Cultural do Boi Bumbá do Médio
Amazonas e Parintins
Marabaixo

48
49

Bembé do Mercado
Banho de São João de Corumbá e Ladário - MS

44
45
46

50

BA
MS
AL, BA, CE, MA, PA, PE,
Matrizes do Forró
PI, RN, RJ, SE, DF
Fonte: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/606 (adaptado)

local
local
Regional
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Anexo II
Bens Imateriais em Processo de Instrução para Registro
1. Feira de São Joaquim – Salvador (BA)
Processo: 01502.000028/2004-91 – Data: 02/03/2005
Proponente: Sindicato dos Vendedores Ambulantes e Feirantes de Salvador (BA)
Estado: Bahia
2. Circo de Tradição Familiar
Proposto: 01450.012277/2005-62 – Data: 29/09/2005
Proponente: Circo Zanchettini
Estado: Paraná
3. Ofício de Raizeiras e Raizeiros no Cerrado (Farmacopeia Popular do Cerrado)
Processo: 01450.010388/2006-15 – Data: 06/09/2006
Proponente: Articulação Pacari - Plantas Medicinais do Cerrado
Estados: Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins; Distrito Federal, Bahia e Minas Gerais
4. Bico e Renda Singeleza
Processo: 01450.015059/2007-41 – Data: 06/11/2007
Proponente: Associação das Rendeiras de Marechal Deodoro (AL)
Estado: Alagoas
5. Modo de Fazer Arte Santeira do Piauí
Processo: 01450.014374/2008-32 – Data: 28/10/2008
Proponente: Conselho dos Jovens Artesãos do Piauí
Estado: Piauí
6. Congadas de Minas
Processo: 01450.016348/2008-49 – Data: 28/11/2008
Proponentes: Prefeituras municipais de Uberlândia, Campos Altos, Frutal, Monte Alegre;
Fundação Cultural de Uberaba; e Conselho de Patrimônio Histórico e Artístico de Uberaba
(Conphau)
Estados: Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais e São Paulo
7. Festa de São Benedito de Aparecida
Processo: 01450.003970/2009-78 – Data: 14/03/2009
Proponente: Paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida – Aparecida (SP)
Estado: São Paulo
8. Pesca com Arpão do Pirarucu
Processo: 01450.014905/2010-10 – Data: 12/06/2010
Proponentes: Associação dos Moradores da Vila do Sucuriju e Colônia de Pescadores Z-4 da
Vila do Sucuriju
Estado: Amapá
9. Ofício de Tacacazeira na Região Norte
Processo: 01450.014958/2010-22 – Data: 08/10/2010
Proponente: Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP/Iphan)
Estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima
10. Cocos do Nordeste
Processo: 01450.000245/2011-62 – Data: 22/02/2011
Proponente: Coletivo de Cultura e Educação Meio do Mundo
Estados: Alagoas, Ceará, Paraíba e Pernambuco
11. Marujada de São Benedito
Processo: 01492.000120/2011-46 – Data: 12/04/2011
Proponente: Irmandade da Marujada de São Benedito de Bragança
Estado: Pará
12. Saberes e Práticas das Parteiras Tradicionais do Brasil
Processo: 01450.015622/2011-68 – Data: 12/12/2011
Proponentes: Grupo Curumim, Instituto Nômades, Associação das Parteiras Tradicionais e
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Hospitalares de Jaboatão dos Guararapes e Associação das Parteiras Tradicionais de Caruaru
Localização: Abrangência Nacional
Processos e Práticas Culturais Referentes à Canoa Caiçara
Processo: 01450.009444/2012-17 - Data: 07/02/2012
Proponente: Associação de Pescadores da Enseada
Estados: Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo
Choro
Processo: 01450.010897/2012-96 – Data: 31/05/2012
Proponente: Clube do Choro de Brasília
Estados: Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro; e Distrito Federal
Festa do Divino da Comunidade de Marmelada
Processo: 01450.000680/2013-59 – Data: 11/07/2012
Proponentes: Associação e Moradores da Comunidade Marmelada e Associação Brasileira de
Documentaristas - Seção Piauí
Estado: Piauí
Areruya
Processo: 01450.000719/2013-38 – Data: 28/11/2012
Proponente: Conselho do Povo Indígena Ingarikó (Coping)
