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2. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho foi realizado no município de Estrela do Sul/MG, e é composto por 

informações históricas, culturais e sociais, que visam fomentar o desenvolvimento da proteção 

municipal da Festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, realizada há mais de um 

século no município. A inscrição de um Bem Imaterial no Livro de Registros municipal 

representa o reconhecimento público em relação ao bem cultural, e tem a função prática de 

fomentar a preservação, produção e manutenção do bem, apoiando sua continuidade. A 

motivação para o reconhecimento da festa em homenagem à Senhora do Rosário e São 

Benedito, se deve ao fato do bem ser uma celebração do catolicismo local, de grande relevância 

simbólica e identitária, e que culmina no Encontro de Congado de Estrela do Sul, evento que 

tem atrai várias guardas e grupos de congadeiros de todo o Triângulo Mineiro. É um momento 

de confraternização e demonstração de fé em Nossa Senhora do Rosário, que alimenta a cultura 

local e que coloca Estrela do Sul em posição de destaque no fomento à manifestação na região.    

O presente documento é oriundo da atuação dos representantes da sociedade civil, e da 

comunidade de Estrela do Sul, que apoiou a realização do presente estudo, mesmo num 

momento tão singular, onde a pandemia de COVID 19, implicou numa dificuldade real ao 

desenvolvimento das pesquisas no modelo presencial. O distanciamento social foi decretado 

em março de 2020, no estado de Minas Gerais e foi acompanhado pelo município de Estrela do 

Sul, que decretou o funcionamento apenas dos serviços básicos, reduzindo a atividade do setor 

público, incluindo o de patrimônio cultural, naturalmente. Em agosto de 2020 foi realizado 

trabalho de campo no município, mas em virtude do isolamento, deu-se prioridade para a coleta 

de informações apenas com as pessoas chave, além da busca por fotografias e documentos 

históricos acerca da celebração.  

Um agradecimento especial ao Sr Mário Lúcio Rosa, que tanto contribuiu para o 

desenvolvimento desse trabalho, fornecendo documentos, imagens, informações, além de seu 

rico e detalhado depoimento sobre a fé em Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que no 

seu caso foi passado por sua mãe, e se trata de uma tradição de família. Outro agradecimento 

que se faz necessário ao casal de rei e rainha da celebração: Márcio Ferreira Rosa e Erlane 

Soares Ferreira, que gentilmente contribuíram não apenas com depoimentos e fotografias, mas 

principalmente com suas belas histórias de uma dedicação e fé, que também vem de família, já 

que os avós de Erlane foram por mais de 30 anos o casal oficial de rei e rainha da festa. Essas 

famílias se empenham anualmente para garantir a realização da festa, e a transmissão da 
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devoção e fé nos santos católicos, mantendo a resistência do ritual de coroamento, que 

caracteriza os aspectos locais, mais caros à celebração.  

Em virtude da pandemia de COVID 19, a festa não aconteceu em 2020, e nesse sentido, o 

relacionamento com a comunidade foi minimizado, durante o trabalho de campo, pois os 

protocolos de distanciamento foram rigorosamente respeitados. Assim, é importante que um 

registro fotográfico mais robusto seja produzido, quando da ocorrência da celebração, de modo 

a atualizar a documentação da festa, e sobre o Encontro de Congado, que é a culminância do 

festejo. É importante ressaltar que, nesse contexto de pandemia, parte dos depoimentos foram 

coletados através do telefone e por e-mail, sendo que essa comunicação virtual se mostrou 

eficiente, pois algumas imagens e informações foram fornecidos através de ferramentas digitais, 

que auxiliaram sobremaneira a viabilização desse trabalho.  

Este dossiê apresenta-se como um dos instrumentos úteis para a ampliação da difusão do saber 

relacionado à celebração de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Esta é uma iniciativa 

da Prefeitura Municipal de Estrela do Sul/MG com o apoio do Conselho Deliberativo Municipal 

do Patrimônio Cultural e da Secretaria de Cultura.  

Cópias desse documento podem ser encontradas na sede da Prefeitura Municipal e no arquivo 

do IEPHA/MG, localizado em Belo Horizonte.  
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3. INFORME HISTÓRICO DO BEM CULTURAL 

3.1. HISTÓRIA DE ESTRELA DO SUL E O SURGIMENTO DA TRADIÇÃO 

DE CELEBRAR NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E SÃO BENEDITO 

A origem do atual município de Estrela do Sul está atrelada à busca de metais preciosos e a um 

processo de apropriação, devastação e colonização de comunidades indígenas que habitavam 

as margens do Rio Bagagem.  

O processo de ocupação da região está inserido no contexto de interiorização da exploração 

econômica colonial. Em outras palavras, inicialmente, as expedições oficiais e não oficiais 

tiveram o objetivo de capturar indígenas. A partir da descoberta de ouro na Província de Goiás 

e, posteriormente, em Cuiabá, iniciaram-se os esforços para melhorias das sendas que 

interligavam São Paulo às minas (MARTINS, 2008; RICCIOPPO, SILVA, 2016). 

Por volta de 1722, o sertanista João Leite da Silva Ortiz descobriu diamantes nas margens de 

um pequeno rio, posteriormente denominado Rio Bagagem. Foi nesse mesmo período que o 

bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como “Anhanguera”, abriu a primeira 

estrada que estabeleceu acesso entre a Capitania de São Paulo e as regiões que, atualmente, 

conformam os Estados de Goiás e Mato Grosso. Pela atuação de Bueno da Silva, esse caminho, 

primeiramente, ficou conhecido como “Estrada de Anhanguera” e, mais tarde, como “Estrada 

de Goiás”. Nesse sentido, podemos considerar que esse primeiro momento de ocupação se deu 

em função da expansão e exploração do território empreendida por sertanistas paulistas. 

Porém, como não houve uma efetiva ocupação da região de Estrela do Sul na primeira metade 

do século XVIII, é crível supor que os diamantes encontrados não chamaram tanto atenção dos 

exploradores, pois, conforme outros exemplos do mesmo período, tais como Diamantina, Serro 

e outras cidades mineiras do século XVIII, a existência de metais preciosos causavam uma 

corrida ao local e, por consequência, a construção de templos religiosos, casario colonial, 

estruturas urbanas para abastecimento de água e, como de costume no Império Português, uma 

detalhada documentação jurídica e administrativa. Nessa perspectiva, a localidade aqui 

abordada, explorada desde o início do século XVIII, permaneceu, até meados do século XIX, 

como uma região de garimpo, composta por um pequeno povoado conhecido como Diamantino 

da Bagagem. (IBGE, 1959, p.109) 

Entretanto, um fato mudaria o curso da história da localidade. Registra a tradição local que em 

julho de 1853, Rosa, escrava que se dedicava ao garimpo no Rio Bagagem, encontrou um 
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diamante de 254,5 quilates. Por suas características físicas e químicas, essa preciosidade que 

recebeu o nome de Estrela do Sul, rapidamente atravessou o Atlântico e passou a ser disputado 

por ricas famílias de nobres europeus. Interessante notar que em junho de 1853, portanto um 

mês antes da descoberta do diamante pela escrava Rosa, por meio da Lei 630, o Governo foi 

autorizado construir no “distrito da Senhora Mãe dos Homens da Bagagem Diamantina uma 

casa forte de detenção.” (ALMG) 

De 1854 em diante uma série de leis começaram a ser promulgadas visando estabelecer 

fronteiras, administração e vida religiosa da localidade. Em 27 de abril de 1854, a lei 667, 

promulgada por Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, Presidente da Província de Minas, 

elevou à “Freguesia o Distrito Diamantino da Bagagem” e definiu os seguintes limites: 

Suas divisas começaram do rio Paraíba no porto denominado do - Bruno - descendo pelo dito 

rio até o porto antigo fronteiro à Aldeia do Rio das Pedras; deste porto pela antiga estrada de 

Santana até a da Estiva; daí por um espigão-mestre ao Rio Santa Fé; por este abaixo até sua 

barra no rio Bagagem; atravessando este em rumo direito até alcançar a estrada, que vai de 

Marrecos ao sítio d’Água-emendada; seguindo por ela, e pelo espigão-mestre até um tope alto 

denominado - Monte Carmelo -; daí, atravessando o ribeirão de São Felix em rumo direito à 

estrada real; por esta até o porto do Bruno, onde principiaram, ficando os mais terrenos do lado 

esquerdo do rio Bagagem, que não estão compreendidos nesta demarcação, pertencendo aos 

Distritos de Santana d’Aldeia e Brejo Alegre, e os do lado Direito ao Distrito do Carmo. 

(ALMG) 

Em 30 de maio de 1856, dois anos após ter sido elevada à Freguesia, Bagagem recebe um novo 

status administrativo. Por meio da Lei 777:  

Herculano Ferreira Penna, do Conselho de S. M. o Imperador, Dignitário da Ordem da Rosa, 

Senador do Império, Inspetor Geral da Caixa de Amortização da Dívida Pública, Presidente da 

Província de Minas Gerais: Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa 

Provincial decretou e eu, sancionei a Lei seguinte: 

     Art.  1º  -  Fica  elevada à categoria  de  Vila  a  Povoação denominada - Bagagem - do 

Município do Patrocínio. 

     Art.  2º  -  O novo Município fica pertencendo à  Comarca  do Parnaíba,  e compreende as 

Freguesias da Bagagem e de Santana do Rio das Velhas. (ALMG) 
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Em 19 de setembro de 1861, mediante promulgação da Lei 1101, a Vila de Bagagem é elevada 

à categoria de cidade. Ou seja, em um espaço temporal inferior a 10 anos, um povoado formado 

por garimpeiros, até então à margem da legislação oficial, recebeu os títulos de Freguesia, Vila 

e Cidade. Coincidentemente, todas essas regulamentações se dão em momento posterior ao 

descobrimento de um importante diamante na região, o que permite aventar a possibilidade de 

que até meados dos Oitocentos o povoado de Bagagem estava marginalizado e não dispunha da 

atenção das autoridades do Império. Por fim, em 16 de setembro de 1901, no alvorecer do 

período republicano no Brasil, a Lei 319, no artigo 24, definiu que: “A cidade da Bagagem 

passa a denominar-se - Estrela do Sul, nome que será aplicado à comarca e ao município, e o 

arraial denominado Estrela do Sul passa a denominar-se Santa Rita da Estrela.” (ALMG). 

