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RESUMO 

Chico Rei é reconhecido como um rei africano que foi escravizado em Vila Rica, 

conseguiu comprar sua alforria e ser coroado novamente como rei, dando origem ao 

Congado. Essa pesquisa pautou-se em investigar o mito de Chico Rei no Reinado de Nossa 

Senhora do Rosário e Santa Efigênia do Alto da Cruz de Ouro Preto e a presença de sua 

história nas escolas ouro-pretanas. Partimos dessa investigação, analisando o mito do rei 

negro para a comunidade congadeira do Alto da Cruz, que se identifica como herdeira de 

Chico Rei;  e chegando até as escolas ouro-pretanas para compreender se a presença da 

história do rei africano no ambiente escolar estava associada ao Congado e ao Reinado do 

Alto da Cruz de Ouro Preto ou relacionada à memória histórica de Ouro Preto, construída 

por diversas produções históricas e que se valeram em citar Chico Rei, como Afonso 

Arinos (1904), Diogo de Vasconcelos (1904; 1911) e Mário de Andrade (1925). A 

pesquisa nas escolas se deu em investigar onze escolas públicas e uma escola privada do 

Centro Histórico e bairros arredores; além de analisar dois projetos de Educação 

Patrimonial e também dezesseis livros didáticos de História e Geografia Regional 

entregues às escolas ouro-pretanas. As análises referentes ao Reinado do Alto da Cruz 

partiram dos estudos sobre mito, em Eliade (2006) e Campbell (1990). As discussões 

referentes às escolas se sustentaram nas discussões sobre Educação Patrimonial, em Horta 

(1999); Livro Didático, em Bittencourt (2001); e na educação étnico-racial, em Gomes 

(2007). Pode-se concluir que a presença da história de Chico Rei no ambiente escolar ouro-

pretano esteve relacionada ao caráter memorialista e monumentalista das produções 

históricas, que utilizaram a história de Chico Rei para enaltecer a cidade e construir uma 

memória histórica de Ouro Preto. 

Palavras-chaves: Chico Rei; Mito; Reinado do Alto da Cruz; História; Educação Escolar. 
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ABSTRACT 

Chico Rei is recognized as an African king who was enslaved in Vila Rica but managed to 

buy his freedom and be crowned king again, giving rise to the Congado. This research was 

based on an investigation of the myth of Chico Rei in the Reign of Our Lady of Rosario 

and Santa Efigenia community from the Alto da Cruz de Ouro Preto, which identifies itself 

as heir of Chico Rei legacy; and the presence of its history in the schools from that region. 

We started this investigation by analyzing the myth of the black king for the Congado 

community of Alto da Cruz up to the schools within the Ouro Preto city to understand if 

the African king’s historical presence in the school environment was associated with the 

Congado and the reign of Alto da Cruz de Ouro Preto, or related to the historical memory 

of Ouro Preto and the monumentality of the city, built by several historical productions 

that decided to tell the story of Chico Rei, as the writers: Afonso Arinos (1904), Diogo de 

Vasconcelos (1904; 1911) and Mário de Andrade (1925).  Eleven public schools and one 

private school in the Historic Center and surrounding neighborhoods were part of the 

investigation process and findings are included in this research as well as analyzing two 

Heritage Education projects and sixteen textbooks of History and Regional Geography 

delivered to the Ouro Preto schools. The analyzes referring to the Reign of Alto da Cruz 

came from the studies on myth, in Eliade (2006) and Campbell (1990). The discussions 

regarding schools were sustained by the discussions on Heritage Education, in Horta 

(1999); Textbook, in Bittencourt (2001); and in ethnic-racial education, in Gomes (2007). 

It can be concluded that the presence of Chico Rei's history in the Ouro Preto school 

environment was related to the memorialist and monumentalist character of the historical 

productions, which used the history of Chico Rei to enhance the city and build a historical 

memory of Ouro Preto. 

Keywords: Chico Rei; Myth; Reign of the High of the Cross; Story; Schooling. 
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Chegou, chegou o Rei Congo 

o Rei chegou, chegou 

Chegou, chegou o Rei Congo 

o Rei chegou, chegou 

 

O Rei Congo na sua í 

deixou fio deixou muié 

Vô fazê minha cangerê 

de vortá se ele ainda tem fé 

Sua banzo pr’ele matá 

dança Jongo ni Caxambu 

Desaforo desse sinhá 

para amá de nossa urudu. 

 

(Orquestra Afro-Brasileira, 1957) 
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APRESENTAÇÃO 

 

“A lua anda devagar, mas atravessa o mundo”. 

(Provérbio Africano) 

 

O meu interesse com o Congado firmou-se, como um mastro fincado no chão 

anunciando uma festividade, quando, em um dia de visita a Ouro Preto, no ano de 2013, 

passei em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário do Bairro Rosário e avistei uma 

guarda de Congo reunida em seu adro. Imediatamente me aproximei, o suficiente para ver 

o emblema no embornal de um capitão com os dizeres: “Guarda de Congo de Nossa 

Senhora do Rosário e Santa Efigênia, Bairro Alto da Cruz, Ouro Preto”. Soube segundos 

depois que naquele momento aconteceria uma missa, coroando Nossa Senhora do Rosário 

e após, a descida do mastro no adro da igreja, pela guarda de Congo. Era fim de outubro, 

mês do Rosário. Ali me finquei, emocionalmente, ancestralmente. Momento crepuscular
1
, 

fim de tarde, início de noite: o encontro com o que não tinha sido me apresentado 

pessoalmente, ainda. Em mim, anunciou-se uma festa. 

A minha vivência e pesquisa com manifestações tradicionais da cultura popular 

brasileira deu-se por intermédio de uma das minhas irmãs, também professora, como eu. 

Desde então mergulhei nesse mar imenso, rico, sem fim, do conhecimento popular, da 

crença, da fé, dos ritos, dos mitos. Iniciei meus estudos em percussão, em danças, cantos, 

resgatando e aprendendo brincadeiras, vivenciando momentos com mestres e mestras de 

tradições tão ricas. Busquei compreender de onde vinha a minha emoção e interesse por 

esses conhecimentos. Soube ser neta de um tocador de viola e rezador de terço nas festas 

dos santos juninos, como disse minha mãe, que o acompanhava nas rezas do terço e 

recorda-se de algumas Festas de São Gonçalo das quais participava. Soube que sou 

herdeira de uma linhagem de tocadores e de devotos. Meu mastro estava mais firme na 

terra e eu estava sendo conectada com os céus, com os mais antigos
2
. 

                                                           
1 

“O Crepusculário pode ser entendido como aquele momento específico, ao final da tarde, no trânsito entre o 

dia e a noite, quando os insetos todos se agitam em busca de alimento” [...] “Momento difuso por excelência, 

limítrofe, liminal, tem como motivação básica de seus seres a busca de alimento[...]”. [...] “O Crepusculário 

que chega às mãos dos leitores é, exatamente, a busca de alimento, de interlocução e de vagar limítrofe [...]” 

(FERREIRA SANTOS, 2008, p. 3). 
2
 Em 2017 fui convidada pela capitã do grupo de Folia de Reis de Acaiaca/MG a ser o palhaço Bastião da sua 

folia, realizando visitas de casa em casa em comunidades rurais, tradição dos folieiros. Conta minha mãe que 

meu avô acompanhava as Folias de Reis. Mais de cinco décadas depois, a Folia retorna a ser vivenciada na 

minha família. 
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Durante minha graduação em Licenciatura em Educação Física, no Centro 

Universitário Padre Anchieta, em Jundiaí, São Paulo
3
, a busca pelo conhecimento popular 

também esteve presente. O curso apresentava, como proposta metodológica, a perspectiva 

Crítico-Superadora
4
. Essa perspectiva compreende a Educação Física como uma área de 

conhecimento que atua sobre a Cultura Corporal: os jogos, as brincadeiras, as lutas, as 

danças, os esportes, as ginásticas – compreendidos como conhecimentos construídos 

historicamente e vividos culturalmente. A perspectiva apresenta também uma concepção 

crítica quanto ao ensino da Educação Física escolar e os ranços que ela ainda carrega em 

sua prática, como as influências dos modelos eugênicos, higiênicos, militaristas, 

compreendendo-a como uma área onde interesses hegemônicos se fazem presentes e que, 

entretanto, sua prática, pensada nessa perspectiva, é voltada para a emancipação crítica dos 

educandos, reivindicando uma Educação Física para os interesses das classes populares. 

Nessa perspectiva, que muito acolhi em minha trajetória, compreendi que as 

manifestações da cultura popular brasileira também poderiam integrar esse espaço da 

Cultura Corporal, não apenas por serem produções construídas historicamente e vividas 

culturalmente, mas por compreendê-las como produções que originaram-se de 

determinados grupos, comunidades não hegemônicas, classes populares, indígenas, 

afrodescendentes, de grupos marginalizados historicamente, ocultados na narrativa 

histórica e que, quando aparecem, são tratados como grotescos e primitivos. Desse modo, 

compreendia que a escola, parte integrante da sociedade a qual ela se insere, reproduzia as 

marginalizações provocadas pela sociedade frente aos conhecimentos das classes populares 

e reforçava preconceitos e racismos em seu ambiente. 

Nesse sentido, entrelaçando minha vivência com grupos tradicionais de algumas 

manifestações afro-brasileiras, além do questionamento recorrente que fazia a respeito da 

escola e a prevalência de conteúdos eurocêntricos e hegemônicos em seu ambiente, 

realizei, como trabalho de conclusão de curso, em 2012, a seguinte pesquisa: Cultura afro-

-brasileira na escola: o Jongo
5
 e suas possibilidades nas aulas de Educação Física. 

                                                           
4. Graduação realizada com bolsa integral pelo Prouni (Programa Universidade Para Todos). 

5. Coletivo de Autores, 1992. 
5
 O Jongo é uma manifestação afro-brasileira que inclui dança, toque de tambores e cantos, chamados de 

pontos (de visaria, gurumenta, demanda), que se utilizam de metáforas e improvisação. A dança é realizada 

em dupla, no centro da roda, onde os jongueiros giram e dão umbigadas entre si. É originária de africanos 

bantus que foram submetidos à escravidão nas lavouras de cana-de-açúcar e de café das regiões do Vale do 

Paraíba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, sendo encontrado também em Minas Gerais e Espírito Santo. É 

designado ao Jongo o título de avô do samba carioca e do samba paulista e sua prática constitui relação no 
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Buscava eu, nesse trabalho, a partir da perspectiva Crítico-Superadora, discutir a 

necessidade de repensar os conteúdos hegemonicamente tratados na Educação Física 

escolar e propor o conhecimento e a valorização de temas da cultura popular, em especial 

da cultura afro-brasileira e do Jongo, partindo da hipótese de que, quando os 

conhecimentos tratados nas aulas se aproximam das realidades dos educandos e educandas 

e também de temas que possam superar o histórico hegemônico e preconceituoso 

engendrado na escola, as aulas de Educação Física poderiam mirar para a construção de 

identidades positivas e para eliminação de racismos e preconceitos. Essa perspectiva guiou 

o meu trabalho como professora de Educação Física na rede pública e particular de ensino.  

Mudando-me para o estado mineiro, em 2015, tomei contato com algumas bandas
6
 

de Congo
7
. Percebia a presença de crianças e adolescentes congadeiros, em diversos 

grupos de Congado, e pensava comigo mesma se o conhecimento congadeiro dessas 

crianças e adolescentes era trabalhado na escola onde estudavam. 

Assim, essas indagações sobre a presença e valorização do conhecimento dos 

educandos congadeiros no interior da escola confluiu no ingresso no Programa de Pós-       

-Graduação da Universidade Federal de Ouro Preto. Ao ingressar, pretendia investigar a 

presença do conhecimento de crianças e adolescentes congadeiras de Ouro Preto, em 

especial, das guardas de Congado e Moçambique do Bairro Alto da Cruz, no ambiente 

escolar. 

Buscando delimitar o escopo de meu trabalho deparei-me, no quintal de casa, com 

reflexões quanto à história de Chico Rei, rei africano, como conta sua história, capturado e 

trazido junto com sua corte e sua família para trabalhar como escravo nas minas de ouro de 

Vila Rica. A casa onde vivia em Ouro Preto situava-se em frente à Mina Chico Rei, ponto 

turístico da cidade, espaço privado, aberto à visitação (entretanto, cobrando uma taxa para 

a visita). Dei-me conta de que por debaixo da casa onde morava, percorria dutos de um dos 

complexos de minas mais ricos e explorados nos séculos XVIII e XIX do ciclo do ouro em 

                                                                                                                                                                                
processo de migração das comunidades negras com a abolição da escravatura. As metáforas em seus pontos 

constituem-se como um instrumento de poder, tanto no que tange às questões espirituais evocadas em seus 

cantos, quanto a um instrumento de resistência perante os senhores escravocratas, pela linguagem metafórica, 

que ocultava seus dizeres (SANTOS, 2012). 
6
 Aqui nomeio como banda, pois é dessa maneira que o específico grupo e outros da região de Viçosa/MG, 

se denominam. Entretanto, são utilizados também os termos guarda e terno para designar o agrupamento de 

congadeiros. 
7
 Os termos Congo, Congado e Congada, designando à mesma manifestação, onde, no texto, utilizarei por 

vezes a expressão Congo e outras Congado, por ser dessa maneira que os congadeiros do Alto da Cruz de 

Ouro Preto referem-se a si. Ainda com relação aos congadeiros do Alto da Cruz, denominam-se como 

guarda, e assim, utilizarei esse termo para dizê-los. 
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Minas Gerais, que apresentou um número significativo de africanos habitando e sendo 

submetidos ao trabalho escravo naquele local (GASPAR, 2016). Tomei ciência de que o 

bairro onde vivia tinha o nome, além de Bairro Antônio Dias, de Palácio Velho: o primeiro 

palácio construído para os governadores da Colônia no início dos anos de 1700, por 

Henrique Lopes, proprietário desse complexo de minas (GASPAR, 2016). Hoje o Palácio 

Velho encontra-se em ruínas, rodeado por bocas de minas. 

