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O estudo dos territórios negros é essencial para 

compreender os pedaços, a história e suas particularidades, 

ou seja, a história dos moradores do local e sua relação com 

o todo da cidade. Através do território é possível um melhor 

delineamento dos espaços, espacialidades e locais dos 

grupos negros na cidade e suas múltiplas vivências. 

(BOHRER) 



RESUMO 

 
O presente trabalho aborda o processo de configuração dos Territórios Negros que geraram 

os núcleos de fixação urbana de ex-escravizados e seus descendentes. Aborda como estudo 

de caso a cidade de Ouro Preto, e em específico, o Bairro São   Cristóvão, configurando   

as relações sócioespaciais oriundas do ciclo do ouro e a afirmativa de que Ouro Preto 

não é somente a pérola barroca portuguesa, mas também, "Precioso Ouro Negro ". Os 

estudos corroboram para a historiografia negra na cidade e as relações étnico-raciais no 

campo da arquitetura e do urbanismo, configurando o que denominamos territórios negros. . 

 
Palavras-chave: Arquitetura; Bairros.Negros; Territórios. 



ABSTRACT 

 
The present work deals with the configuration process of the black territory that generated the 

fixing formerly enslaved urban cores and their descendants. Covers as a case study to the city 

of Ouro preto, and specifically the neighborhood Saint Kitts. Configuring the socio- spatial 

relations arising out of the gold cycle and the affirmative that Ouro preto is not only the 

Portuguese but also Baroque Pearl, "Precious black gold ", statistically black city. The studies 

corroborate to the black historiography in the city and ethnic-racial relations in the field of 

architecture and urbanism. 

Keywords: architecture, neighborhoods. Blacks. Territories 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 
A tônica desenvolvida neste trabalho é criada a partir de um movimento diaspórico 

africano, abarcando culturas, sucistando conhecimento, sendo a intenção, correlacionar com à 

área da Arquitetura e do Urbanismo. Esta incorporação de culturas na produção do 

conhecimento será feita sob a ótica das populações afrodescendentes. No campo da 

Arquitetura e do Urbanismo, há pouco (re)conhecimento dos impactos da história cultural 

da África e da sua diáspora na feitura de cidades brasileiras. Consideramos, porém, como 

hipótese de trabalho, que enjeitar ou desconsiderar referências do continente africano na 

sua unidade e diversidades, no processo diaspórico, como base conceitual e real na produção 

da cidade, é também negar o Brasil como construção de uma nação plural. 

Nesta conjuntura, relativa à integração das culturas, Carlos Alberto Messeder Pereira 

compreende, através de Muniz Sodré (1988), que o Brasil pode ser um lócus beneficiado pelo 

confronto   do   entrelaçado   de   tradições    culturais,    marcadas    por uma dessemelhança 

essencialmente radical (de natureza e de dinâmica), através do encontro de uma ‘lucidez’ pós-

moderna do ocidente com os milenares mistérios e segredos da tradição cultural negra (apud 

SODRÉ, 1988b). 

Atribuir esta contribuição não é fazer oposição às ideias que norteiam o pensamento 

ocidental. Indago, no entanto, o afincamento da sua abrangência nos currículos acadêmicos, nas 

decisões políticas efetivadas, nos projetos urbanos como se pudesse englobar as relações 

espaciais de um Brasil de populações tão distintas, negando a diversidade de comportamentos, 

de expressões culturais e, também, urbana; como se a Arquitetura e o Urbanismo, pensados 

como corpo de conhecimento constituído pelo corpo acadêmico, técnico, político, só pudesse 

ocorrer, epistemologicamente, como exigência e não como justaposição de conhecimentos, de 

primícias culturais diversas, e não somente das culturas ocidentais. 

Considerando a concepção de que as culturas humanas emanam de lógicas de mundo 

próprias e que estabelecem espaço sob estas lógicas, destaco para a discussão o sociólogo e 

professor universitário Muniz Sodré. Este intelectual negro representa uma oportunidade de 

incremento no pensamento brasileiro dos temas relacionados às populações negras. Populações 

essas sendo pensadas não apenas pela cor da pele, mas pelo local de suas culturas e histórias, 

singulares na história nacional, e já abundantemente compreendidas e notáveis em algumas 

áreas do conhecimento, como na Educação, na Sociologia e na História. 
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O atual trabalho advém do paulatino e ininterrupto amadurecimento intelectual e 

acadêmico. Com o suceder do tempo, das minhas experimentações pessoais e acadêmicas como 

aluno negro de um curso de Arquitetura e Urbanismo, em uma cidade de maioria negra, 

evidencio que o curso na maioria das vezes não está contextualizado com o seu entorno. Por 

esse motivo, faz-se necessário os questionamentos sobre a presença dos negros nessa área de 

atuação. Coloco-me como observador participativo nas indagações a respeito da paradoxal 

invisibilidade negra, em uma cidade negra. No observar a cidade, ora com maneira crítica, ora 

de simples fruição, me leva a sentimentos que vão desde a admiração à inquietações. Como 

arquiteto/urbanista, (pre)ocupa-me a formação das cidades, o que as movem, o que as traz 

vivacidade e como torná-las melhor pra os seus cidadãos. 

Por meio da vivência em cidade, dos modos urbanos de vida, inquirições de como as 

pessoas entendem a cidade, a vida urbana ou o viver o urbano e, sobretudo, os territórios negros. 

O urbano que vivenciamos estaria incutido do sentido de coletividade. Como os coletivos 

negros, com suas várias formas de perceber o mundo, produzem ou se apropriam da cidade? 

São perguntas que, indubitavelmente, possuem muitas respostas! Mas aqui inicio a 

minha discussão em torno dos territórios negros, a busca do entendimento da relação das 

culturas negras com a arquitetura e o espaço urbano. O princípio segundo Cunha(2017) 

é compreender como corpos sociais urbanos imersos nas culturas negras conformam o espaço 

oe configura como território negro. 

Entendo a diáspora africana, notoriamente, além de uma locomoção da África para o 

Brasil, mas conforme Ramos(2017) que afirma o arredamento de mulheres e homens, que não 

trouxeram somente seus corpos, mas suas entidades culturais de berço de diversas regiões, 

etnias, eras culturais e períodos históricos. Estes sequestrados do continente africano 

contribuíram com as demais instituições culturais presentes em terras brasileiras e em 

concomitância passaram a reelaborar, substituir, eliminar, adaptar, incorporar, somar, construir 

novos agrupamentos culturais. 

Sodré expõe que existem modos distintos de relacionamento com o real, levando-se 

em consideração que a palavra real é o existente enquanto singular, único, incomparável e 

cultura sendo o real representado ou atuado. Seguindo   o pensamento de Sodré, de acordo com 

sua forma de relação com o real, o ajuntamento humano contém ou repele a livre movimentação 

das forças. 
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Conforme o exposto, considero a possibilidade conceitual em reconhecer maneiras 

particulares de se compreender o mundo, de se apoderar-se e produzir o real. Assim, a partir 

desta ação cultura ↔ realidade, o Bairro São Cristóvão, bairro da cidade de Ouro Preto, 

Minas Gerais, lugar de gentes negras, de africanidades e afrodescendências é o local de 

observação e reflexão, de encantamento e inquietações. 

A pesquisa se propõe em problematizar a questão étnico-racial no campo da arquitetura 

e do urbanismo, que se apresenta lacunar, uma vez que não se pensa esses temas de forma mais 

efetiva, elaborando projetos urbanos e arquitetônicos que propagam um racismo estrutural 

segregador, invisibiliza e delimita os espaços dos negros na cidade. 

O trabalho almeja entender quais são as características de um bairro negro, passando 

pela historiografia negra do Brasil e sua influência no arranjo da nossa sociedade frente às 

relações urbanas. Para isso, o bairro São Cristóvão, localizado na cidade de Ouro Preto, Minas 

Gerais, será tomado como estudo de caso. 

A dissertação está configurada em quatro capítulos que discorrem sobre a diáspora negra 

e suas consequências, apresentando dados e história da formação da sociedade ouropretana para 

entender a sua configuração socioespacial . 
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2 OBJETIVO GERAL 

 
Investigar a partir de uma perspectiva arquitetônica, urbana e étnica os elementos que 

designam o bairro São Cristóvão como um núcleo sócioespacial negro. 
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3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Pesquisar a territorialidade e urbanidade negra em Minas Gerais, em especial, a cidade de Ouro 

Preto; 

Analisar o Bairro São Cristóvão na constituição de um território 

afrodiaspórico; 

Identificar manifestações urbanísticas e arquitetônicas que conferem caráter peculiar aos 

territórios negros. 
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4 METODOLOGIA 

 
A definição de territórios negros já foi explicitada em diversas pesquisas que discutem 

a temática dos bairros negros. Como citação, evidencio Juliana Sousa Mavoungou - Yade 

(MAVOUNGOU - YADE, 2010), Maria Cecília Felix Calaça (CALAÇA, 2013), Marlene 

Pereira dos Santos (SANTOS, 2012) e Renata Aquino Silva (SILVA, 2018), Henrique Cunha 

Junior (CUNHA JUNIOR, 2011). Pautado nas fundamentações dadas por esses autores, 

compreendemos que o conceito de territórios negros são espaços geográficos com população 

majoritariamente negra e que produziram modificações que são consideradas inscrições negras. 

Afro inscrições designa o reconhecimento do que foi grafado pelas mudanças ocorridas 

nos bairros, cidades e territórios com um grande contingente populacional africano ou 

afrodescendente. O que perdura na história material e imaterial da população negra, originando 

conhecimentos, técnicas e tecnologias e salientando a importância cultural de um povo são as 

inscrições históricas. Os ideais de transmissão psíquica positiva estão inseridos nas 

afroinscrições, porém não se pode negar a questão da psíquica negativa que dão aos territórios 

negros tratamento diferenciado, seja pela população de um modo geral ou pelo poder público. 

Segundo dados da pesquisa, Retratos da Desigualdade do Instituto de Pesquisa econômica 

Aplicada- IPEA de 2011 e também pesquisas mais recentes, a menor cobertura dos serviços 

públicos, abastecimento de água e outros serviços, pode ser observada em residências com 

trabalhadoras domésticas chefes ou cônjuges de cor/raça negra (88,5%), ao passo que nas casas 

chefiadas pelas trabalhadoras brancas, este número chega a 93,3%. Os territórios de maioria 

negra passam pelo que a Raquel Rolnik(2011) designa como “um processo de separação das 

classes sociais e função do espaço urbano,   que   chamamos   de segregação espacial e 

populacional”. 

Deste modo a intenção é cruzar dados que caracterizam esses bairros negros, com as 

características citadas acima, tanto no processo de afroinscrições como de transmissão psíquica. 

A cultura, arquitetura, paisagem urbana, infraestrutura, índice do contingente populacional 

negro, violência, índices precários de educação escolar etc. O objetivo é com esse cruzamento 

poder chegar à inferência se o bairro São Cristóvão pode ser denominado como um “BAIRRO 

NEGRO”, segundo os parâmetros da conceitualização desse termo. 

No que tange ao aspecto cultural, levantamento das atividades que remontam ao passado 

africano, com uma lista dos eventos e a descrição deles pautado nas informações 
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dadas pela associação de moradores do bairro; Em relação a arquitetura e paisagem urbana, 

registros fotográficos para averiguação das características estéticas e construtivas que dialogam 

com a realidade socioeconômica do bairro e indagação se o São Cristóvão é categorizado como 

aglomerado subnormal, nomenclatura dada ao diversos tipos de assentamentos irregulares 

;Consulta dos dados do IBGE no campo “Agregados por setores censitários” para entender as 

características da população por meio das tabelas sobre sexo, idade, cor ou raça, alfabetização; 

Além dos indicadores sociais municipais que apresentam informações de taxas de 

analfabetismo; pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever, valor médio 

e quantia do rendimento mensal total domiciliar per capita nominal. 

Epistemologicamente, compõem o meu referencial teórico autores que 

apresentam conceitos e teorias oriundas da produção de conhecimento da Diáspora Africana, 

as africanidades, “numa relativização das culturas africanas e suas reelaborações e 

ressignificações no Brasil com demais referências culturais.” (Ramos, 2017). A partir de 

conceitos complementares, pretendo interpretar o bairro São Cristóvão, conferindo valores a 

partir da minha compreensão de Bairro, como intérprete-observador. Dessa forma, utilizarei 

os conceitos complementares como a Convivibilidade, a Afro-consciência Espacial, os 

Assentamentos Familiares, a Caminhalidade e a Multifuncionalidade como conceitos para 

compor a forma urbana negra. 