Em relação à vida religiosa da comunidade, assim como no âmbito administrativo, somente a 

partir de meados do século XIX que são erguidos templos religiosos que perpetuariam no 

tempo. Sobre a Igreja Matriz de Estrela do Sul, o dossiê de registro da Festa de Nossa Senhora 

Mãe dos Homens apresentou os seguintes dados:  

A cidade, como outras que se desenvolveram no período da exploração mineral colonial, foi, 

inicialmente, organizada em torno de uma capela. “Em 1851 o Padre Paixão tinha como matriz 

uma pequena ermida levantada a alguns metros ao norte da actual matriz” (Jornal Estrella do 

Sul, 1921). A primeira capela foi demolida e, em 1856, é construída no centro de uma praça, 

uma igreja dedicada à Nossa Senhora Mãe dos Homens. (2018, p.13-14)  

Se em 1851 a padroeira local dispunha apenas de uma “pequena ermida”, Nossa Senhora do 

Rosário e São Benedito não tinham, ainda, um local protegido das chuvas e do sol para a 

veneração. Entretanto, em 1865 foram construídas duas Capelas para Nossa Senhora do 

Rosário, uma na Cachoeira (sede do município) e outra no local denominado Joaquim Antônio 

(atual distrito de Santa Rita da Estrela). (ROSA, 2006, p.11). Porém, em 25 de setembro de 

1928, foi resolvido em sessão da Câmara Municipal  

[...] o caso da “Demolição da Capella do Rosário”, conforme pedido do Exmo. e Revmo. Dom 

Antônio de Almeida Lustosa, bispo da Diocese de Uberaba, para ser construído o Grupo 

Escolar, cuja planta já se encontra em poder da Secretaria da Câmara. Também ficou resolvido 

que o município faça a indenização de 5:000$000 ao Bispado da Diocese. (Idem, p.23) 

Com isso, o município de Estrela do Sul passou a ter apenas uma Capela em devoção aos santos 

negros. Por sua representatividade e importância histórica, esse templo foi tombado como 
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Patrimônio Histórico de Estrela do Sul em 2003. Todavia, a atual condição de preservação, 

como veremos adiante, não condiz com a relevância que o templo possui para os fiéis. 

 

Imagem da Capela de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito em Estrela do Sul estima-se que na 

década de 1980. Fonte: Acervo Prefeitura Municipal de Estrela do Sul.  

 

A devoção a Nossa Senhora do Rosário tem sua origem vinculada a São Domingos, fundador 

da Ordem dos Pregadores ― também conhecida como Ordem Dominicana, fundada em 1216 

―; propagador da devoção ao Rosário, em meio às disputas e perseguições aos albingenses, 

considerados heréticos pela Igreja de Roma. Conta-nos Augusto de Lima Júnior no livro 

História de Nossa Senhora em Minas Gerais: 

“Um dia, nesses tempos difíceis, estava Domingos de Gusmão a rezar em uma 

cela, diante de uma imagem de Maria, quando ouviu dos lábios da Senhora a 
indicação de que, assim como a saudação do Anjo anunciando a redenção do 

mundo, fora Ave-Maria, assim, essas palavras que a haviam consagrado Mãe 

do Salvador, serviriam também, para a conversão dos heréticos. Em 

obediência, Domingos, compôs o Rosário, meio de oração que, intercalando 
as Aves-Marias com as pequenas meditações dogmáticas da Vida, Paixão e 

Morte de Jesus Cristo, continha a doutrina cristã  e encerrava uma prece muito 

cara ao coração da Santíssima Virgem, ao alcance das pessoas mais humildes, 
ensinando, ao mesmo tempo, que rezava o Rosário o Evangelho resumido, que 

conquistava almas e as colocava em atitude de humildade diante da mãe do 

Salvador.” (LIMA JUNIOR, 2008, p. 88-9). 
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A devoção ao Rosário logo se espalhou, notadamente por obra dos irmãos franciscanos que, ao 

lado dos dominicanos, foram os responsáveis por essa difusão. Em Portugal a devoção chega 

primeiramente pelas mãos da Ordem de São Francisco de Assis, dado que os dominicanos só 

possuiriam Casa no reino luso após a Batalha de Aljubarrota, ocorrida em 14 de agosto de 1385; 

que consolidou a posição do rei João I, fundador da Dinastia de Avis. 

A conformação do Reino de Portugal em um vasto império ultramarino fez com que ― no 

âmbito da religiosidade ― as devoções caras aos portugueses fossem transplantadas para outras 

terras, outros mares. Afinal, a expansão se dava sob a justificativa da fé cristã. Não foi diferente 

com a conquista das então desconhecidas terras americanas que compuseram a Colônia 

brasileira. 

Foi nesse contexto que a Igreja Católica, sob o Concílio de Trento, incentivou a devoção aos 

santos; entre eles a Senhora do Rosário. O Papa Gregório XIII (pontificado de 1572 a 1585) 

instituiria a Festa do Rosário inicialmente a todas as igrejas que tivessem uma capela ou altar 

do Rosário. Festa que foi estendida a toda a Igreja, pelo Papa Clemente XI, após a “vitória dos 

cristãos contra os turcos, em 1716”. (ROWER, 1947, p, 202). 

A ocupação do território que constituiria a América Portuguesa a partir do século XVI, trouxe 

consigo levas de religiosos para a evangelização dos gentios; fossem eles os da terra, fossem os 

que para ela foram levados compulsoriamente, originários da África. Conventos (franciscanos), 

mosteiros (beneditinos) e colégios (jesuítas) foram erguidos em toda a costa a partir de então. 

Cabe lembrar que a Ordem dos Pregadores (ou Dominicana) chega ao Brasil somente em 1881; 

por conseguinte, foi sua “Ordem irmã” (a de São Francisco de Assis) a responsável maior pela 

propagação da devoção à Senhora do Rosário (LIMA JÚNIOR, p. 92). Devoção surgida como 

alternativa para a evangelização da população inculta europeia ― como se viu em citação 

anterior ― prestava-se igualmente aos fins almejados pelo Império lusitano: a submissão de 

populações nativa ou escravizada. Mas é bom que se diga também que as devoções abraçadas 

por estes que carregavam outras crenças e tradições tornaram-se possível por manter algum tipo 

ou nível de identidade com essa herança, além de, como salienta o historiador Caio Boschi: 

“[…] Senhora do Rosário, São Benedito, São Elesbão e Santa Efigênia eram invocações dos 

negros, seja pela afinidade epidérmica, seja pela igual ou próxima origem social ou geográfica, 

seja pela identificação com suas agruras terrenas. Até porque, supunha-se, os santos dos brancos 

não saberiam compreender os dissabores e os sofrimentos dos negros.” (2007, p. 66-7). 
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A devoção à Senhora do Rosário chega à Capitania das Minas e seu culto era celebrado pelas 

Irmandades de Nossa Senhora do Rosário, estando presente desde pelo menos a década de 1710, 

quando uma primitiva capela foi erguida em sua honra pelos irmãos do Rosário da freguesia de 

Nossa Senhora do Pilar de Vila Rica, no mesmo local onde hoje se encontra a monumental 

Capela de Nossa Senhora do Rosário, erguida posteriormente pela mesma irmandade. Como é 

sabido, nas Minas as irmandades e ordens religiosas leigas ― dada a proibição das Ordens 

Religiosas Regulares ― assumiram papel preponderante na condução da vida religiosa de seus 

moradores. Nelas, expressava-se a estratificação que caracterizou a sociedade que emergira da 

mineração. De modo geral, reuniam os grupos sociais conforme sua riqueza, profissão e cor. 

Todas tinham por objetivo festejar solenemente o santo ao qual se dedicaram, escolhidos em 

grande parte por sua relação com as origens sociais dos irmãos. 

Nessa perspectiva ― e como já dito ― invocações como São Benedito, Senhora do Rosário e 

Santa Efigênia foram eleitos pelo enorme contingente de escravos que na Capitania labutavam. 

Levantamento realizado por Caio Boschi ― vale destacar ― indica que, dentre as irmandades 

religiosas surgidas no período colonial, as irmandades de Nossa Senhora do Rosário ocupam o 

primeiro lugar, com um total de 40 irmandades contabilizadas, perfazendo 19,31% do total de 

irmandades encontradas pelo autor (2007, p. 68). 

 

Imagem de Nossa Senhora do Rosário no andor durante a celebração em Estrela do Sul. 2001. Fonte: 

Acervo da Prefeitura Municipal de Estrela do Sul.  
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As festas religiosas promovidas por esses sodalícios eram compostas, invariavelmente, por 

novenas, missas e procissões previstas pela liturgia católica. No caso das irmandades compostas 

pelos negros, a essa tríade eram acrescentados rituais próprios, descritos no Dicionário 

Histórico de Minas Gerais 

“[…] o repicar dos sinos chamava os devotos para o evento, ao qual os negros compareciam 

levando instrumentos e promovendo danças, em volta do mastro situado ao lado da capela, com 

a bandeira de sua devoção católica. Seguiam-se a missa cantada, o sermão, as luminárias e as 

fogueiras. […] Depois da   missa, os negros organizavam-se para conduzir as imagens de suas 

devoções pelas ruas da vila, e os sinos anunciavam o cortejo devocional. […] A procissão 

voltava à capela, e aí tinha início outro ritual, o de coroação de reis e rainhas. Os novos eleitos 

eram então investidos nos cargos, recebendo a coroa, o cetro e a capa, e, ao final, havia o 

banquete, financiado com as doações e esmolas recolhidas pelos irmãos. [...]” (BOTELHO; 

ROMEIRO, 2003, p. 143-4). 

A devoção a Nossa Senhora do Rosário em Minas Gerais atravessou os séculos e mantém-se 

viva no século XXI pela fé daqueles que a ela recorrem, seja nos grandes centros urbanos, seja 

em pequenas localidades como Estrela do Sul que a honram da melhor maneira que podem. 

 

Registro da Festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito em Estrela do Sul. Década de 1940. 

Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de Estrela do Sul.  

 

São Benedito, cuja festa é comemorada oficialmente em 05 de outubro, nasceu em Palermo, 

filho de pais africanos. Ingressou na ordem franciscana como irmão leigo exercendo, no 

convento, a função de cozinheiro. Apesar de analfabeto ― que impedia o acesso nas hostes 

regulares da instituição ― tornou-se monge, sendo alçado à condição de Superior do convento. 
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Faleceu em 1589 e, logo a seguir, sua fama como taumaturgo alastrou-se. Devido à sua cor, 

tornou-se protetor dos negros, porém seu culto “permaneceu marginal à ortodoxia romana, 

sendo autorizado pela Igreja somente em 1743” (MELLO E SOUZA, 1986, p. 93). Foi 

beatificado pelo Papa Bento XIV em 1734, e canonizado em 1807, por Pio VII. 

Assim como no caso de Nossa Senhora do Rosário, a promoção dessa devoção inscreve-se na 

estratégia de inserção dos chamados “homens de cor” na estrutura social de dominação colonial, 

pela promoção de santos negros que servissem de exemplo das virtudes cristãs para os escravos 

e seus descendentes. Durante o século XVIII, no Brasil, irmandades em sua honra foram 

criadas; como atesta o Livro de Compromisso da Confraria de São Benedito da Vila do Carmo, 

atual Mariana, datado de 1737, que diz dos motivos que levaram os agremiados a escolhê-lo 

para honrar: “E agradecidos os homens e mulheres pretos e pretas a um santo, que tão bom 

exemplo deu aos seus parentes, os quais movidos por piedade, zelo e devoção lhe faremos 

confraternalmente a festa” (Apud: BOTELHO, ROMEIRO, 2003, p. 143). 