Nesse momento, decidi mudar minha pesquisa para a história de Chico Rei, 

analisando sua presença no Reinado do Alto da Cruz e investigando sua presença – ou 

ausência – nas escolas de Ouro Preto. 

A escolha por essas referidas guardas e pelo Reinado do Alto da Cruz se fez a partir 

do conhecimento de que o mito de Chico Rei é presente nesses grupos e nesse Reinado, em 

que se intitulam herdeiros de Chico Rei, e também por estarem localizados no bairro e 

arredores onde a mítica do rei africano se desdobra: os bairros Alto da Cruz e Palácio 

Velho, a Igreja de Santa Efigênia do Alto da Cruz e a Mina Chico Rei. 

No entanto, tomei ciência de que havia uma apropriação da história de Chico Rei 

em contextos diversos, para além da realidade congadeira. Referia-se às produções 

narrativas e literárias construídas sobre o rei africano. Sua história foi reproduzida em 

diferentes momentos e distintos movimentos, como as produções de Afonso Arinos (1904), 

Diogo de Vasconcelos (1904; 1918), Eponina Ruas (1950), Manuel Bandeira (1930), 

Mário de Andrade (1925), Agripa Vasconcelos (1966), Manuel Querino (1918), 

intelectuais de relevância na sociedade mineira e brasileira. Desse modo, compreendi que a 

historicidade de Chico Rei não era concernente apenas à história oral e às tradições do 

Reinado do Alto da Cruz, mas também às produções históricas construídas a respeito dele. 

Foi traçado esse caminho, analisando as produções que falaram de Chico Rei, 

percorrendo o Reinado do Alto da Cruz e partindo para a realidade escolar de Ouro Preto, 

para conhecer de que maneira a história do rei africano estava sendo divulgada na prática-  

-pedagógica: ligada à expressão mítico-religiosa da prática congadeira do Alto da Cruz, 

que tem Chico Rei como mito fundador; ou ligada ao discurso das produções históricas, os 

quais, com maior presença dos escritos memorialistas e monumentalistas, trataram Chico 

Rei, por vezes como lenda, outras com veracidade, mas sempre o relacionando aos 

monumentos de Ouro Preto, endossando a memória histórica e os acontecimentos da 

cidade, onde sua história nas produções memorialistas e monumentalistas não foi contada 
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para dizer sobre os africanos em Vila Rica no período escravista, sobre suas ações de 

resistência à escravidão ou sobre as coroações de reis negros
8
. 

O mito de Chico Rei está intimamente ligado à origem do Congado, às 

africanidades revividas no território ouro-pretano e à herança de coroações de reis negros. 

E apresentar sua história sem aludir aos reinados negros é negar as práticas manifestas e as 

africanidades recriadas no solo ouro-pretano. Questionar-se quanto a isso, parte também 

das reflexões realizadas a respeito da singularidade de Ouro Preto, o que propicia que o 

contexto escolar de Ouro Preto também seja singular, frente à característica cultural ouro-  

-pretana. Nesse sentido, investigar as escolas de Ouro Preto pauta-se em apreender se esses 

elementos existentes na cidade singularizam a prática escolar da cidade ou se ela reproduz 

o silenciamento que é tradicionalmente encontrado no restante do país. 

Nesse trajeto, a pesquisa teve como objetivo geral analisar o mito de Chico Rei no 

Reinado do Alto da Cruz e nas escolas de Ouro Preto. Pautou-se, como objetivo específico, 

investigar de qual maneira a história do rei africano estava sendo apresentada nas escolas 

de Ouro Preto – por quais meios e materiais didático-pedagógicos, quais atores envolvidos 

e quais intencionalidades em apresentá-la – e se sua história estava sendo relacionada com 

a experiência religiosa do Congado de Ouro Preto, em especial, ao Reinado do Alto da 

Cruz, ou se esteva atrelada às produções históricas. 

Para tanto, essa pesquisa teve como metodologia o estudo de caso etnográfico, por 

compreender a especificidade do objeto de pesquisa e sua singularidade nos diferentes 

contextos: no Reinado do Alto da Cruz e as escolas ouro-pretanas. 

Stake (1995 apud ANDRÉ, 2005, p. 19), conta-nos que “o estudo de caso é o 

estudo da particularidade e da complexidade de um caso singular, levando a entender sua 

atividade dentro de importantes circunstâncias”. Segundo Sarmento (2011) o estudo de 

caso refere-se a uma investigação empírica sobre um fenômeno contemporâneo dentro do 

                                                           
8
 Houve um acontecimento curioso na finalização da pesquisa, acontecimento que está intimamente ligado à 

apropriação e divulgação da história de Chico Rei. Ao solicitar a elaboração da ficha catalográfica, a palavra-

chave Chico Rei foi elaborada da seguinte maneira: Chico Rei, 1717-1774, indicando seu ano de nascimento 

e morte. Entrei em contato com o sistema de bibliotecas da Universidade Federal de Ouro Preto questionando 

o assunto e pedindo que retirasse a data, já que não há nenhuma fonte que a assegure. Um funcionário da 

UFOP contou-me que essa palavra-chave estava catalogada dessa maneira, desde a Biblioteca Nacional, 

referenciada em uma biblioteca dos Estados Unidos e em um artigo do periódico Africana: The Encyclopedia 

of the African and African American Experience, em sua segunda edição. Outra referencia para essa palavra- 

-chave foi o livro O ouro da liberdade, a história de Chico Rey, de Helena Moura, de 1997. A autora do livro 

criou diversos elementos da história de Chico Rei, como o nome Nalanga, e disse, no prefácio de seu livro, 

que “os registros documentais são raros, quase nulos. Por isso, fica ainda mais sutil a linha que separa o que 

pode ser comprovado e o que pode ser intuído” (MOURA, 1997, p. 1). Nesse sentido, a reprodução da 

história de Chico Rei alcançou um lócus em que até mesmo a palavra-chave está imbuída de dados que foram 

criados. 
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seu contexto real de vida, onde o objeto de pesquisa, pela sua natureza singular, requer 

formatos metodológicos amplos e integrados, a fim de abranger o objeto de estudo em sua 

globalidade. 

Para tanto, o estudo de caso visa três métodos de coletas de dados: a observação, a 

entrevista e a pesquisa documental (LUDKE; ANDRE, 1986). Nesse sentido, foram 

utilizados esses três métodos de coleta de dados na investigação. 

O método de observação respaldou-se, em específico, na observação participante, 

onde, segundo Vianna (2007), refere-se à interação com as pessoas e situações; interação 

nas situações de vida diária; teoria com ênfase na interpretação e compreensão da 

existência humana; processo de pesquisa aberto, flexível e que requer constante redefinição 

do que é o problema, com base em fatos coletados em situações da existência humana; 

estudo de caso e planejamento, análise profunda e qualitativa; desempenho do papel de um 

participante que se envolve, estabelecendo relações com sujeitos observados; e uso da 

observação direta juntamente com outros métodos de coleta de informações. 

O viés etnográfico esteve presente no âmbito do estudo de caso, pois, como 

apresentou Malinowski (1984), a etnografia pauta-se em compreender o ponto de vista do 

oriundo, perceber sua visão de mundo e a sua relação com a vida. Nesse sentido, a 

observação não foi distanciada da realidade investigada, distanciada dos sujeitos 

envolvidos. A investigação foi pautada em um estreitamento de relações com os sujeitos e 

com a realidade singular do Reinado do Alto da Cruz e com as guardas que o compõem. 

Quando iniciei o contato com a III Capitã da guarda de Congado do Alto da Cruz, 

Kátia Silvério, que também integra a Guarda de Moçambique, ela disse-me que para eu 

entender eu deveria sentir, e para sentir eu deveria estar dentro do grupo. E foi assim que 

ela me convidou para acompanhar e participar da Guarda de Moçambique, guarda que tem 

como Capitão-Mor Kedison Geraldo, seu irmão. 

No primeiro dia em que ela me convidou para participar de uma apresentação da 

guarda, deu-me na mão o pantagome
9
. Eu assustada peguei e toquei. A guarda nesse 

momento entrava nos espaços da Mina Chico Rei, logo depois o Capitão-Mor Kedison 

iniciou o canto: 

 

Grande Anganga Muquixe 

                                                           
9
 Instrumento como uma caixa fechada, com contas e guizos em seu interior e duas alças, uma de cada lado. 

O Pantagome simboliza a peneira, instrumento de mineração, segundo a III Capitã, Kátia Silvério. 
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Sua gunga não bambeia 

Undamba Berê Berê 

Vou te abraçar, vou te acolher 

Nas sombras de um Jatobá. (domínio público, gravada por Maurício Tizumba) 

 

Grande Anganga Muquixe é o negro mais velho e mais sábio, o Rei Congo. 

Kedison, naquele momento, disse que para eles o Grande Anganga Muquixe era Chico Rei, 

o dono da festa, o dono do Reinado, do Reinado do Alto da Cruz. Undamba Berê Berê, 

para Martins (1997, p. 22) significa “a mãe do Rosário, rainha da terra e senhora do mar”, 

a Nossa Senhora do Rosário. A origem mítica do Congado: Chico Rei e a santa dos 

congadeiros, Nossa Senhora do Rosário, louvados num mesmo canto. Vivi aquele 

momento como um ritual de passagem. Momento em que fui e me senti inserida no 

ambiente da guarda. Quando passei de mera espectadora para integrar aquela áurea 

ritualística. 

Escrevendo essa apresentação e revivendo em meu corpo aqueles acontecimentos, 

lembro-me de um trecho de Pablo Neruda, que muito me comoveu, citado por Marcos 

Ferreira Santos (2008): 

 

[...] Esse encontro com o imprevisto vale pelo tanto que a gente andou, por 

tudo que a gente leu e aprendeu... É preciso perder-se entre os que não 

conhecemos para que subitamente recolham o que é nosso da rua, da areia, 

das folhas caídas mil anos no mesmo bosque. (NERUDA, 1980, p. 274) 

 

 Desde então fui convidada a acompanhar e a integrar a guarda de Moçambique de 

Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia do Alto da Cruz. Acompanhei as guardas em 

doze apresentações, entre festejos e Reinados, onde em três ocasiões se faziam presentes a 

guarda de Moçambique e também a guarda de Congo, sendo duas ocasiões o próprio 

Reinado do Alto da Cruz, no ano de 2018 e 2019. 

O convite da Capitã Kátia – e que também se tornou o convite do Capitão-Mor 

Kedison – para que eu integrasse à Guarda de Moçambique, como uma moçambiqueira, 

vestida com a farda, que é como eles chamam as vestes brancas, com rosário de contas de 

lágrimas e guias no pescoço, rezando, cantando, dançando e tocando, fez desenvolver a 

minha espiritualidade, meu caminho de crença e fé. Entretanto, realizei um esforço para 
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efetivar as duas ações: moçambiqueira e pesquisadora. Busquei realizá-las de maneira que 

uma não sobrepusesse à outra, onde, minha devoção que ascendia não vendasse a 

racionalidade que a pesquisa científica requer, e que a razão científica não reprimisse a 

minha fé. Na prática, minha emoção vivia o ritual da espiritualidade acompanhada de meus 

olhos, ouvidos e minha câmera fotográfica que estavam atentos ao ritual do plano físico. 

No fim, vivi o que sou, um ser-humano, que não despe de si para viver o outro. 

Utilizei dos recursos de foto, áudio e vídeo para a coleta de dados na investigação 

etnográfica. As entrevistas foram realizadas com três integrantes da comunidade 

congadeira: Marize Guimarães, integrante da guarda de Moçambique; Kátia Silvério, III 

Capitã da Guarda de Congo; e Kedison Geraldo, Capitão-Mor da Guarda de Moçambique. 

O método da entrevista pretendia, além de coletar dados sobre significados e sentidos 

quanto a ser congadeiro e moçambiqueiro, conhecer a história oral de Chico Rei, a partir 

daqueles que o revivem e compreender qual princípio ordenador o mito exerce no grupo e 

quais sentidos a comunidade congadeira do Alto da Cruz dão a ele. 

Foram realizadas também outras sete entrevistas com diversos congadeiros, 

participantes do Reinado do Alto da Cruz no ano de 2019. Buscava conhecer a dimensão 

do Reinado do Alto da Cruz para as guardas visitantes e, principalmente, conhecer a 

circularidade do mito de Chico Rei para outras guardas de Congado e Moçambique. 

No ambiente escolar, pautei-me também no estudo de caso. Investiguei, in loco, 

onze escolas localizadas no Centro Histórico e bairros arredores de Ouro Preto. Determinei 

esse espaço por compreender que a história de Chico Rei poderia ter circularidade na 

região central da cidade. Como Centro Histórico, compreendo como o território tombado 

pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), bem como os bairros 

mais antigos do município, que apresentam monumentos tombados, como parte do bairro 

Alto da Cruz, (onde uma parte pertence ao Centro Histórico e na outra, apenas 

monumentos antigos são tombados) e o Bairro Padre Faria. Quanto aos bairros arredores, 

refere-se àqueles que não pertencem ao Centro Histórico, mas que se encontram em uma 

distância de até 5,5 km da Praça Tiradentes, no centro de Ouro Preto
10

. Dessas onze 

escolas, quatro são da rede estadual, seis da rede municipal e uma escola da rede particular 

de ensino. As visitas às escolas foram realizadas entre o segundo semestre de 2017 e o 

segundo semestre de 2018. 

                                                           
10

 Parâmetro elaborado por mim. 
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Essa investigação nas escolas pautou-se no caráter exploratório, em uma 

investigação mais aberta, que aborda o estudo de caso, onde, segundo Ludke e André 

(1986) consiste no desenvolvimento de três fases: uma primeira aberta e exploratória; uma 

segunda sistemática para a coleta de dados e uma terceira, que refere-se à análise e 

interpretação de dados. 

 Nesse sentido, a investigação in loco nas onze escolas ouro-pretanas foi de caráter 

exploratório, questionando o corpo gestor e o corpo docente das instituições escolares a 

respeito de alguma atividade elaborada sobre Chico Rei, além da Secretaria Municipal de 

Educação de Ouro Preto. Por ser um caráter exploratório, não houve recorte temporal para 

essa investigação. 