 

Segundo Cunha Junior (2011), a ancestralidade implica numa visão dinâmica dos 

coletivos humanos em relação às localidades e aos tempos históricos nestas localidades. Pensar 

a história da população negra é pensar esta história baseada nesta perspectiva ditada pela 

ancestralidade. Para que a ancestralidade que já existe em mim fosse ainda mais aflorada, viajei 

para países e cidades em que o modo de viver negro se faz bem evidente. Estive por cidades da 

África do Sul, República Dominicana e em Salvador. Como forma de elucidar esse modo de 

viver massivamente negro, as experiências vivida nesses locais trouxeram as minhas 

observações para o bairro São Cristóvão, para identificar as africanidades existentes nele. Estar 

em contato com a população do bairro São Cristóvão e presenciar o modo dos seus moradores 

viverem a cidade é uma escolha metodológica para coletar informações a respeito do local e das 

pessoas que ali vivem, principalmente nas conversas informais. 
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Segundo Amadou Hampaté Bâ, historiador maliano, “a tradição oral é fonte da história 

e fonte da cultura, permitindo fazer a história e transmitir a cultura. Os princípios da oralidade 

são operacionalizados como transmissão de cultura.” A oralidade é responsável por transmitir 

costumes, crenças e valores, para diversas gerações mantendo a coesão do coletivo. A palavra 

tem um caráter sagrado, guardando uma relação direta da harmonia do homem consigo mesmo 

e com o mundo que o cerca (HERNANDEZ, 2006). Dessa forma tomei como método de 

pesquisa, além dos autores acadêmicos, a oralidade. Ao pensar o bairro negro, a partir das 

culturas negras, me pondo como interlocutor, explorei, conforme Thomas Kuhn (1991), um 

reposicionamento do fazer científico, na proposta de avançar para uma alternativa de análise 

urbana. 

 

Com relação ao aspecto cultural, foram levantadas as atividades que estão interligadas 

ao passado africano, com uma lista dos eventos e a descrição deles pautado nas informações 

dadas pelos moradores do bairro; Em relação à arquitetura e paisagem urbana, registros 

fotográficos para averiguação das características estéticas e construtivas que dialogam com a 

realidade socioeconômica do bairro e indagação se o São Cristóvão é categorizado como 

aglomerado subnormal, nomenclatura dada ao diversos tipos de assentamentos irregulares. 

Além disso, foi feita consulta dos dados do IBGE no campo “Agregados por setores censitários” 

para entender as características da população por meio das tabelas sobre sexo, idade, cor ou 

raça e alfabetização. Além dos indicadores sociais municipais que apresentam informações de 

taxas de analfabetismo; pessoas de 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever, valor 

médio e quantia do rendimento mensal total domiciliar per capita nominal. Todos esses critérios 

contribuíram para a caracterização do bairro. 
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5 O MAPEAMENTO DA DIÁSPORA NEGRA ÁFRICA-BRASIL 

 
É de fundamental importância que conheçamos às origens socioeconômicas do nosso 

Brasil, para entender a formação dos bairros negros e a inserção da população negra no 

espaço urbano. A prática social de submissão a qual os negros por centenas de anos foram 

sujeitados é o fator preponderante dessa disparidade social e marginalização espacial que até os 

dias atuais se é possível notar. 

Passados os 300 anos de escravidão, os escravizados no Brasil não tiveram acesso a uma 

política de inserção na sociedade, o que difere do sistema escravocrata dos Estados Unidos da 

América, por exemplo, que reparou esse retrocesso da civilização humana concedendo um 

pedaço de terra aos subjugados.. Essa “iniciativa” é que nos permite fazer uma comparação 

com a condição de vida social econômica dos negros norte-americanos e dos negros brasileiros. 

A falta de assistência aos ex-escravos contribui para a formação das favelas, cortiços e 

urbanização das áreas de risco ambiental. Inseridos em áreas de condições precárias de moradia 

e sem acesso à educação, ser negro sempre foi uma questão inibidora da inclusão nos processos 

de desenvolvimento social, econômico e cultural. Nós negros estivemos, quiçá ainda estamos, 

invisibilizados e condicionados a empregos de baixos salários e condições inapropriadas de 

acesso à cidade e aos espaços privilegiados dessa urbe. 

Por longos períodos o Brasil tentou confirmar o mito da democracia racial, mas a 

desigualdade atinge, ainda hoje, muitos níveis da nossa sociedade, entre eles os espaços 

ocupados na cidade. Desde quando negros e negras sequer tinham posse de seus corpos, bairros 

se formavam contando uma história de segregação e exclusão. Alguns desses bairros existem 

até hoje, outros só ficaram na memória. Essa é uma narrativa comum em muitas cidades 

brasileiras. 

Os terreiros de casas de religião de matriz africana e os coretos de carnaval marcam as 

territorialidades negras. Cabe ressaltar que os territórios negros se tratam de espaços com 

presença majoritária de pessoas com origem afro, com todas as variantes do colorismo racial e 

que definição de raça é muito mais complexa do que a cor da pele propriamente dita. O sentido 

do conceito “território negro” poderia dar margens para interpretações de cunho pejorativo. As 

plagas também delimitam parentescos, à medida que as pessoas pertencem a uma casa de santo 

e a uma escola de samba. 
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Os registros que poderiam contar a história do negro, muita das vezes não existem 

documentados e muitos fatos relativos à historiografia se pautam na oralidade, na memória. 

Porém, cabe ressaltar, que havia registros na parte policial, seja por cultos africanos que não 

eram benquistos ou quando se proibia uma festa que exaltasse a cultura afro, sempre 

reprimida.Continuamente existe uma dominação dos espaços físicos por parte de uma 

população branca e a obliteração da cultura, manifestações e relações de memórias coletiva das 

populações africanas e de seus descendentes. 

O Território Negro geralmente tem três grandes atividades: O Futebol, As Casas de 

Santo e As Escolas de Samba. É necessário que a juventude negra conheça a sua história, 

as suas tradições, o orgulho de estar com os seus. E para que isso seja colocado sob o holofote 

do conhecimento territorial e reconhecimento das atividades que circundam a conformação dos 

bairros negros, deve-se entender as relações culturais e o seu contexto com a cidade. A 

problemática é que só se narra um lado da história da ocupação urbana, dando palco somente 

aos europeus e deixando de lado a contribuição negra no processo da formação da cultura, 

arquitetura e urbanismo da cidade. 

Um dos temas relacionados à cultura africana no Brasil que precisa ser continuadamente 

averiguado e conhecido está ligado ao estudo e a descrição da história e geografia dos negros 

africanos no território brasileiro. Este capítulo tem por finalidade detectar a disseminação e a 

constituição da população afro-brasileira. Existe um racismo inibidor que oblitera o 

conhecimento do continente africano e, por conseqüência, dos indivíduos que a ele pertence, 

por esse motivo há gestos continentes em relação ao estudo de tudo o que advém das terras que 

representa aproximadamente um sétimo da população mundial, segundo o fundo de populações 

das Nações Unidas. 

O continente africano é considerado o maior alicerce e mantenedor mundial nos últimos 

cinco séculos, no que tange à formação da América. O nosso país está presente nesse informe 

com as elevadas estatísticas populacionais de africanos trazidos forçosamente, nos períodos que 

se estendem dos séculos XVI ao XIX. Por esse motivo, para que se entenda a sociedade 

brasileira, se faz necessário o estudo do território africano. É necessário que o Brasil de 

múltiplas culturas, diversidade étnica e credos se “enxergue” como decorrente do processo de 

deslocamento obrigatório nos séculos citados acima. Dessa maneira, será possível entender a 

espacialização negra no território e a conformação da sua identidade espacial. 

Atualmente, se debate muito sobre direitos e representatividade negra, fazendo 

referências às histórias de raiz africana. Porém, é notório que essas abordagens não são 
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suficientes se atentarmos para o desequilíbrio racial, social e econômico da nossa pátria. É 

preciso agir com mecanismos que sejam realmente eficazes de erradicar esse racismo 

gentrificador. A complexidade da nossa sociedade precisa ser tratada, primeiro entendendo-a 

geograficamente, fazendo um retrato e uma análise das inúmeras inquirições desse momento 

histórico do espraiamento da população africana. 

A geografia é grande contribuidora na investigação do que ocorreu, por apresentar a 

realidade histórica do espaço. Esse pensamento vai de encontro aos ideais de autores como 

Richard Hartshorne, que preconizam o espaço geográfico apenas como uma construção 

intelectual, desconexo da sociedade. A teoria que se aproxima da vertente plausível a ser 

adotada para se criar a identidade racial do Brasil é a dos geógrafos humanistas, que alegam ser 

o espaço geográfico, subjetivo, cultural e individual. Traduzindo o espaço como local de morar 

dos humanos, onde estampado-se seus vestígios, suas memórias. Definir de maneira Sui generis 

espaço e território é uma tarefa laboriosa. De acordo com a obra de Milton Santos, Por uma 

geografia nova (1978), as definições de qualquer espécie não são imutáveis, inertes, 

imorredouras. A flexibilidade permite modificações apresentando diferentes significados de 

acordo com a história. Santos defende o espaço como centralizador e reunião de relações sociais 

que unem o passado e o presente. “O espaço é um verdadeiro campo de forças cuja formação é 

desigual. Eis a razão pela qual a evolução espacial não se apresenta de igual forma em todos os 

lugares”. (Santos, p.122). 

(...) O espaço por suas características e por seu funcionamento, pelo que 
ele oferece a alguns e recusa a outros, pela seleção de localização feita entre as 

atividades e entre os homens, é o resultado de umas práxis coletivas que reproduz as 
relações sociais, (...) o espaço evolui pelo movimento da sociedade total. (SANTOS, 

1978, p. 171). 

 

Permeando a obra de Milton Santos e buscando a compreensão da geografia como 

causadora do no nosso entendimento de sociedade, evidencia-se o excerto: 

 
O espaço, considerado como um mosaico de elementos de diferentes eras, sintetiza, 

de um lado a evolução da sociedade e explica, de outro lado, situações que se 

apresentam na atualidade. (...) a noção de espaço é assim inseparável da idéia de 

sistemas de tempo (SANTOS, 1985, pp. 21-22). 

 

A cidadania do povo se forma por meio da geografia, contribuindo para o entendimento 

da formação da diversidade étnica, socioeconômica e arranjo espacial. Os mapas representam 

graficamente o mundo real, por meio deles é exequível a leitura de um território, identificando 

formações sociais e aspectos naturais do espaço, convergindo para os 
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pormenores geográficos e as suas dissensões.“Não podemos perder de vista que um mapa não 

é o território, mas que nosprodutos da cartografia estão as melhores possibilidades de 

representação e leitura da história do território. ” (ANJOS,2011) 

O corolário das locomoções navegatórias europeias foi um meio de hegemonia 

territorial. 

 
O movimento histórico das grandes navegações, deve ser entendido como uma 

consequência direta do processo geográfico de dominação territorial desenvolvido, 

amadurecido e implementa¬do pelo continente europeu. O horizonte geográfico das 

terras emersas vai ser ampliado de forma significativa pelos novos encontros de 

culturas, identidades e territorialidades. Como resultado, o mapa do mundo vai ser 

profundamente modificado nos séculos XV, XVI, XVII, XVIII E XIX, sobretudo 

pelos novos territórios a ele incorporado e as “novas” fronteiras constituídas e 
impostas. Este período da história dos seres humanos vai se caracterizar por uma nova 

fase de relações entre estes e a natureza. (ANJOS,2011) 

 

Além das riquezas do continente africano, os africanos também interessavam aos 

europeus colonizadores, como cativos braçais. O cultivo e a exploração das minas seriam as 

atividades por estes executadas. Estabelecia-se então nesse período, a escravidão humana, um 

sistema altamente lucrativo para os negociantes europeus e amplificador do capitalismo. Os 

deslocamentos involuntários da população africana para a América são definidos por Anjos 

(2011) como “tráfico demográfico forçado”. Uma operação tão cruel de afastamento do habitat 

natural que os seus números, segundo a comunidade científica, chegaram a causar o 

despovoamento de várias partes do continente.Milhões de pessoas foram condicionadas ao 

“tráfico negreiro”, iniciando um processo de formação territorial diaspórico. “É importante 

lembrar que o conceito geográfico de diáspora tem haver coma referência de dispersão de 

uma população e das suas matrizes culturais e tecnológicas. ” (ANJOS,2011) 

É possível inferir que as regiões onde houve maior número de áfricos, foram as áreas 

de máximo interesse econômico. 

 
No século XVI, a referência espacial principal são as regiões caracterizadas como Alta 

e Baixa Guiné. Esses foram trazidos principalmente para as regiões açucareiras de 

Pernambuco e Bahia, mas também, foram levados para o Maranhão e para o Grão-

Pará.(ANJOS,2011) No século XVII o tráfico vai ser dinamizado na Costa de Angola, 

transportando povos africanos para a Bahia, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, 

São Paulo e regiões do centro-sul do Brasil, e na Costa da Mina, com fluxos para as 

províncias do Grão-Pará, Maranhão e o território atual do Rio Grande do Norte. 
(ANJOS,2011) 
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Mapa 1 - Modelagem Gráfica das Estratégias dos Fluxos econômicos comerciais triangular na dinâmica da 

diáspora- séculos XVI-XVII-XVIII-XIX 

 

Fonte: Revista da ANPEGE, v. 7, n. 1, número especial, p. 261-274, out. 2011. 

 

 
 

 
Mapa 2 - Dinâmica da Diáspora Africana para o Brasil e as Fronteiras atuais. 

Fonte: Revista da ANPEGE, v. 7, n. 1, número especial, p. 261-274, out. 2011. 
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O início do século XIX foi marcado pela abolição do trafico negreiro, o Brasil foi um dos 

últimos países a cessar a atividade. No mapa constatamos as principais atividades econômicas 

no período colonial. 

 
Mapa 3 - Referências Territoriais dos Principais Ciclos Econômicos Coloniais 

Fonte: Revista da ANPEGE, v. 7, n. 1, número especial, p. 261-274, out. 2011. 
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Mapa 4 - Principais zonas e sítios dos quilombolas e movimentos sociais das populações africanas e dos 

descentes no território Brasileiro - Séculos XVI/XIX. 

 

Fonte: Revista da ANPEGE, v. 7, n. 1, número especial, p. 261-274, out. 2011. 

 
 

 
Uma das questões que é abordada em diversas literaturas, em relação ao 

espalhamento dos africanos no território brasileiro, é a intenção de dificultar a organização 

dos mesmos, como investida para erradicar os costumes, a cultura,e o idioma,um método de 

supressão da identidade étnica. Sabe-se que a semelhança das atividades que praticavam no 

continente mãe com a qual iriam praticar no Brasil também contribuíram para o espraiamento 

dessa população no novo continente. 

 
[…] Minas, Congos, Ombundos, Bacongos, Ovibundos, Monjolos, Balundos, Jejes, 

Angolas, Anjicos, Lundas, Quetos, Hauças, Fulas, Ijexás, Jalofos, Mandingas, 

Anagôs, Fons, Ardas, dentre muitos outros, que possibilitaram o que podemos 

simplesmente denominar de afro-brasileiros, brasileiros de matriz africana ou 

população de ascendência africana. Por exemplo, as populações de matriz Bantu, com 

origem na África Central e os Iorubás, também denominados, Nagôs, oriundos da 

África Ocidental apresentam registros e características relevantes no cotidiano do 

“Brasil Real”. (ANJOS, 2011) 
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Mapa 5 - O Brasil e o País da África com referências territoriais e culturais na diáspora. 

Fonte: Revista da ANPEGE, v. 7, n. 1, número especial, p. 261-274, out. 2011. 

 

O processo educacional é a maneira mais eficaz para a identificação dos seres humanos 

na sua condição social, econômica e étnica. Conhecer a influência territorial que os africanos 

tiveram no nosso Brasil e suas contribuições para a formação da sociedade é um mecanismo 

para minorar o preconceito. O desconhecimento dos brasileiros em relação ao continente 

africano é uma barreira para a democracia racial. Necessitamos de censos demográficos com 

resultados o mais possível do real, para que se entenda a diversidade racial do nosso país.Mas 

para que isso ocorra são necessários sistemas eficientes de coletas de dados. 
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Mapa 6 - Distribuição da população caracterizada como preta por Município - IBGE -CENSO 2010 

Fonte: Revista da ANPEGE, v. 7, n. 1, número especial, p. 261-274, out. 2011. 

 

 

 
A cartografia da população contemporânea de matriz africana mostra a expansão e a 

conso¬lidação do “Brasil Africanizado” em toda a sua extensão continental. A predominância 

da matriz Bantu, expressão que significa “as pessoas” ou “seres humanos”, revela a sua 

importância na nossa formação cultural e identitária. Ao longo do século XX vai ficar mais 

evidenciado os registros das distintas línguas africanas no país, constituindo o fato mais 

importante da transformação da língua portuguesa, sobretudo as marcas significativas das 

sociedades oriundas da grande bacia do rio Congo e das regiões do extenso Golfo da Guiné, 

com influência expressiva no nosso linguajar cotidiano. Algumas expressões de origem Bantu, 

por exemplo, continuam bem integradas e presentes no nosso cotidiano como: carimbo, 

quitanda, corcunda, caçula, cachaça, cachimbo, canjica, capanga, dendê, dengo, fubá, ginga, 

macaco, gangorra, macumba, maculêlê, minhoca, molque, quiabo, dentre outras, constituem 

uma pequena mostra do português afro-brasileiro (CASTRO, 2001). 
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Mapa 7 - Distribuição da população caracterizada como preta e parda por município - IBGE - CENSO 2000 

Fonte: Revista da ANPEGE, v. 7, n. 1, número especial, p. 261-274, out. 2011. 

 

Somos o país mais negro fora da África, temos que nos atentar para questões 

censitárias em que o pardo seja uma negação. 
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6 A CIDADE DE OURO PRETO 

 
Baseado nas informações contidas no site1 da prefeitura municipal de Ouro Preto, é 

possível ratificar que a cidade se localiza na Serra do Espinhaço, na Zona Metalúrgica de Minas 

Gerais (Quadrilátero Ferrífero). Está na Região Central da Macroregião Metalúrgica e Campo 

das Vertentes de Minas Gerais, com população estimada em pouco mais de 73 mil habitantes, 

segundo estimativas para 2018 do IBGE, dentro dos quais 70% se autodeclaram negros. 

A cidade de Ouro Preto é conhecida devido ao seu conjunto patrimonial histórico- 

arquitetônico, com ênfase em seus casarões, igrejas e capelas de elã barroco e rococó, 

integrando-se a paisagem cercada por montanhas em seu centro urbano, além de seu destaque 

na história do Brasil, como por exemplo a Inconfidência Mineira. 

 
O Ouro Preto, que compreende em si vários ribeiros e morros com diferentes 

denominações, como são Passadez, Bom Sucesso, Ouro Fino, ou Bueno etc, teve por 

descobridores nos mesmos anos de 1699, 1700, 1701 Antônio Dias, natural de 

Taboaté, ao Padre João de Faria Fialho, natural da Ilha de São Sebastião, que viera 

por Capelão das Tropas de Taboaté, a Tomás Lopes de Camargo, que se sitiou nas 

lavras, que ao depois vieram a ser de Pascoal da Silva, e a Francisco Bueno da Silva, 

ambos Paulistas, e este último primo do primeiro descobridor da Itaverava, 

Bartolomeu Bueno: de todos estes tomaram nome alguns bairros de Vila Rica. Foi 

criada a Vila pelo Governador Albuquerque, no dia 8 de julho de 1711; está situada 

em 20 graus e 24 minutos ao poente. (COSTA, 1733). 

 

Ouro Preto, dos portugueses e Antônio Dias, dos paulistas, foram dois Arraiais 

considerados os focos iniciais do núcleo que viria a ser conhecido por Vila Rica de Ouro 

Preto. 

A vinda das bandeiras de Camargo e Dias à Vila Rica é sinônimo do crescimento das 

expedições aos sertões, em concomitância com os fomentos da Coroa a essas atividades, cujos 

incumbidos pelas novas descobertas eram agraciados com favores e direitos. 

As “novas descobertas” eram categorizadas quando as lavras se distanciavam no mínimo 

meia légua de outra já conhecida, o que propiciou que diversos exploradores se distanciassem 

para serem legatários aos benefícios dados pela metrópole. Dessa forma se inicia o 

espraiamento dos povoados, originários dos acampamentos formados por 

 

 
1 

Informações coletadas no site https://ouropreto.mg.gov.br/localizacao, acesso em 

15/12/18 adros e caminhos, encaminhando à origem aos primitivos logradouros públicos. 
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exploradores que se instalavam próximos aos locais de trabalho, conformando pequenas 

povoações. 

Conforme Vasconcellos, quando as explorações perdiam a intensidade das suas 

atividades, os povoados eram criados ao redor de capelas provisórias. No princípio, os arraiais 

que mineravam na região de Vila Rica, eram ligados por pequenas trilhas, que foram traçadas 

e exploradas durante o “descobrimento” do território. Posteriormente, alguns desses traçados 

se fixariam e tornariam ruas, dando identidade ao que ainda podemos reconhecer no traçado 

atual da cidade. No texto de Vasconcellos faz-se uma citação a afirmação de Paulo Santos de 

que os arraiais, em sua maioria, que comporiam os bairros de Ouro Preto já haviam sido 

organizados e designados no ano de 1711, do modo como conhecemos atualmente. 

 
A ocupação das diversas serras circundantes deu-se rapidamente em forma de núcleos 

esparsos, estrategicamente localizados junto à córregos de exploração aluvial 

(Rosário, Arraial dos Paulistas, Padre Faria, Queimada e Barra), ou junto a morros de 

maior ocorrência aurífera (Cabeças, São Sebastião, São João Santana e Santa 

Efigênia). (GUERREIRO, 2000, p. 54). 

 

Essas áreas já estavam configuradas quando, o então governador, Antônio de 

Albuquerque criou por meios jurídicos a Vila Rica de Albuquerque de Nossa Senhora do Pilar 

de Ouro Preto, no ano de 1711, com poucas diferenças do zoneamaento que constatamos na 

contemporaneidade. 

Percebemos por meio dos relatos da interiorização do sertão mineiro citado acima, que 

os rios propiciavam orientação ao homem em relação ao novo território. Benefício a mais 

além da significação da proveniência da riqueza mineral e da manutenção da vida humana.O 

acesso a água era sinônimo de terras com fertilidade e propícias ao cultivo das roças de pequeno 

porte que eram responsáveis pela sobrevivência dos assentamentos no período das lavras. 

Segundo a autora Maria Rosália Guerreiro(2002), os caminhos se davam, na maioria 

das vezes, ao longo dos cursos d’água e rumavam por algum ponto notório ou uma marcação 

geográfica do terreno, por esse fator o percurso se formava de forma dificultosa, como, por 

exemplo, na transposição das serras. Dessa forma, fica evidenciado que grande parte dos 

assentamentos primários eram conformados nos arredores de rios e ribeirões. Originavam a 

princípio arraiais, que consolidavam os traçados de ligação entre os rios e evoluíam para  uma 

estrutura inicial de cidade . 
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Outra peculiaridade das regiões auríferas e geradoras da formação e crescimento da 

estrutura urbana da região é a questão da topografia acidentada e com forte presença das 

montanhas - oriunda também da estrutura hidrográfica - e que sucede em ruas de formas 

sinuosas e íngremes. Ouro Preto, ao contrário do que se verifica nas demais cidades brasileiras 

com configuração inicial partida de um núcleo principal,surgiu da consolidação de distintos 

núcleos de exploração aurífera que foram se agrupando. Uma característica bastante comum 

dos núcleos urbanos do período da mineração. Como é de praxe na formação da maioria das 

cidades, determinados caminhos tomam status de mais importante que outros, sendo mais 

transitados e tomados como referência. Em se tratando de Ouro Preto o caminho que tomou 

fama como condutor da configuração da cidade denomina-se “Estrada tronco”. 

A nomeada Estrada Tronco entra na Vila Rica e direciona-se à Matriz do Pilar, no arraial 

de Ouro Preto, por conseguinte para a Matriz do Antônio Dias e sai pelo bairro de Santa 

Efigênia, conforme Vasconcellos. Essa configuração esclarece os nomes “Cabeças”, por estar 

na entrada , entre as matrizes , localizada na atual Praça Tiradentes ,”Rua Direita” e , na saída 

para a cidade de Mariana ,”Vira e Sai”. 

Principia esta estrada no Passa-Dez, subindo para as Cabeças; desce para a Matriz 

do Pilar, no fundo de Ouro Preto, de onde galga o morro de Santa Quitéria; decai para 

Antônio Dias, novamente sobe para o Alto da Cruz, de onde vira e sai para a Vila do 

Carmo, (...). (VASCONCELLOS, 1977, p. 71). 

 

 

 
O autor considera “Cabeças”,”Santa Quitéria” e “Alto da Cruz”, as três principais 

alturas evidenciadas dentro do sítio, onde se localiza a cidade.Essas regiões apresentam-se 

como percurso da procissão do Triunfo Eucarístico , em 1730. Vasconcellos determina a 

divisão do percurso pautado em três protuberâncias, como pode ser 

observado no trecho abaixo. Figura 1 - Figura esquemática das três principais alturas 

destacadas no sítio de Ouro Preto. Destaque em vermelho para a Estrada Tronco. 
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Fonte: : VASCONCELLOS, Sílvio de. op.cit. p. 73.Editado. 

 

A primeira delas, as Cabeças, entre a ponte do Passa-Dez e a do Caquende ou 

Capela do Rosário, tem, a princípio, o nome de Rua do Passa-Dez. O trecho entre a 

Capela de São Miguel e Almas e o Rosário adquire, posteriormente, os nomes de 

Rua das Cabeças ou Ladeira do Caquende, hoje Ruas Alvarenga Peixoto e Bernardo 

Guimarães. A segunda parte, a central, compreendida entre o Rosário e Antônio Dias, 

subdivide-se em três trechos – entre o Rosário e o Pilar, daí até a Praça e desta a 

Antônio Dias. O primeiro trecho configurou-se, inicialmente, na Rua Direita da 

Matriz, depois chamada da Ponte Seca e do Vigário, atual Donato da Fonsceca, 

bifurcada em Conselheiro Santana e Antônio de Albuquerque. Abriu-se, depois, uma 

nova estrada, mais acima – a Rua Nova do Sacramento – transformada 

posteriormente, em Rua do Rosário, de S. José e Direita, hoje, Rua Getúlio Vargas, 
S. José e Tiradentes. Do Pilar para a Praça, sobe a Ladeira do Ouro Preto até a Casa 

de Câmara, cujo princípio é a atual Rua do Pilar, continuada pelo Caminho Velho, 

depois, ruas de Santa Quitéria e do Carmo, hoje, Coronel Alves e Brigadeiro 

Musqueira ou pelo Caminho Novo, depois Rua Direita e hoje ruas Paraná e Conde de 

Bobadela. (...). 

“Da Praça, desce a estrada tronco para Antônio Dias, a principio pela rua detrás da 

Cadeia Velha que hoje se configura nas ruas Amélia Bernhauss, São Francisco e do 

Aleijadinho e mais tarde pela Rua Nova ou Direita da Praça para Antônio Dias, depois 

do Ouvidor e agora Cláudio Manuel da Costa e Bernardo de Vasconcelos. (...). 

A terceira parte, a saída, entre Antônio Dias e a Capela do Padre Faria, é dividida em 

duas ladeiras – da Cruz das Almas ou Vira Saia, hoje Sta. Ifigênia, e da Capela do 

Rosário do Padre Faria, hoje, simplesmente, do Padre Faria.” (VASCONCELLLOS, 
1977, p. 75-76). 
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Figura 2 - Esquema dos demais núcleos de povoamento e das vias secundárias ao longo da Estrada Tronco. 

Fonte: VASCONCELLOS, Sílvio de. op.cit. p. 75. Editado. 

 

As demais subdivisões da “Estrada Tronco”, que encadeavam os outros aglomerados 

urbanos, tiveram denominação puramente explicativa e guiadora, como é mencionado por 

Vasconcellos (1977): a “rua que segue da ponte seca até a ponte do Ouro Preto” ou a que “vai 

da igreja do bairro do Ouro Preto para o arraial dos paulistas”. Posteriormente, os moradores e 

figuras importantes da época nomearam os percursos citados de “Simão da Rocha”, “Gregório 

de Mattos”, hoje conhecidos por “Cláudio Manuel”, “Felipe dos Santos” e “do Aleijadinho”. 

De tal forma que a cidade desenha um arranjo com linearidade, consolidado pela linha 

tronco, e outro espalhado pelas marcas da mineração. Os topos dos morros ,de forma 

majoritária, foram caracterizados por alocar um templo religioso, que eram oriundos da 

ocupação de encostas , como forma de denotar poder de domínio sobre o território e espelho de 

um centro mais alicerçado. 

Nos dias atuais são registrados em seu entorno 18 capelas e igrejas que surgiram no 

período de atividades exploratórias nos arraiais. Podemos salientar com base na citação de 

Maria Rosália Guerreiro, que o sítio de Ouro Preto é integrado por uma série de protuberâncias 

que notabilizam-se no território e definem articulação como contribuição para a geometria 

orgânica dos acessos e da estrutura urbana. 

 
(...) Estes promontórios estão separados por dois canais afluentes do ribeirão do Funil, 

que acolheram os principais núcleos geradores da cidade, designados respectivamente 

por córrego Antônio Dias e córrego de Ouro Preto (...). 

O promontório central desempenha um papel fundamental na estruturação da cidade, 

comportando-se inicialmente como limite e mais tarde como unificador dos núcleos 

referidos. (...) é neste centro físico natural que se vem a estabelecer o centro urbano 

da cidade (a atual Praça Tiradentes) e onde sempre se localizaram alguns dos 
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artefatos que simbolizavam o poder político ou religioso. (GUERREIRO, 2000, p. 

53). 

Na década de 1740 o Morro Santa Quitéria passou a se chamar Praça tiradentes , 

com posterior construção da Casa de Câmara e Cadeia ,o atual Museu da 

Inconfidência e do Palácio dos Governadores ,hoje Escola de Minas.Essas 

construções delimitaram o centro administrativo e principal núcleo de povoação. 

(...). Este núcleo, configurado pela Praça do Palácio, ampliada em 1797 para 
desafogar a Casa da Câmara e Cadeia, é aqui, uma consequência do povoamento já 

existente e não origem dele, correspondendo mais aos limites de duas povoações 

vizinhas que centro e irradiação delas. (VASCONCELLOS, 1977, p. 77). 

 

Nesse período que iniciam-se as obras públicas de caráter laico e consequentes do 

período áureo da Vila. Um grande contingente de chafarizes e pontes da Vila Rica foi erguido 

entre os períodos que vão de 1740 a 1760.Podemos fazer menção a Ponte de S. José, a do Padre 

Faria, a do Caquende, a do Antônio de Dias, e a do Pilar. O chafariz, do Padre Faria , o dos 

Contos , o dos Quartéis e os da Rua do Ouvidor e do Alto da Cruz. 
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7 FORMAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE OURO PRETO 

 
Para o entendimento dos processos que caracterizam a forma como a sociedade negra 

ouropretana vive nos dias atuais, é necessário que conheçamos o arranjo da configuração social 

ao longo dos séculos em Ouro Preto. Uma gama de autores estudiosos da história da formação 

das Minas Gerais e das cidades mineradoras de uma forma geral escreveram a respeito da 

questão. Não se pode desassociar o período do ouro a uma construção cultural, partindo do 

pressuposto de que a dinâmica social e o trato entre os seus agentes contribuíram para a 

formação urbana. Alicerçado nos preceitos de Albino, é possível alegar que a cidade do período 

minerador produz especificidades baseadas em valores provindos de culturas diversas, que 

sofreram fortes influências européia, mas que apresentavam um certo grau de autonomia e 

discernimento no decorrer de seus processos de composição. 

 
“O fenômeno cultural mineiro assume todas as formas de expressão das culturas 

completas e elaboradas em sua estrutura básica e, por isto mesmo, capazes de receber 

elementos culturais, de absorvê-los, sem serem por eles fundamentalmente 

modificadas. E, neste sentido, um dos aspectos mais amplos e abrangentes de sua 

manifestação está na constância de uma “consciência”, de uma afirmação existencial 

documentada na própria vida e no comportamento de suas vilas e de suas cidades”. 

(ALBINO, p. 23) 

 

A população mineira foi formada, basicamente, pelos paulistas, também representantes 

da cultura indígena, uma vez que na região do ouro não haviam índios nativos. A africana, 

caracterizada pelos escravizados, e a européia, pelos portugueses. Esta população matizada 

passaria a habitar uma região antes sem moradores, aguçada unicamente pela extração do 

ouro. Podemos depreender que a falta de habitantes nativos e a inexistência de tradições locais 

anteriores contribuíram no modo de vida dos habitantes recém chegados. 

Conforme Albino, a própria diferença do significado dado ao ouro para cada um destes 

povos define a multiplicidade de faces do fenômeno cultural que resultou na sociedade Mineira. 

O ouro não detinha para os índios o posicionamento social e poder que representavam para os 

paulistas e para os portugueses. 

Para os escravizados, o ouro tinha maior relevância por estar relacionado aos 

conhecimentos obtidos nos trabalhos nas minas do continente africano e sobretudo pelo metal 

precioso ser a principal solução para a aquisição de sua liberdade. Washington Albino nos 

recorda a história de Chico Rei, desenhada na figura de um rei africano que teria conquistado a 

própria alforria desta maneira e, posteriormente, libertado os demais integrantes de sua tribo 
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que haviam sido escravizados e trazidos para as minas. A figura de Chico Rei que é outorgado 

o início das festas de “congado” e a construção da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 

Pretos ou Santa Efigênia, em Ouro Preto. 

Em se tratando do europeu português, em uma época mercantilista, o ouro era sinônimo 

de supremacia e poderio frente as demais metrópoles no estabelecimento dos “pactos 

coloniais”. 

 
No caso especial do império lusitano, o ouro de Minas viria representar o equilíbrio 

na prosperidade, montado no tripé constituído pela África – fornecedora de escravos; 

as minas – compradoras destas mercadorias humanas e produtoras de ouro; e, por 

fim, a metrópole, beneficiada pelo movimento triangular das negociações, tendo por 

garantia este metal. (ALBINO, p. 17). 

 

A sociedade se tornaria miscigenada e causadora de motins devido ao metal precioso. 

Com a progressão dos povoados à condição de vilas, as autoridades começaram a ocupar cargos 

administrativos e a sociedade iniciava um processo de estratificação, compondo classes bem 

definidas.Os brancos constituíam as classe política, integrada em grande parte pelos 

proprietários de minas, sendo os detentores dos cargos na Câmara Municipal..Abaixo, a classe 

dos produtores e criadores de gado, que eram os detentores de grandes extensões de terras e de 

expressivos números de escravos.A dita classe média, era representada pelos comerciantes e 

pelos artificies da tecelagem, funilaria e carpintaria .Estes obtiam ascensão social por meio das 

artes.Outras profissões estavam presentes na Vila antiga, como por exemplo os tabeliães.Além 

destas, outras profissões estavam presentes na Vila antiga, eram os banqueiros, professores e os 

que eram conhecedores dos ofícios médicos, como os dentistas e cirurgiões. 

Podia ser observado também a classe dos homens livres representada pelo que 

chamavam de “vadios”,pois não possuíam atividade e vagavam pelas ruas cantando e tocando 

instrumentos musicais.E só então , na base da pirâmide da sociedade, estavam os escravizados 

negros que trabalhavam nas minas.O estrangeiro não era visto com bons olhos na região.Era 

visto como ameaça no que tange às idéias dos mineiros em relação a política e cobrança de 

impostos.como ocorreu por exemplo na Inconfidência Mineira .Além das inovações estéticas 

e artísticas que poderiam trazer e influenciar os pensamentos mineiros, ocasionando revoltas. 

A religiosidade também é um fator importante para a formação da sociedade e o arranjo 

dos territórios. Em Ouro Preto existia um extenso calendário de festas religiosas e isso 

determinava a convivência entre as camadas sociais. 
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De cordo com as descrições de Vasconcellos, era ausente nas regiões mineradoras e na 

Vila Rica um sentimento religioso genuíno. Na época, o estado e a igreja Católica exerceram 

um papel secundário, no sentido institucional, no entorno das minas. 

As irmandades caracterizam o contexto social, influenciando as atividades que 

ocorriam, cada uma representava uma classe social distinta.As ordens delimitaram um 

ajuntamento da população a partir da divisão de raças e condições econômicas dos indivíduos, 

sendo elas as de brancos (portugueses, comerciantes e funcionários administrativos); a de 

negros (escravizados); e a de mestiços (artistas e manufatureiros). 

As diferentes irmandades eram, compostas por diferentes classes sociais, construindo 

uma linha divisória e criando alguns atritos. O brancos compunham as irmandades do 

Santíssimo Sacramento de Nossa Senhora do Pilar e da Ordem Terceira de São Francisco, os 

considerados “mulatos” estavam presentes nas irmandades de Nossa Senhora das Mercês, os 

pardos, nas de São José e os negros associados as de Nossa Senhora do Rosário e de Santa 

Efigênia. A burguesia se responsabilizava pelo altar-mor das matrizes e cultuavam o Santíssimo 

Sacramento. Os demais altares eram dedicados a outros santos de relação mais próxima às 

características dos grupos. Nota-se assim, que existia uma sociedade estratificada social, racial, 

religiosa e economicamente e que esses estratos perduram até hoje,delimitando os espaços que 

os negros vivem e circulam. 

Os livros de história retratam a questão da abolição do tráfico de escravos, dando a 

Inglaterra o pioneirismo da situação. Essa atividade foi revogada, nas Antilhas, em 1807.Dessa 

maneira as colônias nessa área já não compactuavam com esse tipo de trabalho forçado.Duas 

questões foram primordiais para a interrupção dos deslocamentos forçados dos negros para as 

colônias: Os apelos humanitários e os interesses econômicos de uma elite com foco em outros 

investimentos ligados às manufaturas e setores financeiros. A Inglaterra pressionou os demais 

para que tomassem a mesma atitude frente a escravidão negra, no Brasil entretanto, essa 

condição de servidão foi uma instituição que se mostrou agudamente vital até o fim, e, até a 

década de 1870, a oposição a ela era insuficiente. 

A Lei Rio Branco, nº 2.040, ou do Ventre Livre, popularmente conhecida, outorgada 

pela Princesa Isabel, em 28 de setembro de 1871, declara os africanos que chegaram ao Brasil 

após 1831 como libertos, no parágrafo 1º do art. 6º: “Serão declarados libertos os escravos 

pertencentes à nação, dando-lhes o Governo a ocupação que julgar conveniente” como descrito 

por Robert Conrad em “Os últimos anos da escravatura no Brasil”. No art. 8º da citada lei, é 

perceptível a preocupação do governo em identificar os aprisionados, com a 
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ordem de realizar, até o prazo de um ano, registro de todos os escravos existentes no Império,  

com o nome, sexo, estado, propensão para o trabalho e filiação de cada um, caso fosse 

conhecida. 

No ano de 1858, como pode ser constato em relatório do Governo Mineiro, identifica- 

se a presença de 43 africanos livres em Ouro Preto, capital da província, sendo dois a serviço 

do Quartel do Corpo Policial; 1 na Repartição das Obras Públicas; 1 preso, e 39 empregados na 

abertura da estrada do Funil ao Saramenha, sendo que, alguma vez, foram transferidos para 

executarem obras de reparos em outras partes da cidade. A conclusão do relatório menciona 

os gastos da província com o mantimento desses emancipados: 

 
Com todos esses africanos, e com outros empregados no Jardim Botânico, 

despende a Província o sustento, vestuário, curativo, e pequenas gratificações 

pecuniárias a 4 dos que se acham nesta Capital. (CAMPOLINA, Alda Maria Palhares) 

 

Apesar da proibição do tráfico negreiro é possível identificar nos registros da Matriz de 

Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, os africanos ainda identificados na condição de 

escravos, após 1831.Segundo dados dos registros da Matriz, foram batizados 58 africanos entre 

1832 e 1837, após esse período os registros de batismos de adultos vão diminuindo 

progressivamente. 

 
Gráfico 1 - Batismo de Escravos Africanos em Ouro Preto (1830-1837) 

Fonte: Banco de dados paróquia de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto. 

 

A população brasileira era classificada pelas cores: branco, pardo, preto e caboclo, até 

meados do século XIX.No entanto, a referência não era à cor da pele da pessoa, mas a sua 

posição na sociedade. 
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A noção de “cor”, herdada do período colonial, não designava, preferencialmente, 

matizes de pigmentação ou níveis diferentes de mestiçagem, mas buscava definir 

lugares sociais, nos quais etnia e condição estavam indissociavelmente ligadas. 

(CASTRO, Hebe Maria Mattos) 

 

Na segunda metade dos oitocentos, foram desenvolvidas as teorias racialistas na Europa 

e na América, diligenciando para que a biologia fosse argumento da manutenção do trabalho 

escravo e das diferenças das condições sociais dos indivíduos. É notório que a historiografia 

contemporânea tem discutido a definição de “cor” na sociedade imperial e colonial, sendo esta 

responsável pela hierarquia na sociedade brasileira, com posterior mudança de significado ao 

longo dos anos. 

As legislações portuguesas interferiam na ascensão social e política dos que 

consideravam “mancha de sangue”. Os negros eram integrantes desse conceito e até a 

independência do Brasil sofriam esse embargo. Esses princípios nobiliárquicos de nascimento 

insistem resistir até os dias atuais em nossa sociedade, ainda que sejam os resquícios. 

Segundo Hebe Maria Mattos Castro em Escravidão e cidadania no Brasil Monárquico, 

as restrições aos descendentes de africanos só seriam rompidas no Brasil pela Constituição de 

1824.Porém, a necessidade de povoamento dos sertões brasileiros e a intensa miscigenação 

transformaram a questão bastante complexa. Havia uma grande quantidade de mestiços filhos 

ilegítimos de pessoas com poder econômico e político, tidos com suas escravas, e ascenderam 

tanto a cargos militares como religiosos. 

A pele alva era sinônimo de liberdade, inserção social e acesso à propriedade. Os 

brancos constituíam a elite econômica e política do Brasil, é nítida essa configuração ainda 

presente em nossa sociedade, no século XX. A designação de pardo estava, na maioria das vezes 

, associada com a condição de livre daquele que a portava. Pardo seria, portanto, conceito 

globalizante para designar o “não-branco”."O escravo descendente de homem livre (branco), 

como todo homem nascido livre, que trouxesse a marca de sua ascendência africana 

– fosse mestiço ou não". (CASTRO, Hebe Maria Mattos) 

A caracterização por cor nos séculos XVIII e XIX era tenro, sendo comum determinado 

indivíduo ser considerado negro em uma determinada fonte documental e parda em 

outra,especialmente, à medida que se desvinculava do mundo da servidão. 

Além da contribuição dos abolicionistas, alguns fatos contribuíam para a liberação de 

negros escravizados, como, por exemplo, a visita do imperador D. Pedro II e da Imperatriz 

Tereza Cristina a Ouro Preto, em março de 1881. Henrique Cabral salienta que em honra à 
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visita de SS. MM. Imperiais foram libertados vários escravos. O autor também menciona o dia 

30 de novembro de 1887 como dia de festa. Comemorava-se o jubileu sacerdotal do conselheiro 

Joaquim José de Sant’Anna, seus fiéis e correligionários políticos lhe entregaram quantidades 

expressivas de cartas de alforrias, que seriam entregues pelo próprio sacerdote, citando o nome 

de cada um dos agraciados. Todavia, mesmo com os movimentos de libertação dos negros 

escravizados a citação abaixo se faz verdadeira 

A cultura autoritária e paternalista das classes dominantes, com seus impulsos 

repressivos inatos, continuaria a permear a sociedade brasileira mesmo depois de 1888. 

(FRENCH, John).   Alguns dados são importantes para se entender a formação da sociedade no 

que diz respeito à condição racial, social e econômica. 

 
Tabela 1 - População Urbana do Distrito Urbano do Termo de Vila Rica por Condição Social 

Fonte: RAMOS, Donald. A estrutura demográfica de Vila Rica às vésperas da Inconfidência. Anuário do Museu 

da Inconfidência. vol. V. Ouro Preto: IPHAN, 1978. p. 43 (adaptado). 

 
Gráfico 2 - População do Distrito Urbano do Termo de Vila Rica Por Condição Social 

Fonte: RAMOS, Donald. A estrutura demográfica de Vila Rica às vésperas da Inconfidência. Anuário do Museu 

da Inconfidência. vol. V. Ouro Preto: IPHAN, 1978. p. 43 (adaptado). 
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Tabela 2 - Batismo Por Condição Social: Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de OuroPreto (1801- 1840) 

Fonte: Banco de dados da matriz de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto. 

 

 
 

 
Gráfico 3 - - Habitantes de Ouro Preto Por cor em 1838 

Fonte: Lista Nominativa de 1838 (Cedeplar/UFMG) 

 

Gráfico 4 - Habitantes de Ouro Preto por Condição Social em 1838 

Fonte: Lista Nominativa de 1838 (Cedeplar/UFMG) 
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Gráfico 5 - Habitantes por Cor e Condição Social em 1838 

Fonte: Lista Nominativa de 1838 (Cedeplar/UFMG) 

 

 
 

 
Gráfico 6 - População Ouro-Pretana por Cor em 1890 

Fonte: Os recenseamentos gerais do Brasil no século XIX: 1872 e 1890. São Paulo, CEBRAP. 

 

 

 
Como   afirmou   Bergad(2004),   “imigrantes   estrangeiros   tiveram   pouca influência   

nas estruturas demográficas mineiras imediatamente antes ou depois da abolição da escravatura, 

deixando implícito que os antigos escravos muito provavelmente tenham sido bem integrados 

à força de trabalho depois da abolição” 
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Gráfico 7 - Casamentos por Condição Social (1804-1839) 

Fonte: Banco de dados da paróquia de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto. 

 

“Ouro Preto tem um povo preto, que desce todos os dias o morro para ir trabalhar”.  

Essas são as palavras de uma moradora do bairro São Cristóvão em um depoimento para o 

afrocinevídeos. Diante dessa afirmativa, e considerando que já tratamos da descrição da 

sociedade nos oitocentos, é necessário pensarmos a Ouro Preto negra da atualidade. A maneira 

como os espaços são segregados ao ponto de quase não vermos a presença negra no centro da 

cidade ou na universidade ao contraponto de que é uma cidade constituída por pretos. A medida 

que se vai chegando ao centro da cidade embranquece, ao passo que quando se sobe os morros, 

se enxerga o rosto real da cidade. 

Os movimentos negros têm contribuído bastante para empoderar a população negra da 

ex-capital mineira. Extinguir a invisibilidade. Com conhecimento sobre a cultura afro e diversas 

atividades que enaltece as raízes africanas. 

Com o advindo das cotas raciais na Universidade Federal de Ouro Preto, esse debate 

tem se tornado mais frequente nas pautas das conversas. Os NEABs (Núcleo de Estudos Afro- 

Brasileiros e Indígenas) têm sido de grande importância na formação e manutenção desse 

entendimento de ser negro. Promovendo capacitação como Curso de graduação em história da 

África e cultura afro brasileira e lazer, com o projeto musicalidades negras (em 

desenvolvimento) com a presença de 95 unidades em todo Brasil. A unidade da UFOP tem 

um capítulo no livro geral dos Neabs intitulado O Neab/Ufop: Memória, Inserção Institucional 

e Perspectivas, de autoria do professores do NEAB/UFOP, Adilson Pereira dos Santos e 

Kassandra Muniz. Além disso, há produções de livros organizados por membros do núcleo e 

reconhecidos no Brasil todo. 
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Gráfico 8 - NEABs por região brasileira, 2012-2014 

Fonte: IBGE 

 

Temos que nos atentar para os movimentos negros em Ouro Preto, tão importantes 

para o entendimento da questão racial na cidade. Esses gestos em prol da representatividade 

negra foram bem evidenciados no episódio da troca dos dizeres da bandeira da antiga Vila Rica. 

Frase em latim “proetiosum tamen nigrum” (precioso ainda que negro), em referência ao ouro 

coberto por óxido de ferro da região, por “proetiosum aurum nigrum” (precioso ouro negro). A 

lei mudando a frase da bandeira foi sancionada pelo prefeito Ângelo Oswaldo, à pedido de 

vários movimentos negros, que consideravam a frase ofensiva. 

A cidade conta com iniciativas negras como o Sambapretochorojazz, Coletivo Negro 

Braima Mané, Compir (Conselho municipal de igualdade racial), atividades relacionadas ao 

novembro negro e agora a reabertura da Casa de cultura negra. Movimentos esses que colaboram 

para o aprendizado cultural e patrimonial da cidade, relacionados com as questões raciais. 
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8 A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO NEGRO: BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO 

 
A área de estudo, o Bairro São Cristóvão , está situado na cidade de Ouro Preto-MG, à 

96 km da capital, Belo Horizonte, e posicionado na região central do estado de Minas Gerais. 

Pertencente ao setor leste da cidade com distância de 2 km da Praça Tiradentes. Demarcado 

ao sul pela Rua Padre Rolim, lindeiro à BR-356 e ao norte cercado pela Serra do Veloso. 

Envolto pelas Unidades de Conservação da Área de Preservação Ambiental (APA) das 

Andorinhas e Estação Ecológica do Tripuí. 

 
Mapa 8 - Localização do Bairro São Cristóvão 

Fonte: Google 

 

Como mencionado em capítulo anterior, Ouro Preto teve um decréscimo nas atividades 

de extração de ouro a partir de 1823, o que ocasionou a deserção das vetustas áreas de lavras, 

como, por exemplo, a Serra do Veloso. A serra é onde hoje se localizam os bairros 
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São Cristóvão e Passa Dez de Cima. Os bairros são testemunhos da exploração aurífera na 

cidade com o uso da lavra a céu aberto e abertura de galerias subterrâneas. 

Sobreira & Fonseca (2001) realizaram levantamento de toda a serra de Ouro Preto na 

área urbana da cidade, concluindo que cerca de 70% das encostas sofreram alteração pela 

ação extrativista de ouro no século XVIII. As intervenções foram tão efetivas que se é possível 

observar a alteração na paisagem original. 

O atual Bairro São Cristóvão, em tempos áureos da remoção de ouro, levava o 

sobrenome do proprietário Antônio Ramos. Na década de 30 dos anos de setecentos, o senhor 

foi considerado um dos primeiros a povoar a região. Pioneiro na questão das lavras nessas terras, 

era conhecido por seu poderio econômico que o possibilitava ser proprietário de um número 

expressivo de escravos. Como citado por Fioravante, os bens do Ramos foram vendidos ao seu 

sócio José Veloso. Por Veloso, então, ficou sendo conhecida a região da serra que 

posteriormente por meio da Lei Municipal nº 77 de 10 de setembro de 1964, referida na 

dissertação de Eduardo Evangelista,oficialmente se nomeou o que conhecemos atualmente 

por São Cristóvão. 

 
Com o fim da extração de ouro e a mudança da capital, a área permaneceu abandonada 

até a década de 1940, quando se inicia um novo ciclo econômico na cidade, o ciclo do 

alumínio. Esse novo ciclo econômico, aliado à política de incentivo ao turismo no 

centro histórico, provocou a procura por áreas para construção de moradias e abertura 

de vias automotivas para acesso ao núcleo histórico tombado. (EVANGELISTA, 

2017) 

 

Fundamentado nas afirmativas de Calil (2015), é possível compreender que as pessoas 

ocuparam as encostas da cidade de Ouro Preto, em função do número insuficiente de moradias 

nas cercanias da empresa de alumínio canadense S/A (ALCAN) e nas suas prestadoras de 

serviço. A empresa era a principal propulsora da economia na cidade no dado momento e atraiu 

um contingente de trabalhadores que se viram embargados pelas burocracias patrimoniais da 

cidade histórica e optaram por residir em áreas que despendiam de tais papelocracias. É neste 

contexto que o Bairro São Cristóvão se destaca como agregador de uma população com menos 

recurso. 

Como não se havia uma consciência patrimonial dos vestígios que testemunhavam as 

técnicas de extração de ouro e a história concernente desse período, algumas estruturas que 

sinalizavam a prática mineradora foram sendo danificadas pela urbanização. 
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Como citado na dissertação do Eduardo Evangelista, o assentamento urbano na área se 

deu, a princípio, por iniciativa dos moradores, que alteraram a topografia dos terrenos por meio 

de cortes e aterros, originando casas e vias de acessos as edificações, como ressaltado por Calil, 

2015. 

 
Houve um marco na expansão da ocupação da área: a implantação na década de 60 da 

estrada de acesso a Ouro Preto-MG via Belo Horizonte, atual BR 356 (antiga MG 56). 

A variante dessa estrada atravessa a cidade de Ouro Preto-MG e, dentro da área de 

pesquisa, é denominada Rua Padre Rolim, em homenagem ao inconfidente e um dos 

precursores da ocupação do território durante o ciclo do ouro. O projeto de construção 

dessa rodovia tinha objetivo, primeiramente, de facilitar o acesso à Praça Tiradentes 

do fluxo de automóveis oriundos da capital, para incremento do turismo na cidade 
Patrimônio. (EVANGELISTA,2017) 

 

Devido à ocorrência da abertura da estrada Padre Rolim, novos moradores foram 

atraídos para a região, alocando-se nas encostas superiores ao leito carroçável. Tais ações 

configuraram de maneira brusca o espraiamento das construções. 

 
Figura 3- - Evolução da ocupação urbana na área de estudo de 1950 a 2017. Estão destacados em vermelho os 

três grandes conjuntos de mundéus existentes e a Rua Padre Rolim. 

 

Fonte: Modificado de Teixeira (2015). 
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Fotografia 1 - Evento Memórias do Veloso 

Fonte: Katisson Félix. Bairro São Cristóvão 15/12/18 Ouro Preto-MG. 

 

Lefebvre(1986) considera que a forma se apresenta em sua dupla existência: mental e 

social, de maneira que as   formas   urbanas   são   dadas   mentalmente   pela simultaneidade 

dos acontecimentos, das percepções, dos elementos de um conjunto no ‘real’, e, socialmente, 

são marcadas pelo encontro, pela reunião. 

 

 
Fotografia 2 - Cartões Postais Confeccionados pelas crianças do projeto 

Fonte: Katisson Félix .Bairro São Cristóvão 15/12/18 Ouro Preto-MG. 
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Fotografia 3 - Cartografia confeccionada por Crianças do Projeto 

Fonte: Katisson Félix .Bairro São Cristóvão 15/12/18 Ouro Preto-MG. 

 

 
 

 
Fotografia 4 - Cartografia confeccionada por Crianças do Projeto 

Fonte: Katisson Félix. Bairro São Cristóvão 15/12/18 Ouro Preto-MG. 
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Fotografia 5 - Relatos dos Participantes do Projeto Memórias do Veloso 

Fonte: Katisson Félix .Bairro São Cristóvão 15/12/18 Ouro Preto-MG. 

 

Nas fotografias acima estão presentes diversas discussões que vão desde a invisibilidade 

negra por parte dos órgãos que são responsáveis por gerir as cidades até as relações interpessoais 

de indivíduos que vivem em bairros negros, particularidades que são descritas em diversos 

estudos sobre bairros negros e que os configuram. Questões essas que são discutidas por 

Gabriela Leandro Pereira, em Desafios políticos e Epistemológicos na Construção da Questão 

Étnico-Racial no Campo Disciplinar da Arquitetura e do Urbanismo na Produção da Cidade. 

Além do ponto de vista da arquitetura e do urbanismo, as relações de comunidade e de 

pertencimento a um grupo também são características que corroboram para o entendimento dos 

Bairros Negros. Conforme explicitado por Ramos (2013), as atividades que ocorrem nesses 

locais traduzem a ancestralidade e representatividade negra. Muitas das vezes, se não se 

localiza a região onde essas atividades estão acontecendo, é possível passar despercebido em 

relação a seu posicionamento no mapa geográfico devido à símile étnica, racial, cultural, 

arquitetônica e urbanística. 
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Segundo Veloso (2019) o bairro São Cristóvão foi conformado por meio dos 

escravizados que mineraram a região, juntamente com a geometria propiciada pela remoção do 

minério e a topografia do local. Os escravizados foram criando assentamentos próximos ao local 

de extração e com o passar do tempo as gerações seguintes estabeleceram a configuração do 

que atualmente se pode presenciar. Porém, existem outros fatores que contribuíram para a 

geometria do bairro que considero ser a forma espacial gerada pela cultura e ideologia. 

Conforme Lefebvre (1991) surpreende-se a forma em sua ligação com o “real” e, para 

captá-la, é preciso uma “cultura”. Dessa forma, ressalto que temos diferentes produções de 

forma espacial, desde a gerada pela cultura à traçada pela ideologia do crescimento e do 

desenvolvimento econômico. Como explicitado por Sodré (1983), a cultura “como um modo 

de relacionamento com o sentido não inteiramente recoberto pelo campo das relações de poder” 

(p. 10). Confrontando o empirismo urbano de populações negras com suas culturas, concebidas 

a partir de suas visões de mundo, de suas existências concretas, conformando este 

relacionamento com o real, pode-se surpreender uma forma que é urbana e é originada pela 

cultura negra. Esta cultura negra é criadora de uma espacialidade urbana negra, estabelecendo 

uma relação entre conteúdo e forma: 

 
cultura urbana negra -------- forma urbana negra 

 
 

Para Sodré (1988, p. 10), ideologia é a “lógica de objetivação do mundo” ou “a forma 

moderna das relações de poder sobre o sentido no Ocidente” (SODRÉ, 1983, p. 54). A 

geometria espacial vem sendo gerada previamente, a partir de um relacionamento com o irreal, 

fictício, ilusório. É pautado nesse sentido que o urbanismo se define,por meio de um ideal, de 

uma ideologia, por algo abstrato, para conceber a forma espacial materializada em cidade. 

 
ideologia -------- forma espacial 

 
 

Cada forma, para Lefebvre, se mostra em existência duplicada: mental e social, 

depreendendo que as formas urbanas são dadas mentalmente pela concomitância dos 

acontecimentos, das observações, dos elementos de um conjunto no ‘real’, e, socialmente, são  

marcadas pelo encontro, pela reunião . 
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Dessa forma elenco, aqui, o terreiro de candomblé/umbanda, a paisagem urbana, a 

escola de samba, a capoeira, o time de futebol, a Mina Du Veloso, as benzedeiras e as parteiras 

como constituintes de uma urbanidade negra no bairro São Cristóvao. Junto a estes elementos 

citados que caracterizam essa forma negra de viver um bairro, destaco aqui alguns termos 

complementares como a Convivibilidade, a Afro-consciência Espacial, os Assentamentos 

Familiares, a Caminhalidade e a Multifuncionalidade como mecanismos de composição do 

território negro. Esses critérios foram elaborados por Ramos (2017). 

 

 
Diagrama 1 - Premissas Conceituais e Conceitos Complementares 

Fonte: R2017 

 

8.1 O TERREIRO DE UMBANDA 
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Veloso (2019) discorre que o bairro São Cristóvão na década de 80 possuía um terreiro 

de umbanda, situado à rua João XXIII, comandado pelo Pai de Santo Márcio, cuja filha (de laço 

consanguíneo), nos dias atuais, encabeça um centro no bairro Santa Cruz. 

O terreiro é um meio pelo qual é factível fazer uma leitura do território negro nesse 

bairro de Ouro Preto. Compreendo que os terreiros se estabelecem como formas-conteúdo e 

que, mediante os seus conteúdos, sua forma se ampliou no bairro. Seus conteúdos firmam uma 

cultura de terreiro, uma cultura negra peculiar, ainda que sujeita às variações próprias da 

dinâmica cultural. 

Acordando o entendimento de culturas negras, ressalto a significação de cultura como 

maneira de “relacionamento com o real”, segundo Sodré (1988, p. 10), e como estes coletivos 

desenvolvem “seus modos de apropriar-se da vida”: 

 
[...] “cultura” como o modo pelo qual um agrupamento humano se relaciona com o 

seu real (isto é, na sua singularidade ou aquilo que possibilita não se comparar a 

nenhum outro e, portanto, lhe outorga identidade) e não como um botim de 

significações universais (SODRÉ, 1988, p. 156). 

 

Neste relacionamento com o real, existe um campo singular de populações negras, nas 

condições históricas brasileiras, com seus modos de vida, suas (con)vivências e sobrevivências. 

Assim, tudo é integrante e integrado na(s) cultura(s) negra(s), criando seus saberes particulares 

por grupos específicos: religiosidades e seus desdobres na comunidade através de seus 

territórios e integração simbiótica com a natureza, relações sociais, as práticas alimentares e a 

culinária, as medicinas e farmacologias, as vestimentas, o corpo, o ofício e as artes como 

fórmula e maneira de viver para os artistas locais, como por exemplo os capoeiristas. 

Este legado político-cultural negro foi árduo, mas exitosamente construído, 

conquistado, reelaborado, negociado, através do jogo negro, que combinou “as ideias 

de limite, de liberdade e de invenção” (SODRÉ, 1988, p. 23). 

 

O terreiro, através da umbanda, é parte geradora deste jogo negro, tipificando um centro 

de resistência política e cultural, em sua salvaguarda, manutenção, incluindo os acordos 

próprios da dinâmica da cultura, e sua disseminação. Para além da responsabilidade religiosa e 

cultural, atuava como sede de construção social de conhecimentos, sendo local da vida na 

comunidade em que desempenhava ações no âmbito socioeconômico e de pertinente 

importância na comunidade do São Cristóvão, consistindo em referência local como prestador 

de serviços à vizinhança. 
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Como referido no Mapeamento (19888), “alguns terreiros se constituem em um misto 

de celebração de cultos, moradia e espaço socioeducativo nos quais são desenvolvidas 

atividades em benefício das populações que vivem em seu entorno” (Sodré, 1988, p. 

09). 

 

Dessa forma, o terreiro no bairro São Cristóvão tecia uma rede propulsora de integração 

social. Muitos centros de religiões de matriz africana exercem papel de apoio social, e se dá, 

em todas as intermediações das necessidades humanas, criando estratégias coletivas para 

superação ou minimização das dificuldades que caracterizam as precariedades locais: espiritual, 

alimentação, cuidados com a saúde, moradia, refúgio, etc. É um trabalho social sem ser 

nomeado como tal. 

Descritas por Costa Lima (1977), as religiões de matriz africana envolvem mitos, 

cosmogonias, rituais e éticas que compõem o corpo ideológico de um grupo religioso.Como 

corpo social, a umbanda é submetida, como qualquer outra instituição social, às dinâmicas 

socioculturais, como realidade social operante, viva. 

Os espaços edificados públicos e/ou semi-públicos conhecidos como espaços 

sagrados, o barracão de festas, a cozinha, salas de recepção, salas de consulta e, em alguns 

casos, também equipamentos culturais e educacionais onde se praticam atividades de cunho 

sociocultural em benefício da população que vive no entorno do terreiro. Dessa forma, a religião 

cria uma urbanidade negra por meio dos seus preceitos. 

Compreendo que o terreiro do pai de santo Márcio foi um sistema complexo de formas 

que retroalimentou os patrimônios culturais dinâmicos, no tempo e no espaço, como meio 

funcional de relacionar-se com a realidade, com a existência, com o mundo real - "o real visível 

e o real invisível" (RAMOS,2017). Um corpo coletivo que deseja ideais semelhantes, com 

propósitos e fins comuns, influindo nas relações entre o indivíduo e a comunidade, as relações 

com o ambiente, as relações com o corpo e entre as pessoas e os objetos, os locais e a natureza, 

configurando fontes de percepções, de dimensões sensoriais. 

Para Sodré (1988), a importância do terreiro não é apenas religiosa, mas também 

‘cultural’, pois não se trata apenas de um coletivo litúrgico, mas também de um lugar de 

propagação da cultura negra, permeando as fronteiras físicas do terreiro, desencadeando no 

pensamento e práticas da sociedade global. O autor relata a conexão do terreiro com a cidade 

no sentido da pluralidade do pensamento negro africano, tendo em consideração o terreiro como 

associação litúrgica organizada que transferiu para o Brasil abundante patrimônio cultural 

negro-africano. O terreiro por meio do sagrado, distinto de um espaço geométrico, 
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abstratamente homogêneo e mensurável, debuta um lugar sagrado, com diretrizes puramente 

qualitativas: uma geografia sagrada e não um projeto teórico de um espaço. Sodré alude à Eliade 

(1952), que reiterava que, na geografia mítica, o espaço sagrado retrata o espaço real por 

excelência, pois o mito é real para o mundo arcaico, sendo a exibição da autêntica realidade: do 

sagrado. 

De acordo com Sodré (1988), os terreiros são como uma extensão da africanidade, 

como tática de sobrevivência dos negros africanos, modificam os modos de ocupação e de 

construção do espaço urbano, prática realizada socialmente, na condição típica da forma social 

negro-brasileira, colecionando histórias, saberes e experimentações cotidianas (terreiros como 

agentes do espaço). 

O terreiro é tido aqui como um importante lugar da memória coletiva e de irradiação, 

permeado de acordos que neutralizam conflitos internos e externos, compondo 

relações simbólicas, formais e funcionais nos sentidos ecológico, familiar e 
comunitário do seu entorno, que estendemos aqui para os bairros 

negros.(RAMOS.2017) 

 

 

Evangelista (2019) discorre sobre o convívio das famílias que frequentavam o 

terreiro do pai Márcio, seja participando como percursionistas nos batuques, seja na preparação 

das comidas nos dias de eventos ou nas diversas atividades que são necessárias ao 

funcionamento do espaço ou nas orações aos orixás. As famílias entendiam aquele espaço como 

a extensão das suas casas e criavam uma relação literal quando o lugar de "morada" das 

entidades sediavam moradas para as famílias-de-santo, bem como para famílias não diretamente 

ligadas à essa afro religião. De tal forma que o espaço urbano do bairro São Cristóvão também 

foi se configurando por um processo de ocupação e de construção coletiva, autoconstruída, que 

faz juz a uma das características dos bairros negros. 

 
os filhos e filhas-de-santo passavam todo o período de festas nos terreiros, mas com 

a necessidade de trabalhar e cuidar dos filhos, sobretudo as filhas-de-santo, as 
moradias próximas ao terreiro facilitavam a participação nos trabalhos nos terreiros 

nos dias próximos às obrigações e às festividades. 

(LIMA,1977) 

 

Dessa maneira, a ocupação residencial no entorno do terreiro se originou pela 

manutenção da ancestralidade e convivibilidade. As relações de amizade, afinidade e 

necessidade financeira foram responsáveis pela integração às áreas e aos princípios do terreiro. 

De acordo com Ramos(2017) "o terreiro povoa!" 

Esta aglutinação é singular, oferece peculiaridade ao bairro negro, originado pelo 

terreiro. Com base em  Sodré: 
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O terreiro, enquanto guardião do axé, revela-se como uma contrapartida à hegemonia 

do processo simbólico universalista, exibindo um segredo - o de deter forças de 

aglutinação e solidariedade grupal. É uma solidariedade para além do individualismo 

burguês, com raízes na divindade (princípios cósmicos) e na ancestralidade 

(princípios éticos). Por meio da aglutinação grupal, acumulando-se de preferência 

homens, seres-forças, ao invés de bens regulados pelo valor de troca (SODRÉ, 1988, 

p. 108). 

 

O terreiro do São Cristóvão, como os de outros bairros, atraía pessoas ligadas, direta ou 

indiretamente, à comunidade religiosa e, ainda, aquelas pessoas não ligadas a religiões de matriz 

africana. "E esta é uma especificidade de povoamento, a partir da cessão de pedaços de terras 

para moradores. "(RAMOS,2017) 

Por motivo do falecimento do pai de santo o terreiro encerrou as atividades. Esse evento 

também foi responsável por estabelecer o sincretismo religioso, além da já forte presença da 

igreja católica na cidade uma vez que os adeptos se desmembraram e alguns passaram a 

frequentar religiões cristãs. O fato do fechamento do terreiro não deixa de conferir a sua 

importância na constituição da africanidade que ali foi empregada enquanto templo religioso e 

sua contribuição para o desenho do traçado urbano no local. A ocorrência não o descaracteriza 

como afrodiaspórico, já que "muitas pessoas do bairro são adeptas da umbanda ou do 

candomblé."(EVANGELISTA,2019).O processo de africanidade oriundo das religiões de 

matriz africana não se desfacelou por completo, já que existiam irmandades negras nas igrejas 

católicas e os congados. 

 

8.2 PAISAGEM URBANA 

 
Fotografia 6 - Vista do Bairro São Cristóvão 

Fonte: Evangelista(2019) 
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A fotografia acima representa a paisagem urbana de muitos bairros negros brasileiros, 

assim como o arranjo espacial e estético. Por muito tempo não se problematizou a questão 

étnico-racial. Dessa forma, os projetos urbanísticos, os planejamentos das cidades alimentaram 

um racismo estrutural na sociedade brasileira, através da falta de acesso aos bens de serviços 

públicos, de saúde, educação, lazer, cultura e transporte por parte da população negra e pobre 

das periferias urbanas. 

De acordo com Henrique Cunha, o legado africano está em tudo que se foi construído 

no Brasil e que se formos examinar o barroco das igrejas, se perceberá um espólio 

moçambicano. O Professor salienta que entendeu melhor a influência negra no Barroco 

brasileiro à partir do momento em que conheceu os países africanos e suas artes na madeira. 

Do ponto de vista arquitetônico, estudiosos inferem que as casas dos bairros negros, 

em sua maioria, apresentam uma busca seja nos quintais, varandas ou terraços, pelo verde, 

mesmo que de forma pontual, rarefeita, fragmentada. Isso se deve à ligação do africano com a 

natureza e com sua ancestralidade. 

 
São pelo menos 6 mil anos de urbanismo,temos um conjunto de africanos que 

trabalham com todos os materiais possíveis,com um legado de construções , formas 

e pensamentos.Deveria ser fundamental na formação de arquitetos e urbanistas o 
entendimento da história e cultura africana. 

CUNHA,Henrique(2018) 

 

Henrique Cunha questiona na citação acima os modelos de construções que só se 

baseiam no concreto e deixam de lado os saberes de construções africanas que empregam 

diversos materiais em suas obras. Como é possível observar na fotografia 5, o bairro é 

predominantemente construído com o mesmo tipo de material, mesmo que esse tenha valor 

elevado e não permita um acabamento de melhor qualidade , devido a questões econômicas. É 

o que Cunha denomina de "escravidão do ferro e do cimento." 

Outro ponto que caracteriza a paisagem de um bairro negro são as casas que 

compartilham morada e local de trabalho do morador. São, geralmente, trabalhos informais que 

configuram a questão econômica dos indivíduos que habitam esses espaços e também as 

relações de vizinhança. 

Esse modo de relação doméstico-comercial e as configurações arquitetônicas e 

urbanísticas decorrentes é estudo de caso da Caroline Silva Souza no exercício de pensar os 

territórios negros a partir das dinâmicas comerciais das mulheres do São João do Cabrito(BA) 

- Primeiras aproximações. 
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O estudo de caso dentro da localidade pôde constatar que a vinculação das atividades 

domésticas e comerciais servem como diretriz da composição espacial das casas.A 

influência do uso na casa é facilmente perceptível desde as fachadas, seja por placas 

de propaganda ou pelas modificações na própria arquitetura. As recorrentes mudanças 

físicas do domicílio, transformam o que antes era um ambiente puramente doméstico, 

em ambiente, também, de uso comercial ou de serviço, tomando um caráter multiuso. 

Além disso, o crescente número de casas com essa característica têm modificado a 

composição arquitetônica da rua e vêm alterando as dinâmicas urbanas da mesma. 
Por isso, faz-se necessária uma reflexão a respeito dessa forma recorrente de uso do 

espaço privado e como esse espaço se relaciona com o espaço público. (SILVA 

SOUSA,Caroline) 

 
 

Para avaliar a paisagem urbana do bairro São Cristóvão considero a afirmação de Santos 

(2006), que diz ser o ambiente consequência da sua história, propriamente a história dos 

processos prolíferos impostos ao espaço pela sociedade,retratando em sua paisagem o resultado 

acumulativo dos tempos. Segundo dados estastísticos do IBGE e Veloso (2019) é explícita a 

presença de negros africanos que mineraram e moraram na região, o bairro apresenta grande 

contingente populacional negro. Daí depreende-se que é um bairro constituído por moradores 

descendentes de africanos escravizados e que atualmente é composto, na sua maior parte, por 

trabalhadores com baixos salários. Esse estafe exerce serviços com baixas remunerações, dadas 

as imposições históricas a estes indivíduos. 

Conforme o consenso, o bairro figura na sua paisagem a pobreza, por meio das 

características e tipologias das construções e da precariedade, devido a falta de iniciativas mais 

incisivas por parte das políticas públicas."Parte da literatura urbanística relativa às cidades 

brasileiras prioriza a condição de renda para a classificação dos bairros ou regiões 

urbanas"(VASCONCELOS,2006; VALLADARES, 2000) e por serem vistos como áreas de 

pobreza, são nomeados de forma genérica como bairros populares. "Entretanto, podemos 

destacar uma variedade de sinais intrínsecos a estes bairros, resultante de diversos fatos 

históricos"(ROCHA ,2017). 

No contexto deste trabalho, entendo os bairros que são caracterizados negros por 

critérios históricos, culturais, políticos e econômicos, tendo como base a convergência para o 

eixo das africanidades e afrodescendências. Obviamente, a contextualidade histórica dos 

indivíduos descendentes de africanos no Brasil resulta em sobreposições entre bairros negros 

e bairros denominados como populares, 
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Figura 4 - Sobreposição Bairros Negros e Bairros Populares 

Fonte: (ROCHA,2017) 

 

 

 
A definição geográfica clássica de bairro passa por sua paisagem urbana (tipologia e 

tempo das construções, traçado das ruas), por seu conteúdo social (modo e padrão de 

vida de sua população) e pela função (atividade básica dentro da cidade: residencial, 

comercial, administrativa ou industrial), além de seu suporte territorial (TEIXEIRA; 
MACHADO, 1986). 

 

Dessa forma, observo a paisagem do São Cristóvão, no sentido proposto por Lamas 

(2000) como “descrição dos aspectos exteriores de uma realidade” (p. 543),porém levando-se 

também em consideração que não seja a própria realidade. Paisagem é também, como elucida 

Milton Santos (2006): 

 
o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que 

representam as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza [...]; se dá 

como um conjunto de objetos reais-concretos. Nesse sentido a paisagem é 

transtemporal, juntando objetos passados e presentes, uma construção transversal 
(SANTOS, 2006, p. 66-67). 

 

Evangelista (2019) explicita que as casas nos primórdios do bairro eram feitas de lata. 

Os tonéis de lata eram abertos e serviam de material de vedação para as casas. À medida que as 

pessoas do bairro foram adquirindo melhores condições de vida, foram substituindo o material 

por casas de alvenaria. É notório que o bairro passou por um processo de autoconstrução. 

Segundo Santos (2006) "o trabalho e o saber intelectuais, pela ótica ocidental (saber 

institucionalizado), tendem a ser cada vez mais valorizados do que o trabalho dito braçal." E 

como afirma Ramos (2017) "esta acepção ocidental de separação mente x corpo desconsidera 

que toda e qualquer atividade humana exige um esforço intelectual, desvalorizando os trabalhos 

não qualificados institucionalmente". 

O bairro apresenta elevada declividade e a intensa ocupação dessas áreas estabelece 

uma baixa proporção de porções livres nos lotes. Devido a isso, é comum no São Cristóvão, o 
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terraço, como uma alternativa de equiponderar a ausência dos quintais. É possível fazer essa 

identificação na foto no início deste capítulo. Esses terraços em sua grande maioria são cobertos 

por telhas de amianto, que vão sendo substituídas, à medida em que se percebe a melhoria da 

condição social do morador,por telhas de cerâmica. 

O aumento da família e melhores condições econômicas também vão configurando a 

paisagem. Por meio da autoconstrução as casas vão sofrendo acréscimos e sobreposições e 

devido a essas modificações muitas não possuem reboco e pintura, permanecendo em tijolos 

aparentes. 

 

8.3 CONVIVIBILIDADE 

 
Segundo Rocha(2017) "os processos de construção do bairro perpassam não apenas 

pelas técnicas construtivas, pelas questões morfológicas, mas, sobretudo pelas relações sociais". 

Essa afirmação é confirmada por Evangelista(2019) quando relata a participação dos moradores 

do São Cristóvão na construção das casas do bairro."Bater a laje" era o ápice do momento dessa 

convivibilidade que encerrava o multirão para a construção da casa de algum membro dessa 

sociedade , com a cobertura da casa .E para esse momento algum prato, feijoada a mais comum, 

acompanhado com cerveja e "pinga". Conforme afirmado por Muniz (2019) "essa é uma 

característica dos bairros negros, o fazer em família, junto com os amigos, como forma de driblar 

a escassez de recursos econômicos". Como forma de ratificar essa característica da maneira de 

viver nos bairros negros, cito Makota Valdina que descreve a mesma situação relacionada a 

construção das casas em um bairro caracterizado como negro em Salvador(BA) 

Se íamos construir uma casa, ia pai, mãe e filhos para fazer o adjutório, que não era 

chamado mutirão. Naquele tempo dizia-se: dar um adjutório. E a gente fazia as festas. 

Não se fazia nada pra ficar só, era família, era comunidade. Vizinho era parente. Todo 

mundo era tio, tia, avó, avô, sem que necessariamente fosse parente de sangue 

(Makota Valdina apud ARAÚJO, 2005, p. 76). 

 

Nos trabalhos de campo escutava constantemente as pessoas dizerem que muitas casas 

eram térreas, "frente de rua" e que foram acrescidas seja para o quintal, quando há, mas que na 

maioria das vezes eram verticalizadas para agregar os filhos que vão se casando, irmãos ou 

demais parentes. Dessa maneira, no São Cristóvão, se evidencia esse viver em conjunto. Com 

a pouca oferta de mais espaço e as sobreposições das casas, percebe-se a transformação das 

unidades unifamiliares em multifamiliares. 
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Para além das construções dos edifícios, fazem parte desse convívio as atividades 

culturais e/ou de lazer no bairro. A capoeira que é um símbolo da luta e resistência negra "é 

difundida de modo oral e gestual nas ruas e academias. Além disso, constrói relações de 

sociabilidade e familiaridade entre mestres e discípulos" (AIDAR,2015). No momento atual, as 

rodas de capoeira foram transferidas do São Cristóvão para o bairro Água Limpa e para área 

de entrada do CAEM, localizado na praça Tiradentes. Contudo, existem muitos moradores 

adeptos dessa expressão cultural, que esteve presente por muitos anos no São Cristóvão com 

encontros semanais propiciados pelos mestres capoeiristas. A prática dessa dança pelos 

moradores evocam a transmissão da ancestralidade negra e alude ao movimento dos corpos 

negros escravizados que antes se defendiam e hoje se esquivam das atribulações oriundas de 

um processo escravocrata. Segundo Muniz(2019) os movimentos de "esquivar- se" na capoeira 

se relacionam com as manobras e estratégias da população negra para vencer as adversidades."A 

capoeira foi uma prática proibida no Brasil até 1930, quando passa a ser reconhecida como um 

símbolo da identidade brasileira. Em 2014, a Roda de Capoeira foi declarada Patrimônio 

Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco."(AIDAR,2015) 

 
Figura 5- Negros lutando (1824), de Augustus Earle. Aquarela 

Fonte: Google imagens 
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Fotografia 7 - Convivibilidade na roda de capoeira 

Fonte: Katisson Félix(2019) 

 

A capoeira está presente no São Cristóvão na figura dos mestres Barão e "Batuque" , 

nascidos e criados no bairro e que militam na capoeira transmitindo a ancestralidade para outras 

gerações. 

Outra atividade que faz parte dos bairros negros e periféricos é o time de futebol. Muita 

das vezes é o único meio de ascensão social que os(as) meninos (as) negros(as) periféricos(as) 

se enxergam passíveis de melhoraria nas condições sociais, devido a um racismo estrutural que 

os condicionam a esse pensamento. No São Cristóvão essa questão também é uma tocante. 

Porém, independente das questões econômicas que regem essa esperança no sucesso da 

profissão de futebolista ,existe o convívio ocasionado pela prática dele.Segundo 

Evangelista(2019) "o time de futebol, assim como a escola de samba são comandados por 

lideranças negras".No que tange a massiva presença negra na comunidade do São Cristóvão,uma 

observação é feita por Evangelista(2019)" o time do São Cristóvão e do Rosário jogando é um 

time de brancos x um time de negros, como se fosse Alemanha x Jamaica ". Fazendo-se assim 

um questionamento quanto a representação negra entre esse dois bairros que ainda que estejam 

presentes em uma cidade negra, evidencia a segregação socioracial. 

No mês de janeiro as pessoas já começam a se animar para os ensaios de carnaval e a 

escola de samba organiza os preparativos para o desfile. No dia do desfile é um momento em 
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que a comunidade se torna visível para a cidade como um todo. Bicanca(2019) relata os 

momentos da infância em que ficava indo de uma casa para outra levando as fantasias para 

serem confeccionadas por um e por outro.É o momento que todos se reunem nas ruas e adentram 

à noite com conversas, batuques e confecções das fantasias .Sobe ladeira,desce ladeira e vão se 

apropriando das vias. 

Esse modo de entender a vivência negra, de se entender como negro e conhecer a história 

da negritude em Ouro Preto e especificamente no bairro, tem se tornado ainda mais evidente 

com a Mina Du Veloso.A comunidade já considera aquele ponto do bairro como um símbolo 

da negritude,seja pela história da mineração ligada aos antepassados ,seja pelo resgate da 

cultura negra que o local propicia aos moradores e os visitantes.A mina que tem como 

proprietário um negro,o Eduardo,que faz questão de trazer todas as questões relacionadas a 

ancestralidade para o seu espaço e enfatizar a contribuição negra para a história tanto da 

mineração como da arquitetura e do urbanismo de Ouro Preto. Para tal, sempre promove eventos 

que discutem o papel do negro e dos seus antepassados de um modo geral,mas com enfoque na 

segunda cidade mais negra do país,sendo a primeira Salvador. 

 

8.4 CAMINHALIDADE 

 
"A Caminhalidade é também um forte elemento da morfologia urbana, na qual boa parte 

dos caminhos foi definido concomitantemente as construções familiares"(ROCHA,2017). A 

Caminhalidade do bairro São Cristóvão é marcada pelas relações de convívio entre os vizinhos, 

ocasionando na expansão da territorialidade .Os atalhos criados pelos moradores passando por 

dentro do terreno do vizinho é o resultado de uma forma social que interferiu sistematicamente 

na formação dos caminhos “um quintal de uma casa dava para o quintal da outra”. Uma relação 

de confiança entre residentes que também desencadeou o sistema viário do bairro. 

Muitos caminhos surgiram com as pessoas passando por dentro dos quintais dos 

vizinhos, como conta Dona Jussara. Com o passar do tempo esses caminhos que também 

serviam de ponto de encontro de vizinhos perdeu essa função e se tornou apenas cumpridor do 

objetivo peculiar das vias que é a circulação.Tornaram-se então estreitas passagens.Com o 

passar dos anos e as transformações urbanas que acarretaram o fechamento de algumas dessas 

vias seja por questões de segurança ou mesmo obstruídas com novas moradias,impedindo o ir 

e vir das pessoas. 
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Fotografia 8- Passagem entre casas 

 
 

 

 

Fonte: Katisson Félix(2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

8.5 MULTIFUNCIONALIDADE 

 
Concernente a multifuncionalidade, um dos conceitos complementares defendido por 

Ramos(2017), cito as simultâneas e múltiplas atividades que ocorrem nos espaços públicos do 

bairro São Cristóvão. Pude observar nas caminhadas pelo bairro, principalmente em feriado e 

finais de semana, quando há um número maior de pessoas circulando pelo local, que grande 

parte dos locais se tornam espaços de lazer e trabalho. 
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Quase não existe esta especificidade de um lugar para que aconteça o "lazer'" e muitas 

das vezes ele ocorre vinculado às atividades de trabalho. Durante o dia ou à noite é possível 

identificar reuniões entre familiares, vizinhos ou conhecidos que passam pelas ruas. A rua é 

uma extensão das casas. 

A multifuncionalidade acontece entre a casa e a rua como espaços de transição. Esses 

espaços costumam ser protegidos da visão da rua,cantos, fins de ruas e becos sem saída.Estas 

socializações também estam presentes nos patamares entre as escadas, uma forma de se 

apropriar de todos os espaços disponíveis. 

Dessa maneira o espaço coletivo é utilizado para as crianças brincarem, para lavar, 

estender e quarar roupas. Fazer as unhas, cuidar dos cabelos (trançar, cortar), fazer pequenos 

serviços domésticos como pintar algum móvel, consertar um eletrodoméstico ou lavar a moto. 

Estes espaços surgem de negociações e acordos entre vizinhos no momento em que constroem 

suas casas,numa de concessão de ganha e perda espaços, sendo que a maior parte deles é de 

domínio da comunidade local, fortalecendo a idéia do coletivo 

Por meio destas experiências urbanas de populações negras, foi possível fazer uma 

leitura da configuração urbana do território negro a partir das práticas, histórias e sentidos do 

‘vivido’ de moradores do bairro São Cristóvão. 

E nesta forma de apropiar-se que não é só do espaço público, mas do próprio jeito negro 

de ser e que constitui uma forma de fazer cidade, é o que Santos(2009) considera a vivência 

plena do urbano, na sua diversidade. 
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Fotografia 9 - Tarde de recreação na quadra 

Fonte: Katisson Félix(2019) 

 
 

 

 

 
 

Fotografia 10 - Vizinhos ouvindo música e conversando na porta de casa 

Fonte: Katisson Félix(2019) 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A pesquisa empírica junto ao bairro São Cristóvão e com os moradores, através de 

conversas, foi fundamental, sem a qual não poderia ter obtido avanço na produção de 

conhecimento. Compreender a realidade do bairro e de seus moradores enquanto sujeitos 

sociais, com maneira própria de pensar o mundo e de atuar sobre ele.Foi por meio dessas 

experiências que identifiquei as características que são possíveis de inferir que o bairro São 

Cristóvão é uma bairro Afrodiaspórico brasileiro.Conforme as definições dos autores Juliana 

Sousa Mavoungou - Yade (MAVOUNGOU - YADE, 2010), Maria Cecília Felix Calaça 

(CALAÇA, 2013), Marlene Pereira dos Santos (SANTOS, 2012) e Renata Aquino Silva 

(SILVA, 2018), Henrique Cunha Junior (CUNHA JUNIOR, 2011),dentre outros estudiosos. 

Para o entendimento da formação do bairro São Cristóvão, um bairro diásporo brasileiro 

é fundamental o conhecimento da política de segregação racial e espacial que se deu em nosso 

país desde o início da atividade escravocrata. Ao longo do trabalho com pesquisas relacionadas 

a conformação da sociedade brasileira, essa prerrogativa veio se confirmando à medida que 

foram sendo analisados os processos de espraiamento da população negra nas cidades 

brasileiras. É um processo árduo pois a historiografia negra do país ainda está sendo desenhada, 

de forma que é necessário um estudo minucioso que está sendo desenvolvido por vários 

pesquisadores negros nos últimos anos. 

No Seminário Salvador e Suas Cores 2018, que ocorreu do dia 22 a 24 de novembro 

foi possível conhecer diversas referências e pesquisas quanto a diáspora negra África-Brasil e 

entrar em contato com estudiosos da área que apresentaram questões importantes com relação 

a historiografia negra no Brasil e contribuição do negro na história da arquitetura e do 

urbanismo. Por meio desse evento tão fundamental para o entendimento da formação dos 

territórios negros que é possível fazer a inferência de que eles são oriundos quase que na sua 

maioria de um mesmo processo e que existe uma similaridade quanto a forma de deslocar essa 

população para áreas periféricas. 

Desde a escravidão a população negra vem sofrendo violência física, social, econômica 

e racial. Não ter dignidade na forma de morar e circular pelos espaços da cidade também é uma 

forma de violência. Ao mesmo tempo em que existe essa produção de invisilidade e violência, 

a pesquisa mostrou que os bairros negros, particularmente o São Cristóvão, é também um 

espaço de encontros e sociabilidade negra no qual são engendrados espaços urbanos de 

resistência e cultura negra. 
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