Estado: Roraima
Repente
Processo: 01450.000705/213-14 – Data: 14/02/2013
Proponente: Associação dos Cantadores Repentistas e Escritores Populares do DF e Entorno
Estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte,
Rio de Janeiro, Sergipe; e Distrito Federal
Celebração de Nossa Senhora do Rocio de Paranaguá
Processo: 01450.008449/2013-11 - Data: 21/03/2013
Proponente: Associação Pró Obras Sociais do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio
Estado: Paraná
Modo de Saber Fazer do Queijo Artesanal Serrano de Santa Catarina e Rio Grande do
Sul
Processo: 01450.007311/2013-97 – Data: 27/03/2013
Proponente: Associação de Produtores Rurais de Capão Alto e Aprocampos
Estados: Rio Grande do Sul e Santa Catarina
Samba de Bumbo ou Samba Rural Paulista
Processo: 01450.008954/2013-58 – Data: 25/07/2013
Proponente: Fórum para as Culturas Populares e Tradicionais
Estado: São Paulo
Ofício das Quitandeiras de Minas Gerais
Processo: 01450010688/2013-23 – Data: 29/10/2013
Proponente: Secretaria Municipal de Congonhas (MG)
Estado: Minas Gerais
Kenê Kui, Grafismos do Povo Indígena Huni Kui (Kaxinawá)
Processo: 01450.012643/2013-93 – Data: 21/11/2013
Proponente: Federação do Povo Huni Kui do Acre (Fephac) e Associação das Produtoras de
Artesanato das Mulheres Indígenas Kaxinawá de Tarauacá e Jordão (Apaminktaj), com apoio da
Superintendência do Iphan no Acre.
Estado: Acre
Ciranda do Estado de Pernambuco
Processo: 01450.000867/2015-14 – Data: 27/01/2015
Proponente: Secretaria de Estado da Cultura de Pernambuco - Recife (PE)
Estado: Pernambuco
Festa do Padroeiro dos Garimpeiros de Lençóis - Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos
Processo: 01450.011822/2016-56 – Data: 07/11/2016
Proponente: Sociedade União dos Mineiros - Lençóis (BA)
Estado: Bahia
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25. Bandas de Pífano
Processo: 01450.007197/2016-48 – Data: 31/03/2016
Proponente: Pagina 21 Comunicação LTDA/ Secretaria de Estado de Cultura de Pernambuco
Estado: Pernambuco
26. Pesca Artesanal com Auxílio de Botos
Processo: 01450.008956/2017-71 – Data: 21/08/2017
Proponente: Conselho Pastoral dos Pescadores da Diocese de Tubarão de Santa Catarina
Estado: Santa Catarina
27. Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito de Guaratinguetá
Processo: 01450.007877/2015-81 – Data: 03/07/2015
Proponente: Associação Cavalaria de São Gonçalo e São Benedito de Guaratinguetá
(ACSGSBG)
Estado: São Paulo
28. Reisado de Pernambuco
Processo: 01450.000868/2015-69 – Data: 27/01/2015
Proponente: Secretaria de Estado da Cultura de Pernambuco
Estado: Pernambuco
29. Folias de Reis Fluminense
Processo: 01450.009901/2016-05 – Data: 09/02/2017
Proponente: Departamento Cultural da Universidade Estadual do Rio de Janeiro
Estado: Rio de Janeiro
30. Folias de Reis do Estado de São Paulo
Processo: 01506.001650/2020-04 – Data: 13/11/2020
Proponente: Centro de Estudos da Cultura Popular (CECP)
Estado: São Paulo
31. Cavalhada de Goiás
Processo: 01450.003378/2019-48 – Data: 19/08/2019
Proponente: Adriano do Baldy - Deputado Federal (PP-GO)
Estado: Goiás
32. Engenhos de Farinha de Santa Catarina
Processo: 01510.000466/2019-36 – Data: 14/05/2019
Proponente: Rede Catarinense de Engenhos de Farinha
Estado: Santa Catarina
33. Batuques das Comunidades Quilombolas do Piauí
Processo: 01450.002592/2017-15 – Data: 03/03/2017
Proponente: Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Piauí
Estado: Piauí
34. Tooro Nagashi
Processo: 01506.004572/2019-58 – Data: 05/11/2019
Proponente: Secretaria de Cultura, Tursimo e Economia Criativa do Município de Registro
Estado: São Paulo

(Fonte: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/426/ - acesso em 02/02/2022)