Entretanto, a coleta de dados nesse lócus apresentou-se pequena. Portanto, expandi 

para outras fontes. 

Utilizei da análise documental, como requer o estudo de caso, analisando dois 

projetos de Educação Patrimonial realizados nas escolas ouro-pretanas; um projeto 

realizado entre os anos de 2004 e 2005 e outro realizado durante 18 anos. Nesse último, no 

entanto, a análise restringiu-se em dois livros entregues às crianças participantes do 

projeto, um sem data de publicação e o outro de 2005. 

Foram analisados também três livros paradidáticos entregues a todas as escolas de 

Ouro Preto, elaborados no viés da Educação Patrimonial, via Secretaria Municipal da 

Educação e outro elaborado pela Comissão Ouro-Pretana de Folclore. 

E por fim, foram analisados dezesseis livros didáticos entregues às escolas ouro-     

-pretanas, livros com data de publicação entre os anos de 2008 a 2014, onde alguns foram 

distribuídos no ano de 2018. Esses livros foram coletados em três escolas da cidade, uma 

escola da rede estadual e duas escolas da rede municipal. 

Tanto nos projetos de Educação Patrimonial, como nos materiais paradidáticos e 

nos livros didáticos, a investigação pautou-se em conhecer se Chico Rei era citado e como 

ele estava sendo apresentado. 

 No referencial teórico, foi realizado um amplo levantamento de diversos trabalhos 

literários, artísticos, acadêmicos, livros de História, dentre outros, em que citaram, 

comentaram ou propuseram-se a contar a história de Chico Rei. Foram diversas produções, 

de distintas épocas, movimentos e intencionalidades, a começar pela obra de Afonso 

Arinos (1904), a qual, segundo Gaspar (2014), acredita ser a mais longínqua a citar Chico 

Rei. 
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Desse modo, elenquei quatro categorias de análise para analisar essas produções. 

As categorias foram: os memorialistas, escritores que escreveram sobre Ouro Preto com o 

objetivo de resgatar e construir uma memória histórica da cidade após a mudança da 

capital mineira, de Ouro Preto a Belo Horizonte, em 1897; os monumentalistas, a respeito 

de intelectuais que cobraram a monumentalização da cidade ouro-pretana e sua elevação à 

Patrimônio; o ativismo intelectual negro, refere-se àqueles que escreveram sobre Chico Rei 

no lócus das ações de africanos no período escravista e àqueles que incorporam a mítica no 

âmbito da identidade e manifestações artísticas negras; e as produções acadêmicas, as 

pesquisas que o citaram, disputando sua veracidade e historicidade. Todos os trabalhos 

levantados foram agrupados e analisados nessas quatro categorias. 

A Sala Ouro Preto da Biblioteca Municipal de Ouro Preto foi um lugar onde 

busquei as produções escritas a respeito de Chico Rei. A ida à biblioteca teve como 

objetivo conhecer em quais produções – e se haviam tais produções – ele se encontrava ou 

o que era dito sobre ele. De maneira ampla, busquei entender como Chico Rei estava 

apresentado para comunidade ouro-pretana, a partir da biblioteca municipal. 

Os referenciais teóricos para a análise das produções narrativas foram Gaspar 

(2014; 2016) para análise quanto à historicidade do mito de Chico Rei; Natal (2007; 2006) 

quanto à construção memorialista e monumentalista sobre Ouro Preto, conferindo a 

elevação de Monumental Nacional da cidade; LeGoff (1996) no que tange às discussões 

referente à Memória Social. 

Na discussão sobre o Congado e Chico Rei, respaldei-me em Marina de Mello e 

Souza (2002), José Ramos Tinhorão (2012) e Leda Maria Martins (1997). Essa análise 

buscou trazer fontes históricas sobre a origem do Congado e das coroações de reis negros 

que indicassem e assemelhassem aos elementos do mito de Chico Rei. 

As análises frente ao mito de Chico Rei na experiência do Reinado do Alto da Cruz 

foram guiadas pelas perspectivas de mito, a partir das contribuições de Joseph Campbell 

(1997), Mircea Eliade (2006) e também Ferreira Santos (2008), Rubens da Silva Alves 

(2005; 2007) e Vânia Noronha Alves (2008). Pude apreender que a experiência do Reinado 

do Alto da Cruz com a mítica de Chico Rei é vivida no âmbito mítico-religioso. 

As perspectivas de mito conferiram uma base teórica para as análises, por 

compreender que mitos são histórias de busca de verdade e de sentido, como apresentou 

Joseph Campbell (1990). E, também, como diz Eliade (2006), o mito designa uma história 
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verdadeira e extremamente preciosa por seu caráter sagrado, exemplar e significativo, além 

de fornecer modelos para a conduta humana. 

No âmbito da investigação no ambiente escolar, respaldei-me na Lei nº 10.639/03, 

que institui a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, 

quanto da efetivação da lei, em específico valorizando a temática do rei negro e o 

Congado, com as referências de Santos (2014) e Silva (2017), além das discussões a 

respeito da cultura negra e educação, em Gomes (2003; 2012), Gomes e Gonçalves e Silva 

(2006); Munanga (2010; 2015). 

Respaldei-me também nos estudos de colonialidade e decolonialidade, em Walsh 

(2006; 2007) e Oliveira e Candau (2010). Além da perspectiva crítica da educação, estudos 

sobre escola reprodutora, conteúdos legitimados e forma escolar em Saviani (2012), 

Bourdieu (2013). 

A respeito da Educação Patrimonial, o referencial bibliográfico pautou-se em Rossi 

(2007) e Horta (1999). Quanto ao Livro Didático, respaldei-me nas pesquisas de 

Bittencourt (2001; 2004), Munakata (2012); Cassiano (2004) e Silva (2004). 

Investigar a realidade escolar sobre sua atuação em relação à temática do rei negro 

refere-se ao conhecimento sobre de que maneira a história da comunidade negra e africana 

da cidade de Ouro Preto, além do próprio Congado, que se faz presente na cidade, é 

trabalhado e valorizado no ambiente escolar ouro-pretana. 

Portanto, essa pesquisa encontra-se no campo da diversidade, na expressão do 

Reinado do Alto da Cruz e do mito de Chico Rei e nas questões étnico-raciais e educação, 

sobretudo no que tange à história de personagens negros, a partir da vivência exercida por 

uma manifestação afro-brasileira e suas existências ou ausências no ambiente escolar. 

Por fim, essa dissertação está distribuída nos seguintes capítulos:  

1) “Chico Rei da África a Ouro Preto: raízes e origens do Congado”. Nesse 

capítulo discuto a origem do Congado a partir de pesquisas históricas referente 

a essa manifestação, trazendo elementos que se assemelham ao mito de Chico 

Rei, como a coroação de reis negros, as irmandades negras e as construções de 

igrejas pelos irmãos negros do Rosário, associados a irmandades de Nossa 

Senhora do Rosário e Santa Efigênia. 

2) “Chico Rei, o monarca africano em Vila Rica: as produções históricas”. Nesse 

capítulo apresento e analiso as produções que falaram de Chico Rei, analisando- 
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-as em quatro categorias de análises, vislumbrando os momentos, movimentos e 

intencionalidades da reprodução da história de Chico Rei. 

3) “O Reinado, o Congado e o Moçambique do Alto da Cruz: a herança de Chico 

Rei”. Nesse capítulo retomo a discussão sobre o Congado, no entanto, 

apresentando a experiência congadeira do Alto da Cruz e as relações com o 

mito de Chico Rei. 

4) “As escolas, Chico Rei e o Reinado: o mito-heroico e o mito-religioso no 

ambiente escolar”. Por fim, apresento a pesquisa realizada nas escolas ouro-      

-pretanas, bem como os projetos de Educação Patrimonial e os Livros 

Didáticos, analisando a presença da história e Chico Rei nesses ambientes e 

como ela foi tratada. 
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1. CAPÍTULO I - CHICO REI DA ÁFRICA A OURO PRETO: RAÍZES E 

ORIGENS DO CONGADO 

 

Chico Rei é reconhecido como um rei africano capturado e trazido com sua família 

como escravo para a América Portuguesa, especificamente para Vila Rica, atual Ouro 

Preto, para trabalhar nas minas de ouro da localidade. Sobrevivendo apenas ele e seu filho, 

Chico Rei passou a trabalhar como escravo na Mina da Encardideira, nos arredores do 

Palácio Velho. Com seu trabalho incessante, conseguiu comprar sua alforria, 

posteriormente, a alforria de seu filho e de outros africanos escravizados, que juntos, foram 

libertando outros africanos e assim sucessivamente. Além de alforriar-se e alforriar os 

outros, conseguiu comprar a Mina da Encardideira e o Palácio Velho, o antigo palácio dos 

governadores. A mítica conta que Chico Rei foi coroado novamente como rei e que no dia 

6 de janeiro saía em cortejo pelas ruas de Vila Rica, com sua corte, ao som de instrumentos 

africanos e passos de danças, dando origem ao Congado. Associa-se à Irmandade
11

 de 

Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia dos Pretos do Alto da Cruz, e junto aos irmãos 

africanos da irmandade constroem a Igreja de Santa Efigênia do Alto Cruz, realizando, a 

cada ano, o Reinado e o cortejo do Congado. 

 A história de Chico Rei, um dos mitos de origem do Congado, apresenta elementos 

que se assemelham a acontecimentos históricos que rementem à origem do Congado, que 

remontam o Reino do Congo e suas relações com o reino português, logo no início da 

invasão portuguesa em território africano, na segunda metade dos anos de 1400. 

 Nesse sentido, a discussão aqui travada, sobre as origens do Congado, se faz 

também pelos elementos presentes no mito de Chico Rei e que trazem verossimilhança 

com os acontecimentos históricos sobre as manifestações do Congado: eleição e coroações 

de reis negros, constituição de irmandades negras e construção de igrejas. 

O Congado é uma manifestação cultural religiosa de matriz africana que une, em um 

movimento híbrido, a devoção a Nossa Senhora do Rosário e a santos negros ligados ao 

catolicismo, com toques de tambores, cantos, danças e também, a eleição e coroação de 

reis e rainhas negros. No Congado, a fé em Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e em 

outros santos negros é vivida pelas reminiscências da matriz africana reconstruídas em solo 

brasileiro. Seria, como diz Leda Maria Martins (1997), a “devoção de determinados santos 

                                                           
11

 Segundo Rubens Alves da Silva (2005, p. 2) as irmandades de homens pretos “constituíram-se em espaços 

de sociabilidade e de afirmação identitária de escravos africanos e seus descendentes no Brasil, tendo como 

padroeiros, principalmente, as santidades Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia”. Será 

discutido com mais intensidade sobre as irmandades negras no segundo capítulo dessa pesquisa. 
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católicos por meio de uma gnosis
12

 ritualmente africana”, ou seja, “santos católicos 

festejados africanicamente” (MARTINS, 1997, p. 31). 

O Congado emerge no contexto da escravidão no Brasil, quando irmandades 

negras, associações leigas religiosas ligadas à Igreja Católica em devoção a Nossa Senhora 

do Rosário e a santos negros, são criadas. O movimento de irmandades negras consolidou- 

-se como um espaço de afirmação social e cultural de africanos escravos, forros, libertos e 

livres; por utilizar-se de uma instituição de modelo europeu, para louvação, com 

reminiscências africanas, aos santos de devoção. A par disso, as irmandades se 

consolidaram também como um ambiente de constituição de uma resistência em um 

agrupamento negro, para a subsistência e sobrevivência coletiva, com assistências aos 

irmãos negros, como na compra de alforrias coletivas, assistência social e médica, funerais 

e enterros dignos aos seus mortos. Os donativos – mensalidades cobradas em dinheiro – 

arrecadados pela irmandade se destinavam a essas assistências, além da busca pela 

construção de seu templo próprio, como as igrejas em devoção a Nossa Senhora do 

Rosário dos Homens Pretos. 

Nesse sentido, no movimento entre agrupamentos em irmandades negras de 

louvação a Nossa Senhora do Rosário e a santos negros, unindo eleições de reis e rainhas 

congos, que se davam no ceio das irmandades negras, os cortejos das embaixadas – a 

guarda formada pelos congadeiros, em desfile com os reis coroados – é que se dá o 

Congado e suas manifestações. 

A origem do Congado não é algo certo, mas diversas explicações são remetidas a 

ele. Há pesquisas de historiadores, antropólogos e folcloristas que buscaram entender essa 

manifestação afro-brasileira, que traz em seu bojo um complexo modo de existir; e há as 

origens mito-religiosas, as quais se sustentam e vivem os próprios congadeiros. 

Apoio-me em Marina de Mello e Souza (2006) e José Ramos Tinhorão (2012), 

além de outros pesquisadores que se voltaram a investigar as origens do Congado, para 

compreender a manifestação do Congado. 

Souza (2006) e Tinhorão (2012) colheram dados que refletem um contexto 

histórico latente quanto às origens das manifestações do Congado: da chegada dos 

portugueses no Reino do Congo e a hibridização dessas culturas em contato. São elementos 

que se voltam para as reminiscências hierárquicas das coroações de reis negros no Reino 

                                                           
12

 “Etimologicamente, o termo gnose relaciona-se com gnosko, que em Grego antigo significa 'saber’”. 

MUDIMBE, V.Y. A invenção da África: Gnose, Filosofia e a ordem do conhecimento”.  Lisboa: Edições 

Pedalgo, 2013, p. 1. 
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do Congo, a partir da introdução da cultura católica europeia em solo cultural banto
13

. 

Outro ponto são as expressões imagéticas dos acontecimentos mítico-religiosos, ligados à 

matriz africana e à devoção católica. 

Assim, como toda manifestação cultural secular, sua origem também se dá a partir 

de um evento mítico. E, por vezes, esse acontecimento mítico não se distancia do 

acontecimento histórico. Afinal, o complementa, gerando o escopo consistente de 

elementos constitutivos dessas ricas manifestações culturais, como é o caso da mítica de 

Chico Rei. No entanto, a origem do Congado também se funda no mito de Nossa Senhora 

do Rosário, sendo ela a poderosa santa de devoção dos congadeiros. A santa que surgiu no 

mar e foi resgatada pelos negros. 

Sobre a aparição de Nossa Senhora do Rosário para os negros, apresento-a a partir 

do livreto chamado Nossa Senhora do Rosário dos Congadeiros, elaborado pela 

Associação Amigos do Reinado – AMIREI (2012)
14

. 

 

Segundo os congadeiros de Ouro Preto, Nossa Senhora do Rosário 

apareceu pela primeira vez no tempo da escravidão. A imagem estava no 

mar, parada no meio das águas. Os escravos foram os primeiros a vê-la, 

muito longo, no mar. Os senhores de escravo trouxeram os padres, rezaram 

ladainhas e missas, cantaram, benzeram. Mas a imagem não se movia. Os 

negros pediram aos senhores autorização para cantar, reza e chamar a 

imagem para a terra. Os senhores permitiram; disseram, no entanto, que se 

não fosse uma coisa séria, eles iriam apanhar até morrer. Os negros foram 

até a mata, cortaram três troncos de árvore, abriram um buraco no meio, 

estenderam em cima dele um couro de cabra curtido. Começaram a cantar 

na língua dos povos africanos [...]. Surge o primeiro tipo de Congado: o 

CANDOMBE. O toque dos tambores e os cantos fizeram a imagem se 

mover muito lentamente na direção do continente. [...] Novos escravos 

vieram para ajudar no canto, marcando o ritmo com a batida dos pés [...]. O 

MOÇAMBIQUE tem origem nesse momento. [...] Os demais escravos que 

                                                           
13

 Segundo Nei Lopes (2004), os traços culturais determinantes da africanidade no Brasil provêm, 

basicamente, de dois grandes extratos civilizatórios: o da civilização Kongo, florescida em parte dos atuais 

territórios de Congo – Kinshasa, congo – Brazzaville, Gabão e Norte de Angola; e o das civilizações 

desenvolvidas na região do golfo da Guiné, principalmente na atual Nigéria e Benin, antigo Daomé. Esses 

traços é que se costumam classificar como bantos (os primeiros) e sudaneses (os outros). 
14

 A AMIREI – Associação Amigos do Reinado foi criada em 2008 pelos próprios congadeiros para a 

realização da retomada do Reinado do Alto da Cruz, em 2009. Mais à frente irei discutir a formação da 

Associação. 
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observaram aquela peleja decidiram ajudar [...]. Esse grupo foi chamado de 

CONGADO. Nossa Senhora aproxima da areia. Os congadeiros entram no 

mar para buscá-la, mas a imagem é muito pesada e eles tem dificuldade 

com as águas. [...] os índios decidem ajudar. É o congado de CABOCLO. 

Batendo as flechas nos arcos, aumentam o ritmo da música e da dança. 

Todos juntos trazem Nossa Senhora do Rosário para a terra. O peso ainda 

era muito grande. O Congado e o Caboclo seguem na direção da igreja, 

cantando e pulando muito. O Moçambique acompanha os carregadores da 

imagem, o Candombe espera tocando e cantando na porta da capela. 

Percebendo a alegria de todos, os agricultores também começam a cantar e 

dançar. Vão a frente, a pé ou a cavalo, abrindo e limpando o caminho até a 

igreja. Estes deram origem ao congado de CATOPÊ e a todos os congados 

de CAVALEIROS. No dia seguinte. [...] quando abriram as portas da 

capela o altar estava vazio. [...] O senhor de escravos achou que se tratava 

de uma armação e ameaçou bater em todos. No meio da conversa vieram 

avisa que a santa estava na água. Toda peleja do dia anterior se repetiu. [...] 

Os escravos se uniram e fizeram um acordo com o Senhor, que se a 

imagem viesse com eles, o senhor autorizaria os escravos construírem uma 

capela especialmente para Nossa Senhora do Rosário. Os cantos e a dança 

dos escravos trouxeram a imagem. Ela foi levada para a senzala e colocada 

sobre os tambores onde recebia louvores e orações. A nova igreja foi 

construída. A notícia se espalhou, todos os escravos queriam participar das 

festas a Nossa Senhora do Rosário. (AMIREI, 2012, p. 8-14) 
15

 

 

Podemos compreender pela história da aparição de Nossa Senhora do Rosário para 

os negros, no tempo da escravidão, que elementos religiosos africanos e católicos se 

imbricam, ocupando um mesmo espaço mágico-devotivo, em que caminham juntos no 

cortejar dos tambores, dos cantos e das danças do Congado. Os tambores foram feitos na 

mata, com troncos de árvores, mirando para a expressão ritual que consiste no ato de 

confeccionar um tambor e tocá-lo para alguma divindade. Outras expressões de negros 

africanos vão surgindo para rezar à santa em busca de concretizar o feito maior: trazê-la até 

a terra. Assim, outros grupos, como indígenas, que possivelmente se assemelharam à 

                                                           
15

 O livreto foi elaborado com patrocínio da Unesco e apoio do Iphan e da Prefeitura de Ouro Preto. 

 



30 
 

mesma condição subjugada dos negros, unem-se a eles em busca de um único objetivo, a 

fé que os une. 

Segundo Leda Maria Martins (1997), a descrição da história narrada do resgate da 

Santa do Rosário no mar (ou cachoeira, ou gruta, como também é contada) permite três 

elementos substanciais em sua enunciação: a descrição de uma situação de repressão vivida 

pelos negros; a reversão simbólica dessa situação com a retirada da santa das águas pelos 

cantos e tambores; a instauração de uma hierarquia ou de outro poder, fundado pelo 

arcabouço mítico (MARTINS, 1997, p. 56). Nesse sentido, a ligação mítica traz 

sustentação religiosa, ligadas à fé, que não se dissocia de seu movimento social em busca 

da liberdade. A história de Chico Rei, portanto, pode também ser vista a partir dessa 

análise, em que há uma situação de repressão do negro e a partir de seus feitos, capitaneada 

pelo seu “instinto” real, mas também pela fé, associado à Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário e Santa Efigênia, é que consegue reverter sua situação e instituir uma nova 

hierarquia, na qual, os negros são protagonistas. 

Assim, a origem do Congado permeia esses valores mítico-religiosos, de devoção e 

fé, e de subversão de uma situação de opressão, unindo os elementos africanos e europeus, 

construindo uma maneira única de viver a cultura imposta pela colonização portuguesa, 

mas também, rememorar sua ancestralidade africana. 

No entanto, antes mesmo dos acontecimentos míticos aqui narrados e anterior ao 

surgimento das irmandades negras no Brasil colonial, as quais, em alguns lugares, são 

existentes até os dias atuais, ainda ligadas às guardas de Congado e à realização da 

coroação de reis negros; a devoção a Nossa Senhora do Rosário por parte de negros 

africanos e as raízes dessa manifestação afro-brasileira, traz consigo uma gama de 

acontecimentos históricos da África, em específico, na África Centro-Ocidental, a partir da 

chegada comercial de Portugal no reino cultural banto. 

Em Portugal, pela sua cultura católica, a devoção a Nossa Senhora do Rosário já era 

presente desde o século X, pela história de Domingos Gusmão, o qual a santa teria 

aparecido para ele, apresentando-lhe e ensinando os poderes do rosário de contas e da 

oração por seu intermédio. Desde então, ordens dominicanas e irmandades brancas de 

devoção ao Rosário passaram a existir em Portugal desde o século XII (TINHORÃO, 

2012). 

Pela expansão marítima portuguesa, onde os objetivos comerciais, econômicos e 

religiosos não se dissociavam, a catequização e o batismo católico se espalharam no 
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território do Reino do Congo, logo na chegada da expedição marítima, capitaneada pelo 

navegador Diogo Cão, em 1481, a mando do Rei de Portugal, Dom João II (TINHORÃO, 

2012, p. 108-109). O reino português, ao adentrar no reino congolês pela fonte do Rio 

Zâmbia, tomou conhecimento de um reino rico, com uma vasta cultura e um complexo 

sistema de coroações de reis e transposição de coroa, o qual favoreceria os diálogos da 

coroa portuguesa com as hierarquias congolesas (TINHORÃO, 2012). 

Iniciando pelo batismo de reis e chefes africanos da etnia banto, onde o primeiro a 

ser batizado no catolicismo foi o Mani Soyo, rei da província de Soyo, uma localidade 

pertencente ao reino do Congo; o próprio Manicongo do reino do Congo, Muemba 

Nzinga
16

, também foi batizado, mudando o seu nome africano para Afonso I, o qual se 

dizia irmão do rei de Portugal (TINHORÃO, 2012, p. 109). Após esse acontecimento, 

foram sucessivos batismos de cargos hierárquicos e reis do reino congolês para a religião 

católica. 

A complexa estrutura hierárquica do Reino do Congo na África Centro-Ocidental 

era composta, como apresenta Marina de Mello e Souza (2006), por aldeias que tinham seu 

chefe, que muitas vezes pertenciam a uma organização política e social maior como parte 

de uma confederação de aldeias ou de um reino estruturado em torno de uma capital e um 

rei, a quem todos obedeciam e enviavam tributos. Esses chefes eram eleitos conforme as 

tradições congolesas, sendo confirmado sempre por um líder religioso – uma prática 

comumente encontrada no reino português e outros reinos europeus, onde o líder religioso, 

no caso português, referindo-se ao papa, realizava a coroação real. 

A partir da introdução do catolicismo na cultura congolesa, as práticas dessa 

religião tinham papel determinante em suas ações organizativas, cerimônias e rituais, 

entretanto, assimilado e vivido a partir da cultura baconga
17

. Uma dessas práticas foi a 

coroação de reis congos realizada por padres e clérigos católicos. Como apresenta Souza 

(2006, p. 85): 

 

                                                           
16

 A expressão Manicongo refere-se ao grande rei do Reino do Congo, onde mani significa rei. Muemba 

Nzinga foi rei do reino congolês no século XVI. Mani Soyo era o rei da província de Soyo, o primeiro a 

travar contato com os portugueses na sua chegada (TINHORÃO, 2012). 
17

 Marina de Mello e Souza argumenta que o termo bacongo advém da expressão utilizada por antropólogos 

para designar como bakongo os povos falantes da língua kikongo. Entretanto a autora diz que a antropologia 

moderna designou o termo bacongo para os grupos pertencentes à antiga região a qual se localizava o antigo 

Reino do Congo (SOUZA, 2006, p. 335). Desse modo, utilizo-me do termo colocado por Souza, referindo-    

-me como baconga à cultura dos povos pertencentes à região do Reino do Congo. 



32 
 

Nos aspectos da sociedade congolesa aqui tratados, como poder, religião, 

ritos e insígnias de poder, a grande mudança foi a incorporação de 

elementos do cristianismo e de costumes da sociedade lusitana às tradições 

bacongo vigentes antes do contato com os europeus. Essa incorporação se 

deu sempre a partir de uma interpretação bacongo dos ensinamentos, ritos e 

símbolos lusitanos propostos, sendo o resultado desse encontro um diálogo 

no qual as mensagens eram emitidas em uma clave e recebidas em outra, 

sem que isso impedisse a relação entre os diferentes. 

 A introdução de práticas católicas foi assimilada pela cultura baconga, no entanto, 

elementos da matriz cultural africana não foram puramente trocados pela cultura europeia 

imposta. Novas práticas foram incorporadas, entretanto, percebidas e vividas a partir de 

suas origens culturais. 

Como apresenta Souza (2006), “em quase todas as regiões que receberam mão-de-   

-obra africana, as comunidades negras escolheram reis que cumpriam papéis rituais e 

sociais e eram festejados com danças, música e teatralizações” (SOUZA, 2006, p. 181). 

Portanto, em Portugal, na América Espanhola, no Caribe e na América do Norte, tais 

eleições foram realizadas, sendo mais latentes, na América portuguesa, onde foram mais 

difundidas. 

Segundo José Ramos Tinhorão (2012), em Portugal, confrarias de negros devotos 

de Nossa Senhora do Rosário existiam em Lisboa, com quase certeza, como diz o autor, a 

partir de 1533. Mas os africanos recenseados em Lisboa estiveram documentalmente 

envolvidos com as confrarias brancas de devoção a Nossa Senhora do Rosário, “embora de 

porta afora”, desde 1505 (TINHORÃO, 2012, p. 108). É também Tinhorão (2012) que 

supõe que, nas primeiras caravelas aportadas na Terra de Santa Cruz, em 1500, já haviam 

negros africanos na tripulação, e que esses poderiam ser devotos de Nossa Senhora do 

Rosário, pela disseminação da devoção à santa na terra portuguesa e no processo de 

batismo e catequização dos africanos no Reino do Congo. 

Segundo Souza (2006), foi em Olinda a primeira constatação de uma coroação de 

reis negros no Brasil, coroando um rei e uma rainha negros de nação Angola, em 10 de 

setembro de 1666 (SOUZA, 2006). Já Tinhorão, ao citar relatos do Padre Antônio Pires, 

diz que em 1552 já existia em Olinda “huma confraria do Rosario”; e, entre os anos de 

1662 e 1667, deu-se também a construção de uma Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 

Homens Pretos no Recife (TINHORÃO, 2012, p. 111). 
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Em todo caso, isso mostra como os processos de coroações de reis negros e suas 

teatralizações, danças e cortejos, bem como a devoção a Nossa Senhora do Rosário já 

existiam em nossa terra logo nos primeiros cem anos da colonização portuguesa e se 

estendeu pelos séculos, sendo fortemente encontrada e documentada nos séculos XVIII e 

XIX e existentes até os dias de hoje; ressignificadas, com mudanças, mas ainda existentes 

em diversos territórios do Brasil. 

As coroações de reis e rainhas negros, suas danças e cortejos e a louvação ao 

Rosário são os primórdios das manifestações que surgiram após, além do próprio Congado 

e o Moçambique, mas também os Maracatus de Pernambuco, Congos do Nordeste, os 

Cacumbis do Espírito Santo, o Cordão de Marambiré, remanescente quilombola no baixo 

Amazonas
18

 (SOUZA, 2006, p. 222). 

Um fato interessante, a respeito das coroações de reis negros e as associações em 

irmandades negras em louvor a Nossa Senhora do Rosário e aos santos negros, é o 

acontecimento em que, eleições de reis negros e as organizações em irmandades negras, a 

priori, deu-se pelo agrupamento em etnias. Antes de encontrar as expressões de reis 

congos, era comumente encontrada a expressão reis de nação. Souza (2006), apoiando-se 

em Roger Bastide (1960), a respeito das confrarias, aponta que a reunião em torno de um 

santo, mais do que mística, expressava uma espécie de parentesco étnico. Por conta do 

“estilhaçamento das relações familiares provocado pelo tráfico, os africanos escravizados 

buscaram reconstruir em novas bases os laços fundamentais que uniam as pessoas” 

(SOUZA, 2006, p. 181). 

Assim, as nações ou grupos de procedência, podem ser considerados como um 

substituto das linhagens entre comunidades africanas no Novo Mundo, e as eleições de reis 

como forma de recriar as estruturas sociais existentes em seus lugares de origem.  
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 O Maracatu é uma manifestação afro-brasileira que surgiu no estado de Pernambuco. Está intimamente 

ligada ao Candomblé pernambucano, onde as Nações de Maracatus são pertencentes a terreiros. São 

compostas de cortejos, instrumentos, danças e também de corte real. Há o Maracatu de Baque Virado, de 

Recife e Olinda e o Maracatu de Baque Solto, encontrado no sertão de Pernambuco. Os Congos do Nordeste 

também são chamados de Reisados, onde a época de maior realização é no período das festas de Santos Reis. 

Apresentam intensas similaridades como Congado mineiro, na religiosidade e nas vestimentas. Os Cacumbis 

do Espírito Santo também se assemelham aos Congados mineiros, tendo São Benedito como santo de 

devoção. Cordão de Marambiré é uma manifestação religiosa que mistura dança e música, que surge na 

comunidade quilombola de Alenquer, no Pará. Nela apresenta uma corte real, com rei e rainha congos, com 

louvor a São Benedito. As vestimentas, capacetes e fitas na cabeça lembram as manifestações do Congado 

mineiro. 
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Combinando elementos das culturas em contato, isto é, africanos e 

lusitanos, as eleições de reis negros e os rituais festivos que as 

acompanhavam se inseriam no quadro geral da colonização do Novo 

Mundo e da constituição de identidades próprias aos grupos formadores 

dessas sociedades. Nesse processo, escravos de um mesmo grupo étnico 

reelaboraram “antigas formas de sociabilidade desmanteladas no momento 

do tráfico”, combinando com elas “outras adquiridas no dia a dia da 

colônia”, incluindo-se aí a participação de irmandades leigas. (SOUZA, 

2006, p. 182) 

 

Apresenta Souza (2006) que as organizações em irmandades a partir de afinidades 

étnicas vão mudando sua característica, conferindo aos reis coroados no seio dessas 

irmandades, não mais como reis de nação, mas a reis congos, a partir da confabulação 

mítica do batismo do Manicongo do Reino do Congo Muemba Nzinga e sua conversão ao 

catolicismo; a expressão rei do congo ou rei congo passou a ser mais comumente 

encontrada. 

Ainda como apresenta Marina de Mello e Souza (2006), “viajantes estrangeiros 

notaram a existência de Reis que com frequência tinham sido Reis na África ou filhos de 

Reis”, sendo eles intermediários entre os escravos e seus senhores, “aos quais esses últimos 

deixavam um certo poder de jurisdição, de maneira que apaziguando as contendas entre 

seus escravos, contendas em as maioria de ordem sexual, asseguravam a boa marcha do 

trabalho servil” (SOUZA, 2006, p. 206). 

As coroações de reis congos eram acompanhadas por instrumentos de origem 

africana, danças, cantos, teatralizações. Era no festejo de um rei congo que se constituía o 

Congado: o cortejo de negros festejando o rei congo coroado e seus santos de devoção. 

Tinhorão (2012) apresenta o relato do viajante e cronista Gaspar Barleaeus no 

Brasil colonial, onde descreve uma festa de reis congos. 

 

Eram eles de compleição robusta e sadia, rosto negro, muito ágeis, de 

membros, que ungiam para maior facilidade de movimento. Vimo-lhes as 

danças originais, os saltos, os temíveis floreios de espadas, o cintilar dos 

olhos simulando a ira contra o inimigo. Vimos também a cena em que 

representavam o seu rei sentado no sólio e testemunhando a majestade por 

um silêncio pertinaz. (BARLAEUS, 1980, p. 255) 
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As práticas religiosas católicas começaram a serem vividas a partir das práticas 

religiosas africanas. Africanos bantos da África-Ocidental continham, em sua prática 

religiosa, um aparato instrumental ritual carregado de simbologias, misticismo e fé. Algo 

também presente na cultura religiosa católica, como os crucifixos, imagens e o próprio 

Rosário, uma hibridização de elementos simbólico-religiosos que se deu no processo de 

batismo, catequização e escravidão. 

Marina de Mello e Souza (2006) fala a respeito dos minkisi, espécie de imagens 

sagradas talhadas em madeira, coberto por tiras de tecido. Aos minkisi era imbuído uma 

significação ritualística e religiosa. Para a autora, as imagens dos santos católicos, em 

especial os santos negros, podem ter sido assimilados aos minkisi, o que foi refletir na 

confecção de santos católicos no território brasileiro, por negros escravizados, muito 

parecidos com os minkisi africanos. 

Eurípedes Antonio Funes (1995), citado por Souza (2006) estudou os mocambos
19

 

onde havia imagens de Santo Antônio e São Benedito esculpidas em madeira que se 

parecem com os minkisi africanos e com imagens de Santo Antônio esculpidas em Angola, 

onde são conhecidas como Toni malau (SOUZA, 2006, p. 223). A autora ainda diz que as 

imagens de Santo Antônio esculpidas em madeira, conhecidas como “nó de pinho”, por 

descendentes de africanos escravizados nos séculos XVII e XIX no interior de São Paulo, 

também pertencem à linhagem dos minkisi. 

Bastões de mando também eram usados por reis na África Centro-Ocidental. No 

qual existiam os minkisi em seu topo. Bastões de madeira, que podem remeter aos bastões 

de capitães das Guardas de Moçambiques, os quais, alguns também trazem simbolismos 

talhados. Segundo Leda Maria Martins (1997), os bastões de mando são signos de poder e 

comando, usados apenas pelos capitães de Moçambique e pelos reis congos, contendo em 

seu interior, ervas, contas e água do mar, sendo consagrados no altar em uma cerimônia 

religiosa (MARTINS, 1997, p. 90-155). 

 Outra hibridização religiosa entre a cultura africana e lusitana consiste no próprio 

Rosário. Elemento que contém a maior fé devotiva dos congadeiros, sendo ele instrumento 

utilizado por todos, seja em seus rituais e cortejos, como nos dias comuns de suas vidas. O 

Rosário, feito de missangas, pedrinhas, confeccionados, por vezes, pelos próprios 

congadeiros, contém seu elemento de devoção nas Contas de Lágrimas, ou Lágrimas de 
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 Refere-se a comunidades formadas a partir das fugas de africanos no período escravocrata. São diferentes 

dos quilombos pelo seu tamanho. Um quilombo poderia abarcar diversos mocambos. 
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Nossa Senhora, ou apenas Rosário, nomes dados à planta em que dá as sementinhas com 

um pequeno furo aberto naturalmente em seu meio. Contam que, ao ver os negros 

sofrendo, Nossa Senhora do Rosário chorou, e de suas lágrimas caídas no chão brotou a 

planta que recebe esse nome e que carrega um artefato simbólico e devotivo, sendo 

utilizada na confecção dos Rosários dos congadeiros, além de ser utilizado também na 

Umbanda e por outros religiosos. 

Martins (1997) associa Nossa Senhora do Rosário à Ifá, sistema de adivinhação 

associado ao Orixá Orunmilá, que em sua iconografia carrega contas de semente do 

coqueiro de dendê, utilizadas nos rituais de adivinhação ligadas à Ifá, segundo a religião 

Ioruba, a qual ele se refere, que podem ser associadas à imagem de Nossa Senhora do 

Rosário. Assim, além de Martins (1997), Tinhorão (2012) também argumenta que o 

Rosário católico foi associado ao Ifá iorubano por parte dos africanos. 

Já Marina de Mello e Souza (2006) argumenta a respeito do Rosário, é que não 

houve sincretismo a respeito desse objeto, associando-o a outra divindade. Pela 

intromissão dos rituais católicos em território banto congolês e assim, pela consolidação de 

um novo reino, unindo as duas culturas em contato, a partir da chegada dos portugueses e 

dos sucessivos batismos e rituais católicos realizados nos componentes hierárquicos e reais 

do reino congolês, o Rosário, portanto, acabou ocupando um lócus único, de memória e 

identidade do reino do Congo e das reminiscências culturais ligadas a ele para os africanos 

aportados no Novo Mundo, no Brasil. 

Em todo caso, desde a chegada dos portugueses em solo africano, os objetos 

devotivos da religião católica já ocuparam espaço na expressão místico-religiosa dos 

africanos, onde foram acolhidos e vividos pelos negros africanos a partir de sua matriz 

cultural, de suas realidades culturais. 

É nesse contexto de imbricações, povos em contato, expressões religiosas africanas 

e europeias e, sobretudo, a reconstrução da vida de africanos escravizados na América 

Portuguesa, associados em irmandades e elegendo reis e rainhas congos, é que emerge o 

Congado em nossa terra, tornando-se extremamente presente em Minas Gerais até os dias 

atuais. 

 

1.1  O Congado em Minas Gerais 
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As manifestações do Congado foram difundidas em diversos estados brasileiros, 

como São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Rio Grande do Sul, Ceará, mas, de certo, Minas 

Gerais foi um território onde o Congado se consolidou com grande força. 

Após o ciclo das lavouras de cana-de-açúcar, no período colonial, inicia-se o ciclo 

do ouro, no século XVIII, tendo Minas Gerais como o grande polo dessa economia, o qual 

fez com que o estado importasse muitos africanos escravizados, definindo as características 

da sociedade mineira. Mesmo com o declínio do ciclo do ouro, no final do século, negros, 

escravos e livres tornaram-se o maior setor populacional do estado (FONSECA, 2009).  

Nesse contexto, negros escravos e livres já se associavam, no início do século 

XVIII, em irmandades negras e realizavam suas eleições e cortejos de reis e rainhas 

congos. 

Segundo Gomes e Pereira (2000), em Minas Gerais, o primeiro registro de 

manifestações de coroações de reis congo se deu através de André João Antonil, que viajou 

pela capitania nos anos de 1705 a 1706, que, ao escrever sobre os costumes e culturas no 

período colonial, relata sobre a coroação de reis negros em festas em honra a Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito no território mineiro. 

Silva (2017) conta que a primeira irmandade negra em devoção a Nossa Senhora do 

Rosário de Minas Gerais foi fundada por volta de 1704, na Vila de Serro, atual cidade de 

Serro. Em Vila Rica, atual Ouro Preto, foi no distrito de Cachoeira do Campo, irmandade 

fundada em 1711. Ao redor do estado, além de diversas irmandades de negros em devoção 

a Nossa Senhora do Rosário e a santos negros, grupos autônomos de Congado, não 

associados a irmandades, foram surgindo. 

No caso do centro de Vila Rica, em 1715 eleva-se a Irmandade de Nossa Senhora 

do Rosário dos Homens Pretos, no Bairro Caquende, alocadoa à matriz do Pilar 

(EVARISTO, 2013). E em específico ao bairro Alto da Cruz, a Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário e Santa Efigênia dos Homens Pretos desse bairro congadeiro foi 

elevada em 1718, segundo Maria Luiza Evaristo (2013)
20

. A comunidade era associada, 

anteriormente, à Matriz de Nossa Senhora da Conceição do bairro Antônio Dias, bairro 

próximo ao Alto da Cruz, no qual localizava o complexo de minas de ouro mais rico da 

Colônia na época e que tinha um grande contingente de africanos escravizados. 
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 Evaristo (2013) diz em sua pesquisa de mestrado que o ano de fundação da Irmandade de Santa Efigênia 

foi em 1718, porém não apresenta a fonte desse dado. No ano de 2017 a Irmandade de Santa Efigênia 

realizou a festa de 300 anos de fundação da associação. 
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As irmandades nas Minas Gerais colonial foram um espaço consolidado de 

associação dos negros e realização de suas práticas culturais, mesmo que ligadas ao 

catolicismo. As associações em torno de Nossa Senhora do Rosário e também em santos 

negros, como Santa Efigênia, São Benedito e São Elesbão, não foram apenas um caminho 

comum em resposta ao processo de catequização portuguesa sob os negros, os quais 

utilizaram de santos negros para incentivar esse processo de conversão, como alguns 

pesquisadores disseram. As associações em louvação a santos negros refletem uma 

identificação dos negros com tais santos, o que fez construir um aspecto importante dentro 

desse novo catolicismo entre os africanos: a ligação identitária e a louvação a santos 

negros. 

O estado de Minas Gerais é o território onde mais se concentram guardas e bandas 

das manifestações do Congado atualmente. Estando presente em mais de quatrocentas 

cidades mineiras (BRASILEIRO, 2012), o Congado apresenta-se como a manifestação 

mais latente do estado, onde os congadeiros, negros, em grande maioria, vivem suas 

ascendências culturais e suas ancestralidades, rememorando as resistências dos africanos 

escravizados em solo mineiro. 

Nos Reinados, os negros do Rosário vêm atualizando suas expressões de fé, 

enfrentando os desafios de cada época através de processos de resistência e incorporação 

de elementos externos, e contornando, com persistência e criatividade a incompreensão e a 

intolerância contra suas tradições culturais, para que seus saberes pudessem ser 

vivenciados e transmitidos (LUCAS, 2011, p. 65). 

 

Os congadeiros ainda hoje expressam significados que foram registrados 

nos corpos de seus antepassados, como resultado dos processos violentos 

por que passaram, como se a experiência, ela mesma, fosse transmitida 

através das gerações. (LUCAS, 2011, p. 63) 

 

 Os Congados, os Moçambiques, os Reinados são uma das referências de 

manifestações afro-religiosas em Minas Gerais. No estado há a Federação dos Congados 

de Minas Gerias, organização criada no ano de 1950 para agrupar os grupos das 

manifestações de Congado. Essa federação elege e coroa os reis congos, que carregam o 

título de rei e rainha do estado de Minas Gerais. 
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Mesmo que não haja associação de todos os grupos das manifestações do Congado 

à Federação dos Congados de Minas Gerais, como é o caso das guardas do bairro Alto da 

Cruz, a existência de uma federação no estado mineiro mostra como o Congado se 

apresenta forte, atuante e configura-se como uma das manifestações religiosas e culturais 

mais importantes de Minas Gerais. 

Segundo Alves (2012): 

 

O congado é, ainda nos dias de hoje, uma forte manifestação dos negros 

em Minas Gerais. Só em Belo Horizonte uma pesquisa realizada por 

ALVES (2008) mapeou e entrevistou representantes de 26 guardas, dos 

grupos de Congo e do Moçambique. Segundo Saul Martins (1982), 

folclorista mineiro, fazem parte da família congadeira, compondo os sete 

grupos do Reinado, além desses, o Catopê, os Marujos e o Vilão. Existiam 

ainda, os Cavaleiros de São Jorge, atualmente sem informação da 

continuidade de sua existência. Muitos desses grupos são encontrados 

apenas no interior do Estado. (ALVES, 2012, p. 7) 

 

As manifestações do Congado são encontradas nas diversas regiões do estado 

mineiro, associadas em irmandades religiosas ou não. No entanto, o Congado ainda não é 

considerado Patrimônio Cultural de Minas Gerais, mas nos últimos anos o IPHAN – 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vem realizando um inventário a 

respeito do Congado mineiro, abrindo a possibilidade de que venha a se consolidar com o 

título de Patrimônio. 

Por fim, a existência rica e atuante das manifestações do Congado, dos 

Moçambiques e dos Reinados em Minas Gerais mostra a força ainda resistente de 

comunidades negras que, mesmo com todos os percalços, continuam atualizando sua fé, 

lutando contra o desaparecimento, educando os mais jovens e realizando, ano após ano, 

suas festividades. 

 

1.2  O Congado em Ouro Preto  

 

A formação de Vila Rica deu-se em torno da extração do ouro. Localizada em um 

território onde, no século XVIII, apresentava-se como o mais rico da Colônia, a mão de 

obra africana escravizada foi utilizada imensamente para a extração do mineral, fazendo 
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com que Vila Rica e a região em seu redor consistissem no maior número de negros das 

Minas Gerais. 

A cidade ouro-pretana traz em seu bojo características dos negros que a habitaram e 

a construíram. Os negros eram maioria em Vila Rica, no século XVIII. Em 2010, Ouro 

Preto apresentava uma população onde 66%
21

 das pessoas se autodeclaram negras (pretas e 

pardas). 

 O negro na cidade de Ouro Preto, mesmo sendo maioria, está representado nos 

museus da cidade, em suma, pelos instrumentos de tortura e opressão utilizados por 

senhores de escravos, expostos na senzala da Casa dos Contos, espaço aberto à visitação. 

Entretanto, mesmo com a arquitetura barroca de influência europeia, as culturas de 

ascendência africanas ainda são revividas, por vezes marginalizadas nos cantos da cidade, 

principalmente nos morros, nos arredores do Centro Histórico e nos distritos. 

Como apresentado, há registro de três irmandades negras surgidas em Vila Rica no 

século XVIII. Dessas, duas ainda continuam em atividade em Ouro Preto: a Irmandade de 

Nossa Senhora do Rosário do Bairro do Rosário e a Irmandade de Santa Efigênia do Bairro 

Alto da Cruz – irmandade a qual Chico Rei está atrelado – as duas com seus templos 

construídos pelos irmãos negros associados às irmandades. 

No Alto da Cruz, a irmandade inicia o processo de construção de seu templo 

próprio, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia do Alto da Cruz, em 

meados do século XVIII. Eponina Ruas (1950) conta que a construção foi lenta, não 

sabendo ao certo quando foi finalizada. Porém, Manuel Bandeira (1930) conta que na cruz 

existente no alto da fachada há a data de 1785. J Bastos Bittencourt (1977) conta que a 

igreja foi finalizada em 1785. 

As reminiscências da cultura africana foram marcadas na construção dessa igreja, 

mostrando como a aproximação ao catolicismo não fez com que africanos deixassem de 

viver suas crenças de sua terra natal. No teto da igreja há a pintura de um papa negro. Nos 

altares de madeira dessa igreja são encontrados entalhes em formato de búzios, chifres, 

tartarugas, inhames, símbolos de hermafroditismo, que Lázaro Francisco da Silva (1995) 

detectou como pertencentes ao complexo cultural fundamentais da religião Ioruba, de 

matriz africana. Segundo o autor, esses símbolos reportam a cosmologia iorubana e a 

existência desses elementos não remete ao sincretismo, pois não se associam com as 
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 Dados dos IBGE 2010, onde, de 70.282 pessoas, 46.510 se autodeclararam negras (pretas e pardas; 10.363 

pretas e 36.147 pardas). 
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simbologias cristãs. Silva (1995) designa os elementos como “incrustação cultural”, 

quando aspectos de uma cultura se alojam em outra, mantendo a individualidade e sua 

função original. 

 

Figura 1: Búzios e Conchas na Igreja Santa Efigênia 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 

 

Figura 2: Papa Negro no teto da igreja 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 
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Figura 3: Igreja de Santa Efigênia 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 

 

Elementos da cosmogonia Iorubana presentes no interior da Igreja de Santa 

Efigênia remete ao que Souza (2006), apresenta, em relação a uma menor manutenção de 

costumes característicos a determinados grupos africanos e a inexistência de irmandades 

organizadas a partir de afinidades étnicas no estado mineiro. 

Isânia das Graças Silva (2006), conta que com a descoberta do ouro em Minas 

Gerais, na última década do século XVII, tornou-se urgentemente necessário encontrar 

escravos que fossem mais fortes e mais aptos para o trabalho nas minas do que os bantos, 

traficando escravos nos portos da “Costa da Mina”, como os portugueses chamavam a 

Baixa Guiné. A autora discute que essa força não se trata de questão biológica, mas de 

conhecimento com a extração de ouro que os africanos dessa região já detinham
22

. 

Nesse sentido, houve uma diversidade étnica de africanos escravizados extraindo 

ouro em Vila Rica. A configuração da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e Santa 

Efigênia dos Pretos do Alto da Cruz, demonstra isso, pois ela não era organizada por 

afinidades étnicas, por africanos de uma mesma etnia. Assim fez com que ícones da 
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 Houve uma presença de africanos vindo da Costa da Mina para Vila Rica. Sobre isso ver em BOXER, 

Charles R. Relações raciais no império colonial português, 1988; SILVA, Isânia das Graças. Identidades 

étnicas dos escravos em Vila Rica dos setecentos, 2006; e CASTRO, Yeda Pessoa. A língua mina-jeje no 

Brasil: uma falar africano em Ouro Preto do século XVIII, 2002. 
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religião africana de matriz Ioruba
23

 fossem entalhados em altares de madeira na Igreja de 

Santa Efigênia, no Alto da Cruz. 

Esses elementos africanos entalhados na igreja demonstram como reminiscências 

africanas estiveram presentes e vivas nos negros construtores do templo. Ademais, há as 

imagens dos santos negros – Santa Efigênia, santa negra, princesa da Núbia (atual Etiópia) 

e três altares destinados a imagens de santos negros: São Benedito, Santo Antônio do Noto 

e São Elesbão
24

. Isso mostra como as identidades dos africanos, construtores desse templo, 

foram elucidadas e mantiveram-se presentes. A construção da igreja católica, por parte dos 

negros do Rosário do Alto da Cruz, mostra-se como um templo de resistência onde as 

heranças e lembranças culturais africanas foram revividas e permanentemente marcadas, 

entalhadas nas madeiras que edificaram esse espaço-referência da cultura e resistência 

negra ouro-pretana mineira e do país. 

Quanto à irmandade do Bairro do Rosário, há registros da ocorrência da eleição, 

por voto, de reis e rainhas, excepcionalmente negros; mas a associação na irmandade se dá 

também por brancos. Essa irmandade construiu seu templo, após a doação do terreno por 

questão de troca de favores, iniciando a construção em meados de 1760, finalizando por 

completo em meados de 1820 (BANDEIRA, 1989). No entanto, não foram encontrados 

relatos de experiência congadeira ligadas a essa irmandade. O que não exclui a 

possibilidade de existência. 

Assim, a cidade de Ouro Preto apresenta um histórico de irmandades negras, das 

quais ergueram seus templos e elegeram reis e rainhas. Pelo mito de Chico Rei, Ouro Preto 

se torna o local de origem do Congado. No entanto, houve um processo de 

desaparecimento das guardas de Congado em Ouro Preto no início do século XX. 

Alves (2012) conta que apesar de Ouro Preto ter a história tão forte com Chico Rei, 

com a construção dessa identidade, o número de guardas é pequeno, o desaparecimento de 
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 Etnia africana e tronco linguístico, referentes às civilizações do antigo Reino de Ketu e antigo Império de 

Oió, atuais Benim e Nigéria. Os africanos dessa região que foram escravizados e trazidos pelo Brasil vieram 

pelo porto da Costa da Mina e Golfo da Guiné. 
24

 Santa Efigênia é uma santa católica. É originária da Núbia, atual Etiópia, e sua festa de devoção é realizada 

no dia 21 de setembro. São Benedito nasceu na Sicília, Itália, no século XVI, filho de africanos da região da 

Etiópia, traficados como escravos para a Itália. Santo Antônio do Noto nasceu na região da Líbia, no norte da 

África e era mulçumano, foi traficado como escravo para a Itália e lá ingressou na fé cristã. Santo Elesbão 

também era um africano, rei da Etiópia nos anos de 519 a 531. Disponível em: 

<http://www.arquidiocesedesaopaulo.org.br>. Acesso em: 20 jun. 2018. Alguns estudiosos das irmandades 

negras dizem que a devoção a santos negros por parte de africanos escravizados se deu a partir da 

catequização portuguesa, utilizando santos negros para facilitar a conversão dos negros ao catolicismo. 

Entretanto outra ótica é possível, que é atribuir protagonismo aos negros por seu próprio apego aos santos 

negros, onde a devoção de africanos a tais santos se deu a partir da identificação. 
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guardas de Congado em Ouro Preto esteve relacionado às repressões que essa manifestação 

sofreu, onde nas décadas de 1960 e 1970, a Igreja Católica proibiu atividade dos 

Congados. E que as guardas dos distritos de Ouro Preto deram continuidade pela distância 

do centro da cidade, e a guarda de Santa Efigênia do Alto da Cruz pela ligação com o mito 

de Chico Rei. 

Ocorreu também uma dissociação dos templos construídos pelas irmandades negras 

com a própria comunidade negra da atualidade. Quanto ao Reinado de Nossa Senhora do 

Rosário da Irmandade do Bairro do Rosário, da Matriz do Pilar, a irmandade convida os 

grupos de Congado da cidade para realizar o levantamento e descida do mastro, bem como 

a coroação da santa dentro da Igreja. Entretanto, essa é uma prática recente. 

Com relação à Irmandade do Alto da Cruz, as guardas de Congado e Moçambique 

não estão relacionadas à associação. As guardas são convidadas para os festejos de Santa 

Efigênia e Nossa Senhora do Rosário e, também, a AMIREI – Associação Amigos do 

Reinado – solicitam a igreja para a realização do Reinado, porém, essa relação nem sempre 

se dá sem tensões. 

Portanto, as irmandades negras de Ouro Preto, elevadas no século XVIII, não estão 

mais relacionadas à comunidade negra da cidade e às guardas de Congado. 

Atualmente, existem cinco guardas de Congado e uma de Moçambique em Ouro 

Preto: Congado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia, Congado de Nossa Senhora 

do Rosário e São Benedito, Congado Manto Azul, Congado de Nossa Senhora do Rosário 

e Nossa Senhora das Graças, Guarda de Congado de Nossa Senhora do Rosário e Santa 

Efigênia e Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia. São 

grupos de Congados, Moçambique, descendentes de negros e suas manifestações dos 

séculos XVIII em diante, apesar dos órgãos públicos da cidade pouco valorizar, subsidiar e 

propagar tais grupos e manifestações culturais. 

Como diz Silva (2017): 

 

As seis guardas de Congado, em meio às suas especificidades, constituem 

um nicho cultural em Ouro Preto, não só em relação às suas aparições e 

participações em eventos e festas na cidade, mas pela representatividade e 

presença em diferentes festejos do Rosário, para além do Estado de Minas 

Gerais. Ouro Preto também é palco da visita de guardas de diferentes locais 

do Brasil em decorrência da participação em festas do Congado 

promovidas na cidade. (SILVA, 2017, p. 46) 
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Não há nenhuma lei municipal que assegure o Congado como Patrimônio Imaterial 

da cidade, tampouco os Reinados das diferentes guardas estão efetivamente no calendário 

cultural da cidade ou no Plano Municipal de Cultura. Entretanto, quando é requerida pelos 

congadeiros, alguma ajuda de custo é disponibilizada. Enquanto festivais são realizados e 

financiados no Centro Histórico da cidade, nos morros e distritos é que se dão os Reinados 

com pouco recurso financeiro e com muita solidariedade e ajuda mútua dos próprios 

congadeiros, de devotos dos Santos e a comunidade do entorno. 

Os seis grupos congadeiros realizam suas festividades, seus Reinados entre os 

meses de janeiro e novembro de cada ano. Cada um em seus bairros e distritos. Sem contar 

as apresentações realizadas pelas guardas, sejam em festas das irmandades, igrejas, 

exposições, etc. Na cidade, portanto, praticamente o ano inteiro, congadeiros tocam 

tambores, louvam seus santos, coroam reis e rainhas congos e reconstroem as heranças 

africanas. A cidade que se apresenta como origem do Congado, pela mítica de Chico Rei, 

por outro lado, tem a experiência congadeira pouco valorizada pelos órgãos públicos 

municipais. 

 Quanto às guardas, a primeira a se destacar é o Congado de Nossa Senhora do 

Rosário e Santa Efigênia do distrito de Miguel Burnier, distrito que está localizado a 40 

quilômetros da sede do município. Essa é uma das guardas mais importantes de Ouro 

Preto, em atividade há mais de 150 anos, onde, Antônio Xisto, o Capitão Xisto, com mais 

de 80 anos, é o congadeiro mais respeitado em Ouro Preto, pelo conhecimento e vivência 

no Congado. Seu Reinado é realizado entre setembro e outubro de cada ano. 

Segundo Silva (2017): 

 

Na atualidade, os bens culturais de Miguel Burnier são de grande 

expressividade na região, incluindo as festividades religiosas, como a de 

Nossa Senhora do Rosário. A guarda de Congado de Nossa Senhora do 

Rosário e Santa Efigênia de Miguel Burnier é presença marcante em todas 

as festividades congadeiras que ocorrem em Ouro Preto e demais regiões. 

(2017, p. 46) 

No distrito de Santo Antônio do Salto, também há uma distância de 40 quilômetros 

do Centro Histórico, há o Congado de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito, 

fundada por um ex-integrante da guarda de Congado do bairro Alto da Cruz. Coordenado 
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pelo capitão José Geraldo Xavier, o grupo realiza suas festividades no mês de outubro de 

cada ano (SILVA, 2017). 

No bairro Santa Cruz, próximo ao bairro Alto da Cruz, reside a guarda de Congado 

mais nova da cidade, criada por Jussara Fernandes da Silva, que integrava a guarda do Alto 

da Cruz. Sendo descendente de congadeiros, decidiu reunir a família e os amigos para 

fundar, em julho de 2013, seu grupo de Congado (SILVA, 2017). Sua festividade é 

realizada em novembro. 

Outra guarda de Congado na cidade de Ouro Preto é o Congado de Nossa Senhora 

do Rosário e Nossa Senhora das Graças, sediado na Associação de Pais e Alunos dos 

Excepcionais (APAE). O grupo surgiu em 2005 por Silvania Aparecida Borges, professora 

da Apae e moradora do bairro Padre Faria. Conta que sempre se emocionou com o 

Congado e, a fim de criar um projeto que desenvolvesse habilidades nos alunos, criou um 

grupo de Congado, onde um congadeiro do Alto da Cruz realizava oficinas de cantos, 

toques e danças para o grupo da Apae. No início, sendo um grupo parafolclórico, a guarda 

da Apae passa a ser um grupo de devoção, realizando assim sua festa em novembro e 

participando de diversas festividades do Congado, em Ouro Preto e em outras localidades. 

Integra a guarda de Congado da Apae, além da Capitã Silvania, alunos da instituição e 

familiares da capitã (SILVA, 2017).
25

 

 A Guarda de Congado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia do Alto da 

Cruz é o grupo, segundo a Capitã Kátia, herdeiro de Chico Rei. Seu Primeiro Capitão é 

Rodrigo dos Passos, que recebeu sua espada e seu capacete de capitão de seu pai. 

Francisco é o Segundo Capitão. Kátia Silvério, a Terceira Capitã. A guarda é composta por 

crianças, jovens, adultos e idosos, homens e mulheres, moradores do bairro Alto da Cruz, 

predominantemente e em bairros do entorno. 

  

                                                           
25

 Mais sobre a Guarda de Congado da Apae ver SILVA, Fabiana Siqueira da Silva. O Congado na 

Experiência Escola da Apae de Ouro Preto. 2017. 
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Figura 4: Congado do Alto da Cruz 

 

Fonte acervo da pesquisa. 

  

Figura 5: Moçambique do Alto da Cruz. 
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Fonte: acervo da pesquisa 

 

 A Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia é o grupo 

mais jovem da cidade. Fundado em 2015, o grupo iniciou-se por Kedison Geraldo, 

Capitão-Mor, com auxílio de Kátia Silvério, sua irmã, e Marize Guimarães, sua mãe. A 

criação de uma guarda de Moçambique deu-se pela própria continuidade do Reinado, 

como diz os moçambiqueiros. Para a realização e continuidade do Reinado se faz presente 

uma Guarda de Moçambique, pois é ela quem guarda a coroa, o Trono Coroado, a corte de 

reis e rainhas congos da festividade. 

 O Moçambique, apesar de referir-se aos negros mais velhos, é composta por jovens 

no grupo do Alto da Cruz. Além de Kédison, o Capitão-Mór, há os capitães: João 

Henrique, filho de Kátia; Willian dos Passos, sobrinho de Kátia, filho de Karina Silvério, 

Rainha Conga de Ouro Preto e sobrinho do Capitão Rodrigo dos Passos; Rodrigo, ex-         

-integrante da Guarda de Congo; Gustavo, ex-integrante da Guarda de Congo mas que, às 

vezes, ainda a integra. Todos eles têm idade que variam de 18 a 28 anos, e iniciaram na 

Guarda de Congo há mais de doze anos. Outros dançantes, caixeiros, batedores de gungas, 

moçambiqueiros, crianças, jovens, adultos e idosos, homens e mulheres, compõem o 

grupo. 

 Com relação às festividades e Reinados na cidade ouro-pretana, disponho-me em 

apresentar esse quadro elaborado por Fabiana Siqueira da Silva (2017, p. 54-55). 

 

Tabela 1: Calendário de festas do Rosário em Ouro Preto com participação dos Congados 

Festividades  Data  Organização  Localidade  
Festa do Reinado de 

Nossa Senhora do 

Rosário e Santa Efigênia  

2º domingo de janeiro  Guarda de Congado de 

Nossa Senhora do 

Rosário e Santa 

Efigênia; Guarda de 

Moçambique de Nossa 

Senhora do Rosário e 

Santa Efigênia e 

Associação dos Amigos 

do Reinado  

 

No bairro Alto da Cruz, 

na Igreja Matriz de Santa 

Efigênia; no bairro Padre 

Faria, na Capela de 

Nossa Senhora do 

Rosário; e na Mina do 

Chico Rei  

Festa de Santa Efigênia  21 de setembro  Irmandade de Santa 

Efigênia  

Igreja de Santa Efigênia, 

bairro Alto da Cruz  

 

Festa de Nossa Senhora 

do Rosário da 

comunidade de Miguel 

Burnier  

3º domingo de setembro  Congado de Nossa 

Senhora do Rosário e 

Santa Efigênia de 

Miguel Burnier  

Igreja Sagrado Coração 

de Jesus, distrito de 

Miguel Burnier  
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Festa de Nossa Senhora 

do Rosário do Congado 

da comunidade de Santo 

Antônio do Salto  

 

2º domingo de outubro  Congado de Nossa 

Senhora do Rosário e 

São Benedito  

Capela de Santo 

Antônio, distrito de 

Santo Antônio do Salto  

Reinado de Nossa 

Senhora do Rosário da 

comunidade de Glaura  

 

 

 

 

 

 

 

2ª semana de outubro  No distrito de Glaura, 

ocorre a festa em honra 

ao Rosário. Não há, de 

fato, uma guarda atuante 

na comunidade, mas se 

reúne a corte de Reis e 

Rainhas e há a 

participação de grupos 

de Congado da região  

Igreja de Santo Antônio, 

distrito de Glaura  

 

 

Fonte: SILVA, Fabiana Siqueira da Silva. O Congado na Experiência Escola da Apae de Ouro 

Preto, 2017. 

 

 As datas apresentadas acima referem-se aos Reinados do Rosário realizados por 

essas comunidades. Nesse sentido, a partir desse quadro, podemos apreender que as 

festividades do Congado são existentes em diversos momentos do ano na cidade de Ouro 

Preto. Comunidades congadeiras revivem as manifestações de seus ancestrais e dão 

continuidade ao Congado. No entanto, grupos de Congado de Ouro Preto realizam diversas 

apresentações no decorrer do ano, seja em cerimônias da igreja, exposições, eventos. Nesse 

sentido, o toque dos tambores do Congado é ouvido no decorrer do ano todo, em diferentes 

pontos da cidade de Ouro Preto. 

 A cidade que carrega o título de ser a origem do Congado pelo mito de Chico Rei, 

ainda apresenta grupos resistentes que lutam, tocam e dançam para continuar existindo. 

 

Festa de Nossa Senhora 

do Rosário e Nossa 

Senhora das Graças  

Novembro  Congado de Nossa 

Senhora do Rosário e 

Nossa Senhora das 

Graças  

Associação de Pais e 

Amigos dos 

Excepcionais e Igreja de 

Nossa Senhora de 

Lourdes, bairro Bauxita 

  

Festa do Rosário  Novembro  Guarda Manto Azul de 

Nossa Senhora 

Aparecida  

Capela de Santa Luzia, 

bairro Santa Cruz  
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1.3  Chico Rei em Ouro Preto 

 

O mito de Chico Rei diz sobre o Congado e a coroação de reis negros em Ouro Preto. 

Mas seu nome na cidade ouro-pretana também foi apropriado por âmbitos que não 

pertencem aos grupos de Congado. 

A investigação perante a cidade e a presença de Chico Rei não foi o foco da 

pesquisa. No entanto, elementos referindo-se ao rei africano são visíveis na cidade ouro-     

-pretana, sobretudo no Centro Histórico, onde ele também está representado em 

monumentos, logradouros e comércios de Ouro Preto, mostrando que há uma vivacidade 

da história de Chico Rei na população local. 

Assim como outros personagens exaltados na cidade, como Marília e Dirceu, 

Aleijadinho e os Inconfidentes, o nome de Chico Rei também é utilizado em equipamentos 

da cidade, com menor expressão do que os outros nomes. 

Em espaços públicos, há um logradouro com o nome Rua do Chico Rei, rua/viela 

que dá acesso às do Palácio Velho, no Bairro Palácio Velho. 

Em 2007, o Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, da Universidade Federal de 

Ouro Preto, teve como temática o Chico Rei. O texto de divulgação dizia: "Sob a égide de 

Chico Rei, o lendário escravo que comprou a própria alforria e, com seu trabalho, libertou 

centenas de outros cativos, o Festival reconhece a importância da cultura afro-brasileira 

para a formação das duas cidades e para a construção da identidade nacional” (SILVA, 

2008, p. 52). 

Faz-se presente os espaços privados que utilizaram Chico Rei como nome. Há 

pousadas, hotéis e até um café com seu nome, em uma cafeteria da cidade. 

Recentemente, foi fundado um movimento de ocupação habitacional do terreno da 

antiga FEBEM de Ouro Preto. O nome dado ao movimento é Ocupação Chico Rei, 

mostrando como a figura de Chico Rei também é atribuída aos movimentos que lutam 

pelas causas sociais, como a habitação, que é uma problemática na cidade ouro-pretana, 

onde a maioria da população reside nos morros com residências localizadas em alto índice 

de vulnerabilidade. 

Chico Rei também é o nome de uma sala na Casa de Cultura Negra do Alto da Cruz, 

localizada ao lado da Igreja Santa Efigênia. Possivelmente o nome se deu pela localidade 

da Casa de Cultura Negra. 
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No entanto, a propriedade mais emblemática da apropriação do nome de Chico Rei é, 

sem dúvida, a Mina Chico Rei. Ponto turístico da cidade de Ouro Preto, localizada no 

Bairro Palácio Velho, no território das antigas minas da Encardideira, pertencentes ao 

Palácio Velho. 

Dona Mariazinha, proprietária da casa e do terreno, abriu a mina para visitação, em 

1946, quando um de seus filhos, brincando no quintal da casa, descobriu uma entrada da 

mina coberta por pedra (GASPAR, 2016). Dona Mariazinha atribuiu à boca de mina em 

seu terreno como a mina de Chico Rei, dispondo de iluminação para a mina e passa a 

cobrar um valor para a entrada de visitantes. A mina passou a ser chamada Mina Chico 

Rei, carregando o título de ser, de fato, a mina onde o rei africano trabalhou como 

escravizado, conseguindo comprar sua alforria e, por fim, comprando-a, tornando-se dono 

dela. 
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Figura 6: Cartaz na Mina Chico Rei 

 

Fonte: foto de Laira Oliva. 
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Figura 7: Representação de Chico Rei na Mina. 

 

Fonte: foto de Laira Oliva. 

 

Figura 8: Boca da mina com imagem representando Chico Rei 

 

Fonte: <http:mineirosnaestrada.com.br> 
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Figura 9: Marize, moçambiqueira do Alto da Cruz junto à estátua representando Chico Rei na 

mina. 

 

Fonte: Foto de Ane Souz. 

 

Mesmo com o falecimento de Dona Mariazinha a mina continua em funcionamento, 

aberta à visitação, com um valor cobrado para a entrada dos visitantes. Na área da frente da 

mina há uma estátua de aproximadamente dois metros de uma representação de Chico Rei, 

vestido de coroa, manto, empossado de sua carta de alforria. Não há o nome do autor da 

estátua no espaço. No interior da propriedade há uma porta com a imagem de Chico Rei 

talhada, além da exposição de instrumentos utilizados pelos negros escravizados para o 

garimpo do ouro e dois quadros com os nomes de Chico Rei, de seus familiares e 

companheiros de nação, como foi apresentado no livro de Agripa Vasconcelos (1966). 

A Mina de Chico Rei esteve no roteiro de um projeto de Educação Patrimonial, 

desenvolvido por uma professora da cidade, vinculada à Secretaria Municipal de 

Educação, algo que será apresentado em momento oportuno. 
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Portanto, percebemos que há uma circularidade do nome de Chico Rei na cidade de 

Ouro Preto, além das manifestações do Congado e do Reinado do Alto da Cruz. E um 

tocante nesse contexto refere-se às produções narrativas que reproduziram a história de 

Chico Rei e ganharam circularidade na sociedade ouro-pretana e mineira, algo que 

apresentarei no capítulo seguinte. 
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2. CAPÍTULO II – CHICO REI, O MONARCA AFRICANO EM VILA RICA: 

AS PRODUÇÕES HISTÓRICAS. 

 

A princípio, quando me interessei por trabalhar com a história de Chico Rei, partia 

de um conhecimento de que ele estava atrelado apenas à tradição oral e às manifestações 

do Congado. Compreendia-o como mito dentro da comunidade congadeira do bairro Alto 

da Cruz e tomava conhecimento de sua circularidade para diversas guardas congadeiras no 

estado mineiro, onde, por diferentes grupos congadeiros, é atribuído a Chico Rei a origem 

do Congado. 

Entretanto, iniciando os estudos frente ao objeto, tomei ciência do trabalho de 

Rubens Alves da Silva (2007), Chico Rei Congo do Brasil, o qual apresenta criticamente a 

história de Chico Rei a partir do romance escrito por Agripa Vasconcelos (1966), intitulado 

Chico Rei. O autor apresentava também, além do apego mítico de congadeiros com o 

monarca africano, outros agrupamentos negros que se apropriaram de Chico Rei como 

referência para sua existência, como um grupo de empresários negros de Belo Horizonte, 

que traz o nome do monarca. 

Ademais, deparei-me com um artigo de Tarcísio de Souza Gaspar: Lenda 

admirável: a história e a historiografia do mito de Chico Rei (2014), bem como sua tese 

de doutoramento, intitulada Tapanhuacanga em Ruínas: história do Palácio Velho de 

Ouro Preto (c.1660-1825) (2016). Em seu trabalho, que busca reconstruir a história do 

Palácio Velho, primeira habitação dos governadores da Colônia em Vila Rica, na América 

Portuguesa, Gaspar (2016) realiza um balanço das diferentes narrativas históricas sobre 

Chico Rei, pois sua história também está atrelada ao Palácio Velho, onde o mesmo teria 

trabalhado na Mina da Encardideira, pertencente ao Palácio Velho e teria o comprado, 

posteriormente, em diferentes versões do mito. 

Nessa leitura pude conhecer que Chico Rei não ocupava apenas a tradição oral das 

manifestações de coroações de reis negros e do Congado ouro-pretano e de outras 

localidades, mas que, sua formulação, difusão e consagração pôde constituir-se também 

pelas produções históricas e “pelas ações de autoridades e instituições responsáveis por 

selecionar conteúdos intuídos de significação histórica, que não só fizeram ressoar a 

narrativa mitológica como lhe conferiram ares de autenticidade histórica” (GASPAR, 

2014, p. 1). 
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A cada produção, desde a mais longínqua até as produções atuais, elementos foram 

acrescentados à sua história, como um nome africano ao monarca, o local da África de sua 

descendência, os nomes de seus familiares, dentre outros elementos. Deram nomes como 

Galanga, Nalanga e Francisco da Natividade. Algumas produções tomaram grande efeito e 

circularidade, ocupando um lócus daquela que apresenta a “história verdadeira” de Chico 

Rei. 

Sendo assim, foram levantadas, lidas e analisadas diversas produções que se 

valeram de dizer sobre o monarca africano de Vila Rica. A partir dessa análise foi possível 

vislumbrar quatro categorias, as quais correspondem a: 1) os memorialistas; 2) os 

monumentalistas; 3) ativismo intelectual negro; e 4) produções acadêmicas. 

A seguir apresentarei tais produções a partir das categorias de análise, delineando 

os caminhos percorridos e habitados pela história de Chico Rei e a circularidade que sua 

temática alcançou. 

 

2.1 A história de Chico Rei: momentos, movimentos e intencionalidades. 

 

 2.1.1 Os memorialistas 

 

Inicio discutindo as produções sobre Chico Rei agrupadas na categoria dos 

memorialistas. Essa categoria é entendida pelos livros e contos que falaram de Chico Rei 

dentro de escritos sobre Ouro Preto e, também sobre Minas Gerais. 

Caracterizaram-se como memorialistas os escritos que se propuseram a resgatar a 

história, os acontecimentos, os monumentos da cidade ouro-pretana e construíram uma 

memória histórica da cidade após a mudança da capital mineira, de Ouro Preto para Curral 

Del Rei, atual Belo Horizonte, em 1897. 

Compreendo memória histórica a partir das contribuições de Caion Meneghello 

Natal (2006), onde a memória histórica refere-se a uma memória consolidada, a partir de 

um enfraquecimento das memórias individuais e coletivas. 

Tratando do conceito de memória, primeiramente, ela consiste em um caráter 

afetivo e identitário, gestada na convivência com os outros indivíduos do grupo. Segundo 

Natal “a memória de um indivíduo é, sobretudo, uma memória social, já que partilhada 
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com indivíduos que frequentam os mesmos espaços e comungam de discursos e linguagens 

semelhantes” (NATAL, 2006, p. 6). 

Jacques Le Goff (1996) diz que: 

 

A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar de 

identidade, individual e coletiva, cuja busca é uma das atividades 

fundamentais dos indivíduos (...). Mas a memória coletiva não é somente 

uma conquista é também um instrumento e um objeto de poder. (LE 

GOFF, 1996, p. 477) 

 

No entanto, a memória histórica é construída a partir do enfraquecimento das 

memórias coletivas, onde se destitui a memória dos grupos sociais, pautando-se em 

construir uma memória unívoca. 

 

A memória histórica diz respeito à história dos vencedores: é uma 

produção voluntária do passado. Sua retórica pauta-se pela escolha de 

referências que atestem uma histórica dos grandes feitos, dos grandes 

heróis. A memória histórica, enfim, deve ser compreendida dentro dos 

esforços de construção de uma nacionalidade. De caráter ideológico, a 

memória histórica pretende tecer uma memória que diga respeito a todos os 

cidadãos de uma nação, e que faça com que tais cidadãos se reconheçam 

como pertencente a essa nação, a essa memória. (NATAL, 2006, p. 6) 

 

Conjuntamente diz respeito aos lugares de memória, “isto é, lugares que contém a 

história que se deve contar, que é permitida narrar, pois que responde aos objetivos do 

discurso nacionalista oficial” (NATAL, 2006, p. 7). Nesse sentido: 

 

Eleger “lugares de memória” é apropriar-se simbolicamente de objetos e 

artefatos que pertenceram a épocas passadas, ou seja, forma tecidos em 

mundos que sofreram as escleroses do tempo, em mundos que já não 

existem ou que se tornaram obsoletos, mas que, por outro lado, ajudam, 

com seus resquícios, a iluminar e dar sentido ao mundo presente. (NATAL, 

2006, p. 8) 
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A partir disso, o que desenha as produções reunidas na categoria dos memorialistas 

é a apropriação da história de Chico Rei para a construção de uma memória histórica de 

Ouro Preto. Dessa maneira, formulo a categoria dos memorialistas, que escreveram a fim 

de consolidar uma memória histórica de Ouro Preto e Minas Gerais. 

Como apresenta Tarcísio de Souza Gaspar (2016), acredita-se que a história de 

Chico Rei tenha “sido recolhida pioneiramente por Afonso Arinos
26

, em 1903, e registrada 

um ano depois, em uma comunicação lida pelo escritor na 14ª sessão ordinária do instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro” (GASPAR, 2016, p. 525). A comunicação realizada por 

Afonso Arinos, intitulada Atalaia Bandeirante, descreve a visita de um viajante a Ouro 

Preto, que percorre alguns locais da cidade. Arinos apresenta Chico Rei quando diz sobre a 

Igreja de Santa Efigênia, que, segundo ele: 

 

Guarda a lenda admirável de um rei negro e de toda a sua tribo, colhida de 

assalto pelos traficantes em terras d´África e transportada toda para as 

Gerais. Nivelados pelo mesmo infortúnio soberano e vassalos, estes 

guardaram sempre ao rei a antiga fé, o mesmo amor e obediência. À custa 

de um trabalho insano, feito nas curtas horas reservadas ao seu descanso, o 

escravo-rei pagou a sua alforria. Forro, reservou o fruto do seu trabalho 

para comprar a liberdade de um dos da tribo; os dois trabalharam juntos 

para o terceiro; os três para o quarto, e assim, sucessivamente, libertou-se a 

tribo inteira! Então, erigiram a capela a Santa Efigênia, princesa da Núbia. 

Ali, ao lado do culto à padroeira, continuou o culto ao rei negro, que, pelos 

seus, foi honrado como soberano e legou às gerações de agora a lenda 

suave de Chico-Rei. (ARINOS, 1921, p. 79-99 apud GASPAR, 2016, p. 

525) 

 

No mesmo ano da publicação da comunicação de Afonso Arinos na Revista do 

IHGB, em 1904 era também publicado o livro História Antiga de Minas Gerais, de Diogo 

de Vasconcelos
27

. O historiador e político mineiro dispunha de sua produção, que mais 
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 Afonso Arinos de Melo Franco (1868-1916) foi um escritor e advogado, membro da Academia Brasileira 

de Letras. Morou em Ouro Preto, Minas Gerais, sendo professor de História do Brasil. Foi sócio 

correspondente eleito do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e compôs a Academia Brasileira de 

Letras. Escreveu livros como Pelo Sertão (1898), com feição regionalista, e o romance Os Jagunços (1898), 

baseado na Guerra dos Canudos. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Afonso_Arinos_de_Melo_Franco>. Acesso em: 10 set. 2018. 
27

 Diogo Luís de Almeida Pereira de Vasconcelos (1843-1927) foi um historiador, escritor, político e 

advogado mineiro. Nasceu em Mariana, Minas Gerais, tendo estudado no Seminário de Mariana. Era 
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adiante, em 1918, rendera a História Média de Minas Gerais, para a “exposição e 

explicação da realidade histórica mineira”, segundo Vivaldi Moreira, na orelha da reedição 

do livro, em 1974. 

É no capítulo intitulado Insurreições dos Negros, que diz a respeito da situação 

escravocrata nas Minas setentistas e as condições de africanos escravizados, onde 

Vasconcelos diz haver a “legenda tão bizarra, quão verdadeiramente poética de Xico Rei, 

que dominou Vila Rica”, legenda que, segundo ele, prova que “na massa africana, nem 

todos aqui chegavam, como se pode pensar no estado bestial de semi-selvagens”, e que “os 

salteadores apreendiam ou compravam na África tribos e nações inteiras, gente em vários 

graus de sociabilidade, embora rudimentária” (VASCONCELOS, 1974, p. 162). 

Vasconcelos descreve ainda “a legenda do Rei” como “um oásis florido e suave”, onde a 

vida do nobre preto em terras mineiras finalizou e que sua raça infeliz “encharcou de suor, 

de sangue e de lágrimas” esse “melancólico arneiro” (VASCONCELOS, 1974, p. 162-

163). 

Entretanto, é apenas em uma extensa nota de rodapé que o autor apresenta o rei 

africano. 

 

Francisco foi aprisionado com toda a sua tribo e vendido com ela, 

incluindo sua mulher, filhos e súditos. A mulher e todos os filhos morreram 

no mar, menos um. Vieram os restantes para as minas de Ouro Preto. 

Resignado à sorte, tida por costume na África, homem inteligente, 

trabalhou e forrou o filho; ambos trabalharam e forraram um compatrício; 

os três, um quarto, e assim por diante até que, liberta a tribo, passaram a 

forrar outros vizinhos da mesma nação. Formaram assim em Vila Rica um 

Estado no Estado; Francisco era o rei, seu filho o príncipe, a nora a 

princesa, e uma segunda mulher a rainha. Possuía o rei para a sua 

coletividade a mina riquíssima da Encardideira ou Palácio Velho. 

Antecipou-se este negro à era das cooperativas, e precursou o socialismo 

cristão
28

. Como naquele tempo toda Irmandade estava unida à ideia 

                                                                                                                                                                                
monarquista, foi membro do Partido Conservador Mineiro, exerceu cargos como agente executivo na Câmara 

Municipal de Ouro Preto além de ter sido deputado e senador. É escritor dos livros História Antiga de Minas 

Gerais (1904), História Média de Minas Gerais (1918) e História da Civilização Mineira (1927). Disponível 

em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Diogo_de_Vasconcelos>. Acesso em: 10 set. 2018. 
28

 Podemos compreender a expressão do socialismo cristão ao que se refere às práticas de justiça social, 

igualdade e distribuição de renda no contexto de uma organização religiosa. Nesse sentido, as irmandades 

religiosas de negros, que se organizavam também financeiramente, tendo como objetivo o bem comum e a 

subsistência do grupo, pode ter sido atribuído por Diogo de Vasconcelos ao socialismo cristão. Da mesma 
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religiosa de santo patrono, tomou esta o patronato de Santa Efigênia, cuja 

intercessão foi-lhes tão útil; e deste exemplo nasceu o culto ardente, que se 

vota ainda à milagrosa imagem do Alto da Cruz. Os irmãos erigiram o belo 

templo que existe sob a invocação do Rosário. No dia 6 de janeiro o rei, a 

rainha e os príncipes vestidos como tais eram conduzidos em ruidosas 

festas africanas à igreja para assistirem à missa cantada e depois 

percorriam em danças características, tocando instrumentos músicos 

indígenas da África, pelas ruas. Era o Reinado do Rosário, festas, que se 

imitaram em todos os povoados das Minas. Vem também daí a 

nomenclatura dos mesários do Rosário em todas as irmandades de pretos 

entre nós. No Alto da Cruz ainda se vê a pia de pedra na qual as negras 

empoadas de ouro lavavam a cabeça para deixá-lo naquele dia por esmola, 

ou donativo. (VASCONCELOS, 1974, p. 163) 

 

É possível perceber que no texto do historiador e político brasileiro há acréscimos 

em comparação à comunicação de Arinos (1904). Vasconcelos (1904) incorpora a família 

do rei africano, descreve a festividade de coração do rei negro, vinculando à Igreja de 

Santa Efigênia e à Irmandade do Rosário do Alto da Cruz, bem como anuncia a data em 

que a festividade do Reinado do Rosário era realizada: no dia 6 de janeiro. Vasconcelos 

também dispõe a apresentar que o Reinado do Rosário foi imitado em todos os povoados 

de Minas, aludindo ao surