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INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 
PATRIMÔNIO IMATERIAL – CELEBRAÇÕES                    (IMA) 

IPAC 

EX. 2016 | 03 

 
Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo                                                       Festa da Guarda do Congo 

 

01. Município  Pedro Leopoldo 

 

02. Distrito Fidalgo 

 

03. Categoria Patrimônio Imaterial 

 

04. Motivação do Inventário  

A Guarda do Congado, composta especialmente pela população negra de Fidalgo, é expressão 

cultural viva da formação histórica de grupos com estratégias de resistência e de luta contra a 

escravidão no período colonial em Minas Gerais. 

05. Subcategoria  Celebrações 

 

06. Denominação Festa da Guarda do Congo 

 

07. Caracterização  

A celebração é caracterizada pela participação popular e autônoma da comunidade de Fidalgo, 

contando com o apoio da Secretaria de Cultura do Município de Pedro Leopoldo. Para tanto, 

durante todo um ano, arrecada-se verba dentre os próprios moradores da região. A procissão 

passa pelas ruas, pelas casas de alguns moradores, por algumas praças e pela Igreja Nossa 

Senhora da Conceição. 

08. Proteção Legal Existente / Proteção Legal Proposta 

 

09. Condição Atual 
 Vigente | Íntegro   Memória   

 Descaracterizado 
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10. Grupos | Associações ligadas à celebração. 

Não possui 

 

11. Data 

 Data fixa: 

(Relativa à principal atividade) 

  Data móvel: 

(Informar o critério para escolha da data) 

A festa acontece sempre no primeiro domingo do mês de setembro de cada ano. 

12. Período de duração  

12 dias 

13. Periodicidade 
 Anual: 

 
 Outra (informar o critério da periodicidade) 

 

14. Celebrações Associadas  

A novena tem início na quinta-feira da segunda semana anterior ao primeiro domingo do mês 

de setembro, tendo fim na segunda-feira subsequente ao Domingo Festivo, totalizando 12 dias 

de celebração. 

15. Documentação Fotográfica Fotografia digital, 5.1 megapixels. 

Fotógrafa | Data 
Igor Cardoso/Mirella Tartaglia Alves 

Outubro - 2014 

 

 
 

 
Foto 01- Congado da Igreja Nossa Senhora da 

Conceição 
Município de Pedro Leopoldo - MG 

Igor Cardoso / 2014 

Foto 02- Marlene a Rainha Conga. 
Município de Pedro Leopoldo - MG 

Igor Cardoso / 2014 
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16. Informações Históricas  

Distrito de Pedro Leopoldo, Fidalgo pertence a uma região inicialmente habitada por índios 

nativos. Com a chegada dos Bandeirantes, foram trazidos negros escravos e brancos 

portugueses para trabalharem na extração de pedras preciosas no leito do Rio das Velhas. A 

manifestação cultural estabelecida a partir de então é caracterizada pela composição diversa 

de tradições. As guardas e as folias de reis são exemplo da relação intercultural em Minas 

Gerais. 

A origem da Guarda do Congado é descrita por Diogo Vasconcelos em História Antiga de 

Minas, livro publicado em 1904, do seguinte modo: 

A origem das festas do Congado está ligada à Igreja de Nossa Senhora do Rosário, 
situada na antiga Vila Rica. Segundo a lenda, o escravo batizado com o nome de 
Chico-Rei, viera da África com outros membros de sua família. Na sofrida viagem 
rumo às Novas Terras, Francisco perdera a mulher e seus filhos, com exceção de 
um. Chico-Rei se instalou em Vila Rica e com o passar do tempo, com as 
economias obtidas no trabalho aos domingos e dias santos, conseguiu a alforria do 
filho. Posteriormente, obteve a própria alforria e a dos demais súditos de sua nação 
que lhe apelidaram de Chico-Rei. Unidos a ele pelos laços de submissão e 
solidariedade, adquiriram a riquíssima mina da Encardideira. Casado com a nova 
rainha, a autoridade e o prestígio do "rei preto" sobre os de sua raça foi crescendo. 
Organizaram a Irmandade do Rosário e Santa Efigênia, levantando pedra a pedra, 
com recursos próprios, a Igreja do Alto da Cruz. Por ocasião da festa dos Reis 
Magos, em janeiro, e na de Nossa Senhora do Rosário, em outubro, havia grandes 
solenidades típicas, que foram generalizadas com o nome de "Reisados". Nestas 
festas, Chico-Rei, de coroa e cetro, e sua corte apareciam lá pelas 10 horas, pouco 
antes da missa cantada, apresentando-se com a rainha, os príncipes, os dignitários 
de sua realeza, cobertos de ricos mantos e trajes de gala bordados a ouro, 
precedidos de batedores e seguidos de músicos e dançarinos, batendo caxambus, 
pandeiros, marimbas e ganzás, entoando ladainhas. 

De acordo com Pereira (2007), as variadas festas de congado, também chamadas de 

“Reinado” ou “Reisado do Rosário”, possuem características regionais e particulares que 

remetem às diferentes expressões e ressignificações das culturas africanas. 

Em Fidalgo, a Festa da Guarda do Congado acontece há mais de 48 anos, sempre no 1º 

domingo do mês de setembro. Segundo Marlene da Trindade, atual Presidente do Congado e 

há 25 anos Rainha do Império, a festa teve início com a promessa de José Eduardo de Bastos 

em vista da diminuição do alto índice de acidentes em trabalho dentro das pedreiras. Os 

trabalhadores resolveram, tirando um dia de serviço para a organização da festa, então 

assumir os trabalhos da Guarda do Congado. 

A Guarda tema finalidade de proteger a Corte, que vem adorar e louvar Nossa Senhora do 

Rosário. Os reis e as rainhas são tratados com todas as honras. A palavra do Rei Congo ou da 
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Rainha Conga funciona como lei para a irmandade. Os cargos de Rei e Rainha Congos e Rei e 

Rainha do Império são cargos vitalícios, exceto Rei e Rainha de Ano, que como o próprio 

nome diz, são renovados a cada ano. Para assumir um desses cargos na Guarda de Congado, é 

preciso ser católico, devoto de Nossa Senhora e merecer respeito pela comunidade (cf. 

OLIVEIRA, 2011, p. 22). 

Contudo, o congado pode ser entendido, segundo Pereira (2005), como sistema religioso que 

se contrapõe à lógica do catolicismo e se torna um sistema “caleidoscópio” dotado de 

coerência própria, que permite aos devotos serem cristãos (filhos de Nossa Senhora do 

Rosário) e não cristãos (filhos de Zambi). Os processos identitários desses grupos e dos 

indivíduos foram marcados historicamente por estratégias de assimilação e de resistência à 

imposição cultural ocidental católica. 

Algumas mudanças também são identificadas, uma vez que décadas atrás só havia missa, reza 

de terço e almoço. Atualmente, a festa tem grande participação popular, fato explicado por ser 

inteiramente gratuita, com financiamento próprio da comunidade ao longo de um ano de 

arrecadações voluntárias. Além disso, segundo Marlene da Trindade, a Guarda vem crescendo 

exponencialmente, com listagem de promessas para até 2018. Fato curioso local, após o 

decréscimo de participação masculina da Guarda há cerca de dois anos, a festa passou a 

contar com a presença mais marcante de mulheres. 

17. Informações Descritivas 

A celebração é composta por centenas de pessoas que saem às ruas, fazendo procissão pelo 

período da novena. Nos dias que antecedem o Domingo Festivo, os participantes fazem o 

levantamento de Bandeira Santa Efigênia, a homenagem com a Folia do Divino e Candombe, 

a recitação do terço, a Coroação, a Folia do Rosário. No primeiro domingo do mês de 

setembro, acontece pela manhã o tradicional café, servido pela Rainha de Santa Isabel, a 

formação dos Reinos, o encontro das Guardas, recebidos pelo Candombe, a celebração 

Eucarística. Pela tarde, é servido o tradicional almoço, servido pelos Reis, terminando ao final 

com a procissão em honra a N. Sra. Do Rosário, N. Sra. Aparecida, Divino Espírito Santo e 

Santa Efigênia. Na segunda-feira seguinte, acontece o descerramento das Bandeiras pela 

Guarda Congo N. Sra. Do Rosário e Candombe, a coroação dos Reis do Ano, finalizando com 

um jantar de confraternização. 
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18. Bens Relacionados 

Igreja Nossa Senhora da Conceição e Cruzeiro. 

19. Intervenções 

Fruto de uma cultura dinâmica, a Festa da Guarda do Congo passou por algumas 

reformulações a fim de comportar o crescimento da participação da comunidade na 

celebração. Assim, ao longo dos anos, os percursos da procissão variaram, bem como os 

festejos com café-da-manhã e almoço. 

20. Proteção Legal existente  Nenhuma 
 

21. Proteção Legal   Inventário 
 

22. Referências Documentais | Bibliográficas 

MARTINS, Marcos Lobato. Pedro Leopoldo: memória histórica. 2. ed. Pedro Leopoldo: 
Gráfica e Editora Tavares, 2005. 

OLIVEIRA, Cláudia Marques. Cultura afro-brasileira e educação: significados de ser criança 
negra e congadeira em Pedro Leopoldo – Minas Gerais. Belo Horizonte: UFMG, 2011. 

REIS, Josie Mariane Soares. Trajetórias da Festa de Nossa Senhora do Rosário em Pedro 

Leopoldo - MG. Pedro Leopoldo: FIPEL, 2008. 

VASCONCELLOS, Diogo. História antiga das Minas Gerais: (1703-1720). Rio de Janeiro: 
Imprensa Nacional, 1948. 

Entrevista concedida pela Marlene da Trindade, há vinte e cinco anos Rainha do Império e há 
dói anos Presidente do Congado de Fidalgo, no dia 7 de outubro de 2014. 

23. Informações Complementares 

 

                             Percurso da festa. 
                                                                     Igreja e Cruzeiro 
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24. Ficha Técnica  

         24.1. Levantamento | outubro – 2014 

Mirella Tartaglia Alves 

CAU 38.893-9. 

Arquiteta e Urbanista – MGTM Ltda. 

Igor Cardoso 

Historiadora – MGTM Ltda. 

         24.2. Elaboração | outubro – 2014 

 

 

__________________________________ 

Mirella Tartaglia Alves 

CAU 38.893-9. 

Arquiteta e Urbanista – MGTM Ltda. 

 

 

__________________________________ 

Igor Cardoso 

Historiadora – MGTM Ltda. 

         24.3. Revisão | novembro - 2014 

 

 

__________________________________ 

Michelle Xavier Correia 

CAU: A102644-5  

Arquiteta e Urbanista – MGTM Ltda. 

 

 

__________________________________ 

Carolina Santos Ribeiro 

CAU: A67728-0  

Arquiteta e Urbanista – MGTM Ltda. 

 

 

__________________________________ 

Patrícia Rafael Perdigão 

Secretária de Cultura de Pedro Leopoldo 

 
 

 