As festas religiosas promovidas eram compostas, invariavelmente, por novenas, missas e 

procissões previstas na liturgia católica. Naquelas irmandades compostas pelos negros, a essa 

tríade eram acrescidos rituais que remontavam a outros tempos e outras histórias, que vinham 

a público, com os reisados e congados que eram parte de suas comemorações. Para o estudioso 

das irmandades mineiras, 

“Ao fundar suas irmandades, os negros africanos não estavam a incorporar inequivocamente 

padrões culturais dos brancos. Ao abrigo de suas confrarias e nos eventos públicos que 

realizavam, os negros externalizavam suas tradições e costumes de origem. Por conseguinte, 

nem sempre foi possível a integração deles no catolicismo dominante, como hipotética também 

era uma redefinição da religião anteriormente praticada pelos negros no interior das confrarias 

por eles instituídas. 

De maneira geral, no entanto, assimilados culturalmente em maior ou menor intensidade, 

preservado (ou não) a autenticidade de seus primitivos costumes e tradições, os africanos 

introduziram novos elementos e componentes na cultura religiosa da América Portuguesa que, 

só por isso, já se mostraria distinta e original. Reisados e congados davam novo sentido 

semântico aos rituais católicos. [...]” (BOSCHI, 2007, p. 69-70). 

Essas manifestações, se não aprovadas, ao menos eram toleradas pela Igreja nos tempos 

coloniais, previstas no conjunto de normas que a regeu, consolidadas nas Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia, publicadas em 1707. No livro 4, título XXX consta que 
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“[…] não é nossa tenção prohibir, que no adro se possão fazer representações 

ao Divino, sendo approvados primeiro por Nós ou por nosso Provisor: nem 
que outrossim, na occasião de festas, entrem danças, e folias nas Igrejas sendo 

honestas, e decentes, em quanto se não disser Missa, nem se celebrarem os 

Officios Divinos.” (1853, p. 260. Grifo nosso). 

Foi nesse contexto que surgiriam, nos Setecentos mineiro, as irmandades de São Benedito, num 

total de quatro, segundo pesquisa de Caio Boschi (2008, p. 69). Entre elas, a já mencionada 

Confraria fundada em Mariana. Cabe lembrar que o santo (como era comum) também figurava 

enquanto devoção secundária em igrejas e capelas dedicadas a outras invocações (como Nossa 

Senhora do Rosário); que atravessou os séculos, como o atesta, por exemplo, o Balancete da 

Receita e Despesas da Câmara Municipal de Bagagem, onde está registrada a informação de 

que a Senhora Angélica Maria de Saltez pagou à Câmara Municipal de Bagagem, em 14 de 

junho de 1873, a quantia de 4 mil réis para uma licença autorizando-a tirar esmolas para o 

festejo de São Benedito.  

 

Imagem de São Benedito utilizada durante a celebração em Estrela do Sul. Ago/2020. Foto: Caroline 

Césari. 

 

Em resumo, podemos dizer que tanto o congado como o moçambique se apresentam como 

celebrações, devoções e expressões culturais afro-brasileira. Conforme demonstrado, sua 

origem é vinculada a presença dos negros escravizados no Brasil, que ingressaram em 

irmandades leigas ou em confrarias, sendo essa uma maneira encontrada pelos africanos para 

expressar sua religiosidade, reverberada também por simbologias míticas vinculadas aos santos 
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devocionais. Nos dias atuais e em várias partes do país, essas formas de expressão revelam-se 

como uma cultura de grande representatividade, no que diz respeito a religiosidade, a 

transmissão de saberes, não só sobre os conhecimentos simbólicos e históricos referentes à sua 

tradição, mas se estabelece, também, como uma forma dos negros cultuarem suas origens 

africanas por meio dos festejos que rememoram os sofrimentos, as lutas e a fé fervorosa em 

Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e santos negros devocionais. 

No caso de Estrela do Sul, Posturas da Câmara Municipal da Bagagem, datada de 08 de junho 

de 1858, buscou regulamentar esses festejos. No capítulo II, artigos 145 e 146, foram definidos 

que: 

Art. 145. É permitido aos escravos tocar, cantar e dançar nas ruas e praças das povoações; mas 

o Delegado e Subdelegados poderão determinar a esse respeito o que convier ao público. 

Art. 146. São permitidos os quimbetes, ou reinados, que costumão fazer os escravos, 

acompanhando os Juízes-móres das Irmandades do Rozario e S. Benedito, contando que não 

seja de noite. 

De acordo com Mário Lúcio Rosa, historiador local, que gentilmente concedeu entrevista e 

contribuiu para a elaboração desse estudo cedendo o documento citado acima: 

Até hoje a festa dedicada à Nossa Senhora do Rosário e São Benedito acontece. [...] Durante 

nove dias há reza do terço e culmina com a festa no décimo dia. Na culminância, os festeiros 

responsáveis recebem ternos de congados e moçambiques, vindos de cidades vizinhas. Os 

ternos que havia na cidade foram desfeitos há mais de 20 anos. No dia da festa, os ternos 

desfilam pelas ruas do Distrito, participam da missa solene, da procissão e coroação de Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito. Após a parte religiosa, um almoço é servido a todos os 

participantes e à comunidade. 

Dona Maria de Fátima Bernardes, natural de Estrela do Sul, atualmente com 67 anos, em 

entrevista concedida em outubro de 2020, corroborou a afirmação do historiador citado e 

forneceu mais detalhes. Segundo a entrevistada, seu pai, Joaquim Luiz Bernardo era capitão do 

Congo que existia na cidade. Após se afastar, seu irmão, Fernando Alves da Silva assumiu o 

posto, porém, os dançantes foram afastando aos poucos e o grupo se desfez. Entretanto, além 

da memória e do conhecimento das músicas, os irmãos mantêm em sua residência os 

instrumentos e a vontade de retomar a tradição no município.  
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Um costume local conservado ao longo do século XX na Festa de Nossa Senhora do Rosário e 

São Benedito é a manutenção de rei e rainha fixos. Pelo que foi possível apurar, ao menos cinco 

casais já ocuparam esse posto. Mais uma vez serão utilizadas as lembranças de Dona Maria 

Bernardes, que recordou dos seguintes reis em Estrela: Senhor João Luiz Jorge, Senhor Schimit, 

Senhor João Nico, Senhor Arzeno e, os atuais, Erlane Ferreira e Márcio Rosa. Portanto, é válido 

ressaltar que enquanto celebração religiosa, a festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 

em Estrela do Sul, possui íntima relação com o Congado, pois a culminância da festa é o 

Encontro de Congados de Estrela do Sul, que atrai guardas de toda a região do Triângulo 

Mineiro.  

Historicamente a coroação de reis e rainhas Congo está associada às Confrarias ou Irmandades, 

sobretudo às Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Negros, que agregavam 

inicialmente a população de origem africana, escravos e livres, em tornos dos santos da sua 

devoção, os santos dos negros – São Benedito, São Baltazar (um dos reis magos), Santa 

Efigênia, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora da Guia, São Jorge, ou mais raramente 

São Gonçalo e Santo Onofre e a mais cultuada - Nossa Senha do Rosário. Liderados pelo rei e 

rainha Congos, o Congado (festa brasileira de coroação dos reis congos), no interior das 

irmandades negras, significou preservação, ainda que fragmentada da memória coletiva 

africana e o elo mais forte desse povo, na diáspora. O papel do Rei Congo significava mais do 

que uma simples representação lúdica; consistiu simbolicamente, numa das formas de 

resistência cultural e algumas vezes até política e social do negro africano no Brasil.  

 

O casal fixo de rei e rainha da festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito de Estrela do Sul, 

Márcio Ferreira Rosa e Erlane Ferreira. Década de 2010. Fonte: Acervo particular de Erlane Ferreira. 
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3.2. DEVOÇÃO À NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO BRASIL 

A origem do atual município de Estrela do Sul está atrelada à busca de metais preciosos e a um 

Antes mesmo do descobrimento do Brasil, os africanos levados como escravos a Portugal já 

haviam recebido Nossa Senhora do Rosário como sua padroeira. A devoção de rezar o Rosário 

para ajudar a catequiza os hereges, afastar os males da comunidade e aumentar a fé foi difundida 

a partir de 1210 por São Domingos de Gusmão e a partir de 1375, por Catarina de Siena.1A 

festa de Nossa Senhora do Rosário celebra o dia 7 de outubro de 1571, dia da vitória da Liga 

Santa, ou seja, dos soldados cristãos que lutaram na Batalha de Lepanto, durante a qual as forças 

turcas, que eram islâmicas, foram derrotadas sob a proteção da Virgem do Rosário. Esse 

acontecimento motivou uma comemoração especial pela liturgia da Igreja Católica, por 

determinação do Papa Gregório XII.  

No período colonial, os administradores portugueses definiram que os negros, enquanto grupos 

sociais, alforriados ou não, deveriam se organizar em irmandades e confrarias.  A Igreja 

Católica, por sua vez, definiu que estas organizações deveriam cultuar o Nossa Senhora do 

Rosário. Várias populações de negros que vieram para o Brasil, em especial aquelas vindas do 

Reino do Congo, que já era católico antes mesmo da escravidão começar em nosso país, já 

estavam catequisadas e conheciam a devoção a Nossa Senhora do Rosário.  

 

Imagem de uma Festa do Rosário no século XIX. Foto: In: SOUZA, 2002. 

                                                

1 SANTOS, Deolinda Alice dos. Festejos Tradicionais Mineiros: Registros da Fé e do Folclore. São Paulo: 

Empresa das Artes, 2011.   
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O mito de Nossa Senhora do Rosário refere que num tempo indefinido a imagem de Nossa 

Senhora do Rosário apareceu sobre as águas do mar ou de um rio, junto a um rochedo e tendo 

sido avistada todos quiseram resgatá-la. Os brancos tentaram tirá-la e colocá-la num rico altar, 

mas sem sucesso. A imagem voltara para as águas ou para o local de onde tinha sido retirada e 

levada com os cânticos e a procissão. Os caboclos fizeram o mesmo, mas foram igualmente mal 

sucedidos. Conseguiram os negros que a imagem saísse das águas ou do local onde estava e os 

acompanhasse ao som dos tambores, cantos e danças até um modesto altar onde ficou e 

permanece, sendo assim a principal fonte de reverência e fé dos negros na escravidão e de todos 

os congadeiros hoje. 

Outro elemento que remete diretamente ao universo do Congado é o reinado dos Reis e Rainhas 

Congos. Sua representação é comumente enunciada do encontro inicial dos reinos de Portugal 

e do Congo que aconteceu em 1483. Os reis portugueses da Casa de Avis não tentaram controlar 

politicamente o reino do Congo nem conquistá-lo pela força das armas. Contentaram-se em 

reconhecer os reis do Congo como seus irmãos de armas, em tratá-los como aliados e não como 

vassalos e em tentar convertê-los a eles e aos seus súditos através do envio de missionários ao 

Congo e da educação de minorias escolhidas de jovens congoleses em Lisboa. As primeiras 

embaixadas e missões portuguesas ao Congo incluíram não só missionários e frades, mas 

também hábeis trabalhadores e artesãos, tais como pedreiros, serventes, ferreiros e 

trabalhadores agrícolas. Os reis e nobres do reino depressa se fizeram batizar convertendo-se 

ao cristianismo, ainda que para alguns, a conversão tenha sido efêmera, implicando em uma 

mera estratégia política, alguns adotaram nomes de reis e nobres portugueses e os símbolos e 

rituais da corte portuguesa, e assim criaram espaço para uma presença dos portugueses na 

educação, na religião, na política e na economia. Alguns mitos fundadores da nacionalidade 

portuguesa acabaram por ser recriados no reino do Congo. Dentre estes o Milagre de Ourique 

em que Afonso Henriques teria recebido a visita totalmente inesperada e misteriosa de um 

eremita que habitava a região e que lhe anunciou que no dia seguinte, ele venceria os mouros e 

que antes disso, como prova da vontade divina, Cristo lhe apareceria no céu, um pouco antes 

da madrugada, pregado na cruz.  

Esta lenda viria a tornar-se “o mito original da conformação do reino português” e o milagre 

acabaria por ser transposto para o próprio símbolo da bandeira do futuro reino - o rei fez 

desenhar sobre o seu brasão, em memória da vitória, os cinco escudos representando os cinco 

reis mouros vencidos em cruz e trinta círculos que representavam as trinta moedas em troca das 

quais Cristo foi vendido a Judas. Este mito fundador do reino de Portugal viria ser incorporado 
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pelos congoleses, que integraram a ajuda divina no mito original da fundação do reino cristão 

de Congo. Quando da morte do primeiro rei batizado do Congo, D. João, sucederam-se 

convulsões internas e lutas pelo poder entre facções que aceitavam e recusavam o cristianismo, 

que defendiam regras de sucessão patrilinear ou matrilinear, que aceitavam ou recusavam a 

presença portuguesa.2  

Em Portugal a teatralização da coroação do Rei do Congo era realizada anualmente, em Lisboa, 

pelos negros diante da capela de Nossa Senhora do Rosário e inseria-se no contexto de uma 

embaixada que D. Manuel chegou a conceber em 1512, de representantes do reino do Congo 

com o objetivo de apresentar ao Papa Júlio II um documento em que o rei do Congo, Mani 

Afonso I, declarava sua conversão e do seu povo ao cristianismo através de Portugal e declarava 

obediência a Roma. Esta ação espetacular inseria-se nas estratégias de relação da coroa 

portuguesa com o Papa assentada em dois vetores fundamentais - o do reconhecimento das 

descobertas como ‘serviço de Deus’ e o de atribuição e subordinação ao poder real do governo 

da Ordem de Cristo. Permitiam assim à nobreza militar a atividade lucrativa resultante do saque, 

pilhagem e dos negócios resultantes da conquista sem perda de honra. Procurar-se-ia assim 

enquadrar a política de relacionamento com os negros africanos dentro do espírito missionário 

que teoricamente justificava a ação da Ordem de Cristo. Segundo TINHORÃO (1988): 

 

A coroação dos reis Congo marcava também a importância concedida por D. 

Manuel e D. João III ao reino do Congo. Reconhecia ou reforçava a posição 

de superioridade em relação aos demais africanos. Traduzia teatralmente o 

reconhecimento da importância do reino do Congo pelo poder real português, 
e era representado por um auto festivo em que negros escravos reproduziam, 

em Lisboa, as embaixadas tribais presentes ao Mbazi a Congo (o terreiro ou 

paço residencial dos reis do Congo), para a escolha do seu rei suserano. Com 
a diferença apenas de que agora, na sua distante versão teatral, o rei Congo 

recebia uma coroa de lata (e não o barrete real original, o impu) e das mãos de 

um padre (em lugar do chefe religioso africano Mani Vunda”. Este ascendente 
respondia à consideração pelo reino do Congo mas também à necessidade de 

controlo social das comunidades africanas (...) Assim nada mais natural que a 

encenação das festas da realeza daquele reino, realizada pela comunidade 

africana reunida em Lisboa à volta da Confraria de Nossa Senhora do Rosário,  
gozasse do benefício das autoridades. E até mesmo, quem sabe, recebesse o 

seu estímulo,  dado o interesse em facilitar o controle social pelo 

abrandamento das contradições de classe”.3 . 

                                                

2 RIBEIRO, José da Silva. Imagens do Congado- Uma experiência visual em antropologia. Revista Científica de 

Información y Comunicación , n.7,  Centro de Estudos das Migrações e  Relações Interculturais- Laboratório de 
Antropologia Visual da Universidade Aberta de Portugal, p. 293-320, 2010. 
3 TINHORÃO, José Ramos. Os pretos em Portugal. Uma presença silenciosa. Lisboa: Editorial Caminho, p.155, 

1988. 
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Aqui no Brasil, também se promoveu a eleição e coroação dos Reis Congo no âmbito das 

irmandades religiosas e desde o século XVII esse costume corroborou os mitos fundadores da 

coroação de Reis Congo associados ao culto de Nossa Senhora do Rosário e dos santos negros. 

 

 

2.3 AS IRMANDADES DO ROSÁRIO EM MINAS GERAIS E OS 

CONGADOS 

Na Minas colonial a implantação do catolicismo, diferentemente das outras regiões, foi 

controlado mais diretamente pela Coroa Portuguesa, conforme estabelecido pelo regime do 

Padroado, onde os reis portugueses foram nomeados pelo Papa com autonomia e plenos poderes 

para implantar a religião católica na colônia. Esse fato se justifica pelo interesse particular da 

coroa na exploração do ouro e do diamante em território mineiro. Nesse cenário, as irmandades 

religiosas surgem como forma de organização da sociedade civil definida para catequizar e 

controlar o negro trabalhador das minas, bem como suas ações e formas de sociabilidade e ao 

mesmo tempo possibilitar um maior controle da igreja na região, que era então um dos pilares 

do poder colonial. 

A característica das irmandades em Minas era o fato de constituírem agremiações fundadas 

exclusivamente por leigos, o que lhes proporcionava maior autonomia em relação ao controle 

direto da Igreja Católica. A primeira irmandade fundada em Minas foi na Vila do Serro (hoje 

município do Serro), em 1704, com o nome de Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos 

Homens Pretos. O trabalho das irmandades não se restringiu apenas à formação religiosa da 

população aqui fixada, mas dedicaram-se também às atividades de cunho assistencialista de 

proteção aos abandonados, catequese e auxílio aos doentes, contribuindo por um lado para o 

alívio das tensões e conflitos próprios ao regime escravista imposto pela atividade mineradora, 

sendo que assim contribuía para própria manutenção da ordem social estabelecida pelo regime 

colonial. Por outro lado, atuaram no sentido de possibilitar a compra de Cartas de Alforria aos 

membros que ainda eram escravos e mesmo de resistência cultural no sentido do 

estabelecimento de práticas e formas de culto aos santos católicos que carregavam de maneira 

contundente os elementos de uma africanidade disfarçada, mas paradoxalmente explícita. 

Assim as irmandades em minas constituíam um espaço ambíguo através do qual o afro-

brasileiro expressava sua atitude de conformismo e resistência, tendo em vista a realidade 

concreta em que estava inserido, e suas contradições, no seio da sociedade colonial.  
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Em Ouro Preto, as histórias populares contam que um rei negro foi trazido da África como 

prisioneiro e chegado aqui foi batizado de Francisco da Natividade, o lendário Chico Rei. 

Pertenceu à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Freguesia de Nossa 

Senhora da Conceição de Antônio Dias. Ele conseguiu comprar sua alforria a de outros negros 

pertencentes à irmandade e ajudou financeiramente na construção de capelas e na manutenção 

da própria irmandade.  Os libertos permaneceram unidos a ele, pelos laços de submissão e 

solidariedade e adquiriram a riquíssima mina de ouro e pedras preciosas. Sua autoridade e o 

prestígio do ‘rei preto’ sobre negros foi crescendo. Casou-se com uma nova rainha, organizou 

Irmandade do Rosário e Santa Efigênia e construiu pedra a pedra, com recursos próprios, a 

Igreja do Alto da Cruz. Por ocasião da festa dos Reis Magos, em Janeiro, e de Nossa Senhora 

do Rosário, em Outubro, organizava grandes festas e solenidades típicas, que foram 

generalizadas com o nome de ‘Reisados’. Nestas festas Chico Rei apresentava-se de coroa e 

cetro, acompanhado de sua corte composta por rainha, príncipes, dignitários da corte ricamente 

vestidos e precedidos de batedores e seguidos de músicos e dançarinos, batendo caxambus, 

pandeiros, marimbas e ganzás e entoando ladainhas.4 Esse é um dos mitos fundadores do 

congado, para Minas o mais particular e importante, que associa a coroação dos reis e rainhas 

congos ao mito de um rei verdadeiro, vindo da África, ou seja, que encarnava a própria 

ancestralidade e tradição dentro de si, e que realizava a fé e devoção aos santos católicos através 

de danças, músicas e rituais festivos e que viveu e vive na memória coletiva de todos os 

congadeiros que a cada cortejo relembram suas histórias, suas vitórias, através dos cantos 

entoados. 

Hoje o Congado mineiro é uma tradição que tem no estado uma importância histórica 

considerável, como pudemos ver pelos relatos acima. Considerado um ritual que evidencia os 

aspectos significativos da história do negro em Minas Gerais, até hoje o Congado mantém a 

tradição de sociabilização de uma população não totalmente, mas majoritariamente 

afrodescendente, a margem do sistema certamente, de hibridismos tácitos onde tanto os 

elementos da religião católica como da religião afro-brasileira se encontram sincretizados em 

um misto de festa, solenidade, dança, música, teatro, ritual, e fé, seja nos santos católicos, seja 

nas entidades de umbanda como os caboclos e o marujos, e que são celebrados tanto nas áreas 

rurais como nas grandes cidades. O Congado em Minas Gerais é uma das manifestações da 

cultura popular mais disseminada, e praticada em todo o Estado. Uma extensa lista dos 

                                                

4 SANTOS, Deolinda Alice dos. Festejos Tradicionais Mineiros: Registros da Fé e do Folclore. São Paulo: 

Empresa das Artes, 2011.   
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municípios que festejam Nossa Senhora do Rosário se encontra em SANTOS (2011), separado 

por regiões do estado e meses de ocorrência (que variam de acordo com o santo específico de 

cada guarda). Exemplos de cidades mineiras que têm tradição no Congado são: Ouro Preto, 

Conselheiro Lafaiete, Claúdio, Itaúna, Congonhas, Jaboticatubas, Jequitibá, Oliveira, Carmo 

do Cajuru, Nova Lima, Nova Era, Ferros, Santa Luzia, Vespasiano, Serro, Sabinópolis, 

Uberlandia, Sete Lagoas, Santa Luzia, Dores do Indaiá, Araçuaí, Paracatu, Lagoa da Prata, entre 

outras. 

 

O Congado é uma manifestação típica da cultura mineira. Guarda de Congado em Vespasiano-MG. 

2012. Foto: Acervo Consuelo Abreu.  
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2.4 A FORMAÇÃO DE UM POVO EM TORNO DO GARIMPO NO RIO 

BAGAGEM 

O historiador Bernardo Guimarães, no romance “O Garimpeiro”, usou como inspiração a região 

mineradora do Triângulo Mineiro, denotando traços da realidade da Estrela do Sul do século 

XIX. Pelas páginas no livro, é possível acessar o cotidiano, a atividade do garimpo, as relações 

sociais e os cenários nos quais nasceu a povoação que deu origem ao município. O autor narra 

sobre os hábitos das famílias, com precisão de detalhes sobre as paisagens da região. Guimarães 

viveu nesta localidade e conheceu as povoações da região enquanto ocupou cargo de Juiz 

Municipal de Catalão, cidade do Estado de Goiás que divisa com o Município de Estrela do 

Sul. 

(...) bom nadador, nos seus tempos de solteiro, juiz municipal em Catalão 

fronteira de Goiás, estivesse o Paranaíba calmo ou revolto atravessa-o a nado 

para dormir em Minas Gerais (GUIMARAES, s/d). 

 

Bernardo Guimarães narra, além do cotidiano do garimpo, a relação com o rio, bem como as 

modificações da paisagem local.  

 

Autor da obra O Garimpeiro: Bernardo Guimarães. Fonte: (ROSA, pp.46, 2006). 

 

O autor nota que os contornos do rio Bagagem vão se modificando com a intensa atividade 

mineradora na região: 

As vastas e profundas selvas, no seio das quais corre ruidoso e turbulento o 
ribeirão da Bagagem, tinham tombado aos golpes do machado, deixando 

descortinada uma larga zona em uma e outra margem. No meio dos destroços 

da floresta viam-se dispersas em desordem as frágeis e provisórias habitações 

dos garimpeiros, cobertas das compridas palmas do coqueiro baguaçu 

(GUIMARÃES, 1969). 
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O autor ainda descreve os sentimentos dos homens ao lavar o cascalho na esperança de 

mudarem de vida e ganharem as suas riquezas daquela terra: “Garimpar, patrão, garimpar! Não 

desanime tão depressa; joguemos a última cartada” (GUIMARÃES, 1969). Também na obra, é 

possível conhecer os modos de vida das populações, a exemplo das habitações, que o autor 

caracteriza como uma mistura de sertanejo, africano e “gente polida” que, com a música, 

falavam sobre sua própria cultura e a vida no sertão: 

No meio dos destroços da floresta viam-se dispersas em desordem as frágeis 
e provisórias habitações dos garimpeiros, cobertas das compridas palmas do 

coqueiro baguaçu. O ronco das catadupas servia como de acompanhamento às 

cantigas e algazarras dos garimpeiros, que ao longo da beira do rio lavavam 

alegremente o esperançoso cascalho (GUIMARÃES, 1969). 

 

Guimarães foi testemunha de um povo que tinha no garimpo sua maior esperança e dedicavam 

toda uma vida e força de trabalho. Nesse sentido, está historicamente imbricado, o rio Bagagem, 

que sempre fora o placo de tal atividade.  

 

Rio Bagagem, local de garimpo e principal referência da paisagem de Estrela do Sul. Fonte: ROSA, 

pp.26, 2006. 

 

O autor observou e narrou os costumes, as personalidades da região, destacando a ingenuidade, 

a esperteza e a bravura daqueles homens rurais. Para a literatura nacional ficou a marca destes 

homens do interior estancieiro e garimpeiro, quilombola, matuto, com seus vícios e virtudes. 

Assim, o garimpo pode ser considerado um dos principais catalizadores do desenvolvimento e 

povoamento de Estrela do Sul:   
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A corrida do ouro tem histórias de romantismo, ambição, riqueza, também 

suor, lágrimas e doenças, causadas pelas rudimentares técnicas de extração 
mineral e do uso de metais pesados, usados na limpeza das pedras. A extração 

era feita por garimpeiros e em sua maioria, por escravos, trabalhando numa 

média de 14 horas por dia, em intenso e pesado trabalho. Os diamantes 

brotavam da terra e a fama da cidade se espalhou, atraindo cada vez mais gente 
para o lugar. Em pouco tempo, o pequeno arraial ganhou ares de cidade 

grande, na época, chegando a ter 30, 40 a 50 mil moradores (SILVA, 2020. 

Disponível em: https://www.conhecaminas.com/2020/08/o-diamante-estrela-

do-sul-seus.html. Acesso em Nov/2020). 

 

Há controvérsia quando se trata de identificar o fundador da povoação que deu origem à cidade 

de Estrela do Sul. Apesar do genro de Anhanguera, João Leite da Silva Ortiz, ser considerado 

o fundador originário, como apontado pelo Anuário da Velha Bagagem: 1849 – 1922, escrito 

por Antonio Dias Teixeira e transcrito por José Guimarães, Ezidoro Brólz é apontado o 

verdadeiro criador do povoado.  

Bagagem: centro da outrora majestosa mata de 14 léguas de longitude sobre 4 

de latitude descendo em ligeiras colinas, ora silenciando as margens das 

cristalinas águas do rio Bagagem, descoberto pela intrepidez de Ezidoro Brólz 

em 1849 (ROSA, 2006). 

 

Bagagem Diamantina cresceu a partir do garimpo de diamantes e recebeu cada vez mais 

garimpeiros vindos das Capitanias de São Paulo e de Minas Gerais. Em 1849, o povoado que 

se formou próximo ao rio possuía cerca de 30 mil habitantes. Segundo Mário Lúcio Rosa 

(2006): 

Nesse trecho dois conglomerados se formaram sendo que a parte de cima 

levou o nome de “Cachoeira” e a de baixo “Joaquim Antônio”. Em 1849 a 
Bagagem Diamantina já se tornava um próspero povoado com a população 

acima de trinta mil habitantes, tornando-se um eldorado, com a vinda de 

aventureiros de todas as partes do país (ROSA, 2006). 

 

Em 1852, foi criado o Distrito da Paz, da comarca de Patrocínio, e com mesma denominação 

do curato: Nossa Senhora Mãe dos Homens de Bagagem. Em 1854, a povoação passou a ser 

denominada como Distrito da Bagagem, sendo elevada à categoria de Paróquia. Em 30 de maio 

de 1856, o distrito é elevado à categoria de vila, por meio da Lei nº 777. A partir desta Carta de 

Lei, a Vila é emancipada do município de Patrocínio, adquirindo autonomia administrativa, 

passando a pertencer à Comarca do Paranayba, compreendendo as Freguesias da Bagagem e 

Sant’Anna do Rio das Velhas. O rápido desenvolvimento do povoado de Bagagem se deu pelo 

acelerado desenvolvimento da mineração, em grande quantidade, de diamantes, ao longo do rio 

que além de fornecer riquezas, lhe emprestara o nome. 

https://www.conhecaminas.com/2020/08/o-diamante-estrela-do-sul-seus.html
https://www.conhecaminas.com/2020/08/o-diamante-estrela-do-sul-seus.html
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Monumento ao garimpeiro se encontra na Praça João Leite Silva Ortiz no Centro de Estrela do Sul. 

Foto: Caroline Césari, Agosto/2020. 

 

Em julho de 1853, uma escrava de nome Rosa encontrou um diamante de 254,5 quilates quando 

estava trabalhando nos depósitos aluviais do Rio Bagagem. Pelo achado, ganhou a liberdade ao 

entregar o diamante aos donos do garimpo. Pelo formato e pelas características, a peça recebeu 

o nome de “Estrela do Sul”, uma vez que, quando exposto à luz, o diamante de cor branca 

apresenta a coloração cor-de-rosa. 

Os três irmãos franceses Dumont – família que deu origem, mais tarde, à Santos Dumont - se 

interessam pelos diamantes brasileiros e compraram o diamante Estrela do Sul, que foi levado 

para ser vendido ao imperador Napoleão III. No entanto, diante do desinteresse do imperador 

em adquirir a peça, o objeto pertenceu à família Dumont por mais alguns anos. Em 1857, o 

diamante Estrela do Sul foi levado para a cidade de Amsterdã, na Holanda. Na década de 1960 

foi considerado o sexto maior diamante facetado do mundo. Durante Exposição Internacional 

de Londres, o Estrela do Sul foi comprado pelo príncipe de Baroda, um rico marajá da Índia. 

Em setembro de 2004, o diamante foi leiloado na 22ª Bienal de Paris, no Museu do Louvre. 



 QUADRO II – Proteção – C: Processo de Registro do Patrimônio Imaterial 

Festa de NS do Rosário e São Benedito – Prefeitura Municipal de Estrela do Sul/MG 

Ano 2020 | Exercício 2022 

Prefeitura Municipal de Estrela do Sul/MG – Prefeita: Dayse Maria Silva Galante 
Secretaria de Cultura e Turismo– Chefe do Setor: Benilza Morales Mantuan 

Página 28 de 95 

 

 

Publicação sobre réplica do Diamante Estrela do Sul. 

Fonte: Edição Comemorativa do Sesquicentenário de Estrela do Sul, 2006. 

 

Em 1901, a então cidade de Bagagem recebeu o nome de Estrela do Sul, em homenagem ao 

diamante encontrado em 1853. A cidade, como outras que se desenvolveram no período da 

exploração mineral colonial, foi, inicialmente, organizada em torno de uma capela. “Em 1851 

o Padre Paixão tinha como matriz uma pequena ermida levantada a alguns metros ao norte da 

actual matriz”, Jornal Estrella do Sul, 1921. A primeira capela foi demolida e, em 1856, é 

construída no centro de uma praça, uma igreja dedicada à Nossa Senhora Mãe dos Homens. 

Nas primeiras décadas do século XIX, os moradores que viviam às margens do rio vão 

construindo suas casas em torno da igreja e são reconhecidas pelo Estado como uma 

comunidade. A construção de praças e capelas e seus padres eram interpretadas como 

importantes pontos de convergência da população e por isso sua relevância na formação de 

povoados e municípios. 
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2.5 INFORMES HISTÓRICOS DA VIDA RELIGIOSA EM ESTRELA 

DO SUL 

 
Igreja Matriz Nossa Senhora Mãe dos Homens. S/d. 

Fonte: Arquivo da Secretaria de Cultura e Turismo de Estrela do Sul. 

 

Para Luis Bustamante Lourenço, “nos primeiros 50 do século XIX, no Triângulo Mineiro, 

foram erguidas quase todas as capelas que originaram os arraiais da região”. Em referência às 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, que administrava todo o clero no Brasil, 

Lourenço afirma que: 

havia uma regulamentação, não secular, mas religiosa, que os próprios 
colonos faziam questão de aplicar, para que as capelas fossem reconhecidas 

pelas autoridades eclesiais e se transformassem em paróquias. A mesma 

constituição estabelecia que as igrejas paroquiais estivessem livres de casas 
particulares e de outras paredes, em distância que possam andar as procissões 

ao redor delas (LOURENÇO, 2002). 

 

A Igreja Matriz de Nossa Senhora Mãe dos Homens de Estrela do Sul foi construída em terreno 

elevado e sua frente voltada para o rio com torre que poderia ser avistada ao longe. Em 1860, 

foi construído à frente da igreja um cemitério, administrado pela própria Matriz e que 

“reforçava ainda mais o caráter de ‘campo santo’ do adro” (LOURENÇO, 2002). O local da 

igreja e sua construção determinavam seu espaço de poder entre a população e dominava a 

paisagem por estar em local privilegiado, podendo ser vista de variados locais. Ao crescer em 
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seu entorno, a cidade de Estrela do Sul reconhece a matriz como ponto importante de 

identificação e pertencimento dos moradores. Ao redor da Igreja Matriz foram construídas as 

casas mais importantes de Estrela do Sul, retrato da hierarquia em que se organizava as 

sociedades do Brasil onde se morava próximo à igreja as famílias de maior prestígio. Entre os 

anos de 1917 e 1918, com o aumento da população de Estrela do Sul, o Padre Benjamin 

Cerqueira deu início ao movimento de construção de um grande templo que tivesse o espaço e 

imponência adequados ao número de fiéis da região. Em estilo eclético, a igreja passou por 

reformas desde a sua inauguração e, em 2006, recebe a última reforma sob responsabilidade do 

pároco Padre Francisco de Assis Felipe Santia. 

 

Igreja Matriz Nossa Senhora Mãe dos Homens.  

Foto: Walderez Ramalho, set/2018. 
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4. DEPOIMENTOS 

 Entrevista com Maria de Fátima Bernardes e Fernando Alves da Silva, ENTREVISTA, 

2020a. Realizada por Caroline Césari no âmbito da produção do Dossiê de Registro da 

Festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Estrela do Sul, 04/08/2020. 

Realização: Memória Arquitetura. Arquivo. MP3.  

 Entrevista com Mário Lúcio Rosa, ENTREVISTA, 2020b. Realizada por Caroline 

Césari no âmbito da produção do Dossiê de Registro da Festa de Nossa Senhora do 

Rosário e São Benedito. Estrela do Sul, 04/08/2020. Realização: Memória Arquitetura. 

Arquivo. MP3.  

 Entrevista com Erlane Soares Ferreira e Márcio Ferreira Rosa, ENTREVISTA, 2020c. 

Realizada por Caroline Césari no âmbito da produção do Dossiê de Registro da Festa 

de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Estrela do Sul, 04/08/2020. Realização: 

Memória Arquitetura. Arquivo. MP3.  
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5. ANÁLISE DESCRITIVA DO BEM CULTURAL 

Corroborando o depoimento fornecido pelo historiador local Mário Lúcio Rosa, onde informa 

que a origem da celebração da Festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito em Estrela 

do Sul, a oralidade confirma que provavelmente, tenha surgido por volta de 1850, e se firmado 

na década seguinte, uma vez que a povoação, naquela época, já era grande e o número de 

escravos também. O povoado vivia o boom Minerador, no garimpo de diamantes. Estrela do 

Sul, naquela época se chamava Bagagem Diamantina. Era dividida em duas partes: a parte de 

cima do rio tinha o nome de Cachoeira, e a de baixo, Joaquim Antônio. Sendo assim, como a 

mão de obra, na maioria, era escrava, é bem certo que os escravos tinham sua igreja e seus 

cultos. Em jornais antigos há a informação de que, em 1865 foram erguidas duas igrejas para 

Nossa Senhora do Rosário, sendo uma na Cachoeira e outra no Joaquim Antônio.  

Portanto, Sr Mário Lúcio afirma que diante das fontes documentais, existe evidências de que as 

Festas de Nossa Senhora do Rosário remontam ao século XIX em Estrela do Sul. Quanto a São 

Benedito, acredita-se que tenha sido entronizado capela de Joaquim Antônio, e festejado junto 

com Nossa Senhora do Rosário por ser um santo negro, também cultuado pelos escravos.  

 

Imagem de Nossa Senhora do Rosário utilizada durante a celebração em Estrela do Sul. Atualmente as 

imagens se encontram na Igreja de Santa Rita. Ago/2020. Foto: Caroline Césari. 
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A partir da metade do século XIX até os dias atuais, a Festa de Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito continua acontecendo. Não há registro de festa ou celebrações na Capela de Nossa 

Senhora do Rosário, na Cachoeira (sede). O registro que se tem é de que a capela foi construída 

em 1865 e demolida em 1928. O lugar denominado Joaquim Antônio hoje é Distrito de Santa 

Rita da Estrela, e ainda tem a capela, que hoje é dedicada à Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito.  

Já Erlane Soares Ferreira, atual rainha da festa, é neta de Dona Helena Davi e Senhor Arzeno 

Ferreira dos Santos, respectivamente rainha e rei por mais de 45 anos em Estrela do Sul. Em 

entrevista realizada ao lado de Márcio Ferreira Rosa, o casal real forneceu importantes detalhes 

sobre o histórico da celebração. Comumente comemorados em outubro, São Benedito e Nossa 

Senhora do Rosário são festejados no mês de julho no município de Estrela. Tal mudança 

ocorreu devido às fortes chuvas que castigam a cidade no fim da primavera e início do verão. 

Erlane rememorou uma chuva ocorrida em 1991 durante a festa que arrancou o telhado da Igreja 

com o pessoal no interior do templo. Esse teria sido o principal motivo da alteração de data.  

Entretanto, no que diz respeito ao dia da comemoração, levando em consideração os relatos 

registrados para elaboração desse trabalho, não há discordância entre os atores envolvidos. 

Porém, em relação ao local da celebração, a desaprovação é unanime. Segundo todos os 

entrevistados, até 2011 as festividades eram realizadas na Capela de Nossa Senhora do Rosário 

e São Benedito.  

No entanto, após o referido local ser fechado para obras de restauração, passou-se a utilizar a 

Igreja de Santa Rita para louvar Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Fernando da Silva 

fez questão de deixar bem claro que “a tradição não é essa”, pois: 

Eu te falo a verdade com toda a sinceridade [...] a Igreja lá foi feita pelos escravos que 

foram abandonados na época. Então, como é que nós vamos voltar para o lugar que 
foi rejeitado? Então, na minha maneira de ver, a festa todinha tinha que ser feita lá do 

outro lado. Porque lá que eles viveram e teve a oportunidade de louvar a Deus na 

época. 

 

Com a experiência adquirida nos “mais de 40 anos que lembra da festa”, com recordações das 

meninas vestirem de anjo e dos desfiles de carro de boi na década de 1980, Dona Erlane 

Ferreira, atual rainha, resume brilhantemente a situação atual: “estamos fazendo a festa com a 

Igreja emprestada.” Todavia, a crença e o entusiasmo dos devotos mantêm firme a tradição, 

que a cada ano superam os desafios, ressignificam ritos – como veremos adiante - e se adaptam, 

conforme as possibilidades, para agradecer seus santos protetores.  
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Igreja de Santa Rita em Estrela do Sul, onde ficam abrigados as imagens utilizadas durante a 
celebração, e onde a festa tem ocorrido após a interdição da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. 

Disponível em: https://www.google.com/search?q=igreja+de+santa+rita+estrela+do+sul&sxsrf. Acesso em 

Nov/2020.  

 

Do ponto de vista dos participantes, os detentores relacionados com a celebração são da 

comunidade local, e no dia do festejo se vestem a caráter, tocam, dançam e entoam os cânticos 

e louvam aos seus santos de devoção. Eles realizam os ritos sagrados e os profanos, que já 

duram cerca de 15 a 10 dias por ciclo festivo, mas que hoje, em virtude da ausência da Capela 

do Rosário, costuma durar apenas o final de semana.  

A Capela do Rosário, é de suma importância como espaço devocional do festejo em 

homenagem a Senhora do Rosário e São Benedito. Porém, após sucessivas obras e interrupções, 

tentativas frustradas de reformas e intervenções judiciais, a capela se encontra sem reboco, com 

problemas estruturais, o que configura um estado de conservação ruim. De acordo com a 

Prefeitura de Estrela do Sul, o projeto de restauração já está sendo produzido, sendo que espera-

se que no ano de 2021 todos os trâmites para o início das obras sejam resolvidos, e ela iniciada. 

https://www.google.com/search?q=igreja+de+santa+rita+estrela+do+sul&sxsrf
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Capela de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito em Estrela do Sul. Ago/2020. Foto: Caroline 

Césari. 

 

Os recursos utilizados para fomentar a celebração costumam vir da prefeitura, de doações e dos 

próprios devotos de NS do Rosário e São benedito em Estrela do Sul. Outro apoio importante 

que deve ser mencionado se refere à prefeitura, que destina verbas para as viagens que são 

muito importantes para os congadeiros da região que podem acessar o evento no final de 

semana. É comum o costume de pagar a visita para as guardas que também visitam seus festejos, 

e provém alguns mantimentos para o almoço e os cafés que são oferecidos, mas os recursos são 

disponibilizados de forma irregular e em de forma ainda pouco planejada. Às vezes, a prefeitura 

disponibiliza uniformes, mas como já foi exposto, muitas vezes se trata de blusas brancas 

silkadas que descaracterizam a riqueza e a variedade das indumentárias tradicionais. Quando 

não, os próprios participantes angariam dinheiro com devotos dos santos ou simpatizantes dos 

ritos, ou ainda, pagam os gastos do seu próprio bolso. O público-alvo das manifestações de 

Congado são os próprios congadeiros, os fiéis nos santos de devoção e as pessoas que se 

interessam pelos ritos religiosos.  
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Em Estrela do Sul, a festividade costuma durar cerca de 10 dias, quando a celebração era 

realizada na capela do Rosário. O início do Ciclo festivo se dava com a alvorada que é a queima 

de fogos, e a realização de orações em devoção aos santos homenageados. Após a alvorada é 

servido um café para os devotos, e em seguida realiza-se uma missa, na Capela, dando-se início 

oficial ao festejo. Segue abaixo cartaz da última festa realizada dentro da Capela.  

 

Cartaz da Festa de Nossa Senhora do Rosário em Estrela do Sul. 2014. Fonte: Acervo da Prefeitura 

Municipal de Estrela do Sul. 
 

Cada dia de novena é de responsabilidade de um grupo de festeiros, que fornece a alimentação 

e a estrutura para a recepção dos devotos em suas casas. É feita a doação de recursos por parte 

de comerciantes locais, que também costumam apoiar a realização do festejo através da doação 

de donativos e apoio na infraestrutura do festejo. Porém, acredita-se que houve um 

enfraquecimento da celebração após a interdição da capela para eventos, em decorrência de seu 

estado de conservação precário. Essa mudança foi um baque para os devotos e produtores da 

festa que alegaram que a transferência para o centro da cidade, na Igreja de Santa Rita acabou 

reduzindo os dias de festa, já que a participação dos devotos, principalmente daqueles que 

habitam o entorno da capela do Rosário, acabou sendo reduzida, pois teriam ficado deslocados 

em relação ao evento. No depoimento do Sr Fernando da Silva, capitão da guarda de Congado 
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de Nossa Senhora do Rosário de Estrela do Sul, que acabou sendo desfeita com há mais de uma 

década, ele indaga que “a Igreja lá (Capela do Rosário) foi feita pelos escravos que foram 

abandonados na época. Então, como é que nós vamos voltar para o lugar que foi rejeitado? Esse 

questionamento dá o tom da tensão existente acerca do pertencimento da comunidade que 

entende que a capela feita pelos escravos é o espaço sagrado da festa. O deslocamento para 

Santa Rita foi uma escolha necessária, para a manutenção do festejo, porém, criou uma questão 

de ordem prática que é a não identificação dos devotos com esse templo. Ou seja, o espaço 

sagrado da festa deixou de ser aquele que remete a celebração à relação ao povo negro com a 

fé católica. Estar na capela construída pelos escravos remete a um sentimento de identidade 

com a história do povo negro, que pelo visto parece não se ajustar à Igreja de santa Rita. Tanto 

pela localização, como pela história, como pelo próprio perfil da comunidade católica que a 

frequenta.  

De acordo com a rainha Erlane Ferreira, em seu depoimento, o fato da realização da festa ter 

ido pra Igreja de Santa Rita foi uma solução mas que deveria ser temporária: “A Capela do 

Rosário, lá sim é nosso lugar. Mesmo com a festa tendo ido pra santa Rita, continuamos 

fazendo a alvorada e a levanta do mastro na Capela do Rosário. Queremos voltar pra lá assim 

que puder, voltar a fazer a festa lá”. Essa questão da identificação com o templo, de alguma 

forma enfraqueceu o festejo que atualmente, tem de fato sido mais breve, já que dura apenas o 

final de semana. Segue abaixo cartaz da última festa realizada em 2019, já que em 2020 não 

houve festividade em virtude da pandemia do COVID-19.  

 

Programação da festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito em 2019. Fonte: Acervo da 

Prefeitura Municipal de Estrela do Sul.  
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Quando era realizada na Capela, a festa se iniciava com a alvorada, com queima de fogos e 

hasteamento da bandeira em homenagem à Senhora do Rosário. Após era realizada uma missa, 

que inaugurava o início do festejo, a partir daí a novena se desenvolve durante os nove dias, 

intercalando com a reza do terço que era feita na capela. Hoje, em Santa Rita, pode-se perceber 

através do cartaz acima que a festa, em 2019, no dia 10 de novembro, que reuniu todas as etapas 

do rito, iniciando com a alvorada, hasteamento da bandeira, missa, Encontro das guardas e 

grupos congadeiros convidados, almoço, coroação e finalização do festejo. Ou seja, observa-se 

uma redução do período festivo, o que influencia na temporalidade da celebração, e portanto, 

no próprio processo de apropriação da festa nesse novo espaço sagrado deslocado.  

 

Detalhe do casal de rei e rainha da festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, Márcio e Erlane 
paramentados com a coroa e o manto que vestem durante a coroação na festa em Estrela do Sul. 

Ago/2020. Foto: Caroline Césari. 

 

O rei Márcio Ferreira em seu depoimento, ressaltou a importância da arrecadação dos donativos 

e da oferta do almoço para todos os participantes do festejo. Segundo ele: “Na hora da comida 

nunca falta nada, é sempre fartura”. O almoço oferecido aos presentes também é parte 

importante da celebração, já que todo o esforço de angariar donativos se refere à oferta da 

alimentação para os presentes à festa, de modo que a comida seja sempre farta e suficiente para 

todos os presentes se alimentarem. O cardápio é simples e composto geralmente por arroz, 

feijão, macarrão, frango frito e salada. A comida da festa é um elemento que simboliza a 

confraternização, uma dádiva que é oferecida no intuito de fazer com que todos os presentes 

comunguem daquela mesma alegria de festejar o santo de devoção. Para alguns visitantes, a 
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comida dada no dia da festa é sagrada e quem dela comer será abençoado por todo o ano. Para 

quem oferece a refeição se trata de uma forma de agradecer as pessoas pela presença, e de dizer 

que serão sempre bem vindos os convidados que compareceram a festa. É um rito comensal de 

agradecimento e de pagamento de dívidas junto aos santos, que são generosos e sempre dão sua 

proteção e sua benção aos participantes das guardas.  

A etapa do Encontro de Congados é uma parte importante da celebração pois, já que a não 

existe mais a guarda local, a visita de outros grupos acaba mantendo a tradição da festa e da 

coroação do rei e da rainha vivos no município. A cada ano vem aumentando o número de 

grupos participantes, que sempre louvam o casal real de Estrela do Sul. As guardas convidadas 

ajudam a engrossar o cortejo e as cantorias, sendo que algumas delas costumam participar com 

frequência do encontro. O ato de pagar a visita é uma prática de reciprocidade onde se dá algo 

esperando outra coisa em troca, é constitutiva do Congado e implica em que uma guarda que 

faça uma visita à festa de outra sempre espere ter em troca a visita paga quando for o dia de sua 

festa, em sua comunidade. Esse ato também remete à noção de irmandade, já que os congadeiros 

se consideram como uma nação onde todos estão reunidos através do amor aos santos e da fé à 

Virgem do Rosário. Os vínculos que são criados às vezes entre guardas que ficam distantes 

umas das outras são profundos e implicam em uma troca de ajuda recíproca que é paga somente 

com a presença e mais nada. 

 

Encontro das guardas de Congado na Igreja de Santa Rita durante Festa de NS do Rosário e São 

Benedito em Estrela do Sul. Nov/2019. Acervo: Prefeitura Municipal de Estrela do Sul.   
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6. DOCUMENTAÇÃO AUDIOVISUAL 

Os registros audiovisuais abaixo foram cedidos pela Prefeitura Municipal de Estrela do Sul.  

 

 
Material de vídeo gravado durante o Encontro de Congado em Estrela do Sul em 2019. Fonte: Acervo 

da Prefeitura Municipal de Estrela do Sul.  

 

 

 
 

Material de vídeo gravado durante o Encontro de Congado em Estrela do Sul em 2019. Fonte: Acervo 

da Prefeitura Municipal de Estrela do Sul.  
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Material de vídeo gravado durante o Encontro de Congado em Estrela do Sul em 2019. Fonte: Acervo 

da Prefeitura Municipal de Estrela do Sul.  
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7. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

  

Festa de NS do Rosário e São Benedito em Estrela do Sul. 2001. Fonte: Acervo Prefeitura 

Municipal de Estrela do Sul. 

 

  

Festa de NS do Rosário e São Benedito em Estrela do Sul. 2001. Fonte: Acervo Prefeitura 

Municipal de Estrela do Sul. 
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Detalhe do casal de rei e rainha da festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, Márcio e 

Erlane durante a coroação na festa em Estrela do Sul. 2001. Acervo pessoal Erlane Ferreira. 

 

  

Festa realizada na Capela de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito em Estrela do Sul. Acervo 

pessoal Erlane Ferreira. 

 

  

Festa realizada na Capela de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito em Estrela do Sul. Acervo 

pessoal Erlane Ferreira. 

 

  



 QUADRO II – Proteção – C: Processo de Registro do Patrimônio Imaterial 

Festa de NS do Rosário e São Benedito – Prefeitura Municipal de Estrela do Sul/MG 

Ano 2020 | Exercício 2022 

Prefeitura Municipal de Estrela do Sul/MG – Prefeita: Dayse Maria Silva Galante 
Secretaria de Cultura e Turismo– Chefe do Setor: Benilza Morales Mantuan 

Página 44 de 95 

  

Festa de NS do Rosário e São Benedito em Estrela do Sul. Nov/2019. Fonte: Acervo Prefeitura 

Municipal de Estrela do Sul. 

 

  

Festa de NS do Rosário e São Benedito em Estrela do Sul. Nov/2019. Fonte: Acervo Prefeitura 

Municipal de Estrela do Sul. 

 

  

Festa de NS do Rosário e São Benedito em Estrela do Sul. Nov/2019. Fonte: Acervo Prefeitura 

Municipal de Estrela do Sul. 
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Festa de NS do Rosário e São Benedito em Estrela do Sul. Nov/2019. Fonte: Acervo Prefeitura 

Municipal de Estrela do Sul. 

 

  

Festa de NS do Rosário e São Benedito em Estrela do Sul. Nov/2019. Fonte: Acervo Prefeitura 

Municipal de Estrela do Sul. 

 

  

Festa de NS do Rosário e São Benedito em Estrela do Sul. Nov/2019. Fonte: Acervo Prefeitura 

Municipal de Estrela do Sul. 
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Festa de NS do Rosário e São Benedito em Estrela do Sul. Nov/2019. Fonte: Acervo Prefeitura 

Municipal de Estrela do Sul. 

 

  

Festa de NS do Rosário e São Benedito em Estrela do Sul. Nov/2019. Fonte: Acervo Prefeitura 

Municipal de Estrela do Sul. 

 

  

Festa de NS do Rosário e São Benedito em Estrela do Sul. Nov/2019. Fonte: Acervo Prefeitura 

Municipal de Estrela do Sul 
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8. PLANO DE SALVAGUARDA 

8.1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE DESAPARECIMENTO 

As informações e os depoimentos coletados durante o trabalho de campo permitiram 

compreender alguns dos principais problemas que envolvem a celebração da Festa de Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito em Estrela do Sul. Os problemas identificados foram 

principalmente no que se refere à documentação e à produção do bem cultural e à ausência do 

espaço sagrado da Capela de Nossa Senhora do Rosário como locus de realização da festa.  

 

Problemas relacionados à documentação e escassez de registros audiovisuais e sobre a 

celebração no município  

• Problema 1: A tradição marcada pela oralidade não integra novas práticas de registro como 

gravações e fotografias, isso faz com que o volume de fotos e vídeos aqui apresentados seja 

pequeno, e assim, seja necessário fazer um registro efetivo, e robusto da celebração e das etapas 

de execução do bem. 

• Problema 2: A maior parte do material audiovisual acerca da celebração está na mão de 

particulares, e portanto, precisa ser compilado e organizado, de modo a se ter uma memória 

visual da celebração e dos saberes que ela agencia.  

 

Problemas relacionados à difusão da tradição  

• Problema 1: Redução do engajamento dos jovens nos quadros das comunidades católicas, e 

no auxílio à produção das celebrações religiosas locais, que embora tenham tido um aumento 

do número de participantes nos últimos anos, tem observado pouca renovação no quadro dos 

detentores e produtores do evento. 

• Problema 2: Ausência de ações de educação patrimonial, entre outras de divulgação e 

valorização da celebração, da história da devoção à Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 

no município, e principalmente acerca da relevância histórica da Igreja e de sua arquitetura 

singular para o desenvolvimento urbano local e de toda a região.   
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Problemas relacionados ao lugar 

Problema 1: Ausência do espaço sagrado da Capela de Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito que necessita urgentemente de obras de restauração.  

Problema 2: Falta de identificação da comunidade produtora com a Igreja de Santa Rita 

 

 

8.2. DIRETRIZES E MEDIDAS DE VALORIZAÇÃO DO BEM CULTURAL 

Ressalta-se em Estrela do Sul, a principal questão que se coloca à permanência da Festa de 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito não se refere ao risco de desaparecimento, pois a 

comunidade é articulada e a tradição católica da devoção aos santos permanece viva e atualizada 

no município. Se refere à necessidade de retomada da celebração no espaço sagrado histórico e 

de grande relevância simbólica para os detentores que é a Capela de Nossa Senhora do Rosário. 

Nesse sentido a principal diretriz se encontra fora da alçada da salvaguarda que seria a 

restauração do imóvel da capela. Como a mesma possui tombamento municipal, aguarda-se que 

as obras se iniciem, de modo que a vontade da comunidade em realizar a festa na capela seja 

atendida. Situação essa retomada pela administração atual e que tem tomado todas as medidas 

para o reinício das obras de restauro, com a elaboração de novo projeto, neste primeiro 

momento. Portanto, a restauração torna-se algo desejável para a manutenção e divulgação da 

celebração. Nesse sentido, é importante ressaltar a necessidade de integração entre as ações 

previstas tanto no presente documento de registro, como no projeto de restauro da Capela, de 

modo a promover ações que contemplem as dimensões materiais e imateriais da devoção à 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito em Estrela do Sul. As manifestações culturais 

possuem esse potencial de geração de um novo tipo de entendimento pela sociedade, acerca da 

importância dos folguedos populares, e principalmente do reconhecimento, daquilo que os 

tornam patrimônio local, e portanto, formador das identidades coletivas e formas de 

pertencimento próprias dos habitantes de Estrela do Sul. 

A disseminação do conhecimento também é fator primordial para que as manifestações 

culturais agreguem novos membros e haja uma renovação natural da estrutura dos detentores, 

de modo a garantir o engajamento das gerações mais jovens, no processo de produção da 

celebração, e de transmissão dos saberes associados. Assim, mediante novas práticas de registro 

de memória, se faz necessário a orientação e fomento por parte do poder público de produção 
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de material divulgação tanto da celebração, como da Igreja, como forma de garantir que a 

comunidade local tenha acesso à relevância histórica do bem, e, assim, continue participando 

dos eventos produzidos no município, e se mobilizando para o registro de suas próprias 

atividades.  

 

 

8.3. DETALHAMENTO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 

AÇÃO 1 – Reuniões periódicas para a discussão sobre o Plano de Salvaguarda 

A) Objetivo da ação 

- Analisar as ações propostas pelo Plano de Salvaguarda que, como indicado, têm um caráter 

sugestivo, podendo ser aplicadas ou modificadas conforme as análises dos representantes 

envolvidos neste processo. 

- Garantir a integração entre as ações de Salvaguarda da celebração, com as ações de prevenção 

e conservação do imóvel da Capela de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, de modo que 

as ações e projetos dialoguem e permita a proteção do bem numa perspectiva integral, aliando 

a proteção da materialidade e imaterialidade de maneira concomitante.   

B) Desenvolvimento da ação: 

- Estas reuniões deverão ocorrer ao longo do tempo previsto para a execução do Plano de 

Salvaguarda e envolver representantes da Secretaria de Cultura, do Conselho Municipal do 

Patrimônio Cultural, membros da comunidade católica e da comissão de produção da festa.  

- As datas para a realização destes encontros deverão ser definidas pelos representantes 

envolvidos neste debate, conforme suas disponibilidades.  

C) Expectativa: 

- O debate e acompanhamento das ações previstas ou inseridas no Plano de Salvaguarda 

apresenta-se como essencial para o seu sucesso e, consecutivamente, para a preservação e 

fomento da celebração.  

- Integrar o Plano de salvaguarda da celebração com as medidas de conservação e intervenção 

propostas no projeto de restauro da Capela de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. 
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AÇÃO 2 - Divulgação sobre o Registro da celebração no espaço digital e disponibilização 

do dossiê para consulta e tomada de conhecimento da população 

A) Objetivo da ação: 

- Difundir no espaço digital (canais oficias do município e da Paróquia) e de forma presencial, 

em equipamento cultural adequado, o reconhecimento oficial da Festa de Nossa Senhora do 

Rosário e São Benedito como um bem cultural imaterial importante para o município de Estrela 

do Sul, valorizando seus aspectos históricos e culturais e sua relação com a sociedade. 

B) Desenvolvimento da ação: 

- Adicionar aos sites da Prefeitura Municipal de Estrela do Sul áreas específicas que informem 

sobre o registro do bem como patrimônio cultural imaterial da cidade, bem como divulguem as 

principais informações históricas relacionadas à celebração, e à Capela de Nossa Senhora do 

Rosário e São Benedito.  

- Dar visibilidade, em local público (biblioteca, centro cultural, museu, etc) ao documento do 

dossiê de registro da celebração para a população, em geral, e para os detentores da comunidade 

católica local, prioritariamente. É necessário a organização de um espaço apropriado para 

consulta e acesso à leitura do documento, e mesmo para a sugestão, e/ou inclusão de 

informações e fotografias, já que a participação dos detentores na salvaguarda do registro é de 

grande relevância para a manutenção e preservação efetiva do bem.  

C) Expectativa: 

- Tornar acessível o conteúdo do dossiê para a comunidade, bem como divulgar os valores 

históricos, simbólicos, religiosos e culturais do bem, no meio digital, de modo a informar para 

um público amplo, com atenção aos mais jovens, que utilizam esse tipo de ferramenta com mais 

frequência.  

- Atrair a leitura e atenção dos detentores para o registro do bem, de modo a oportunizar o 

conteúdo e aperfeiçoar o dossiê por parte da comunidade local, que pode contribuir com novos 

documentos, informações e imagens sobre a festa, integrando os detentores no processo de 

salvaguarda e possibilitando a organização de um material mais robusto acerca da memória 

social da festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, bem como da Capela que lhe dá 

suporte.  
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AÇÃO 3 – Projeto de Educação Patrimonial  

A) Objetivo da ação: 

- Fomentar novas práticas educativas que levem em consideração a inclusão da valorização da 

cultura local, fomentando a utilização da celebração como objeto de ações de memória, seja no 

ambiente escolar para um público infanto-juvenil, seja nos equipamentos públicos de modo a 

incluir grupos de idosos, entre outros, para os quais as celebrações religiosas são parte 

fundamental de suas memórias e modos de ser e viver.  

B) Desenvolvimento da ação: 

- Capacitar professores e agentes públicos para o desenvolvimento, gestão e acompanhamento 

das ações de Educação Patrimonial visando qualificar os profissionais para lidarem com 

diversos públicos e se tornarem agentes multiplicadores, no processo de valorização e 

preservação dos bens culturais de Estrela do Sul. 

- Produzir material de apoio para Educação Patrimonial no município, seja em formato de 

cartilha, livreto, videodocumentário, entre outros, que podem ser distribuídos ou veiculados 

para escolas e centros culturais, e também nos canais digitais, conforme previsto na ação 2.  

C) Expectativa: 

- Ampliação do conhecimento, divulgação e fomento da celebração por parte da população 

local; 

- Estruturar um Plano de ações de Educação Patrimonial para a celebração, visando criar 

públicos e afinidades com a temática, e qualificar um corpo de agentes capazes de desenvolver 

projetos e iniciativas que tenham como objetivo fomentar a compreensão da população acerca 

da importância de seus patrimônios culturais, de sua valorização, preservação e difusão.   

 

AÇÃO 4 – Documentação Audiovisual 

A) Objetivo da ação: 

- Produzir material de registro audiovisual sobre a celebração, dado a escassez de registros que 

atestem a memória social e histórica do bem; 

- Auxiliar na produção de conteúdos para as ações de Educação Patrimonial (Ação3) a serem 

realizadas, conforme perfil do público alvo, seja ele escolar, grupos de terceira idade, e para 
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finalidades diversas, seja elas divulgação digital (Ação 2) ou Fomento ao Evento (Ação 5), e 

mesmo documentação do bem.   

B) Desenvolvimento da ação: 

- Promover campanhas, projetos e ações que envolvam a população com os bens culturais, a 

angarie novas informações, documentos, imagens e registros audiovisuais, principalmente da 

Capela de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito priorizando-se os detentores dos saberes, 

ritos e formas de expressão que constituem o processo de produção da celebração no município; 

- Produzir material de audiovisual, como videodocumentário, ou registros em vídeo e/ou 

publicações como livreto, revista, ou cartilha acerca da história e trajetória da celebração, 

visando construir material de apoio para as ações de Educação Patrimonial (Ação 3), e garantir 

a qualidade das informações que deverão ser veiculadas nas mídias digitais (Ação 2) 

fomentando o conhecimento histórico e a valorização socioantropológica do bem.  

C) Expectativa: 

- Ampliação do conhecimento, divulgação e fomento da celebração por parte da população local 

e interessados; 

 

AÇÃO 5 – Fomento à Festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito em Estrela do 

Sul 

A) Objetivo da ação: 

- Apoiar a realização da festa fornecendo logística, segurança e demais recursos necessários 

para sua viabilização. 

- Fomentar a integração e comunicação entre a comunidade católica local com comunidades de 

outras cidades da região do triângulo mineiro, com as quais possuem uma relação de trânsito 

cultural, principalmente no que se refere às celebrações religiosas.  

B) Desenvolvimento da ação: 

- Garantir a manutenção da Festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito em Estrela do 

Sul.  

- Estimular empresas locais, comerciantes e/ou fazendeiros a patrocinarem as festas populares 

do município, através da doação dos insumos, mão de obra, apoio na produção, etc.  
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C) Expectativa: 

- Ampliar a participação da população e a apropriação da comunidade local, com relação ao 

processo de valorização e fomento da celebração;  

- Manter a tradição de realização da festa acessível para as futuras gerações.   

 

 

8.4. CRONOGRAMA 
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10. PROPOSTA DE REGISTRO 
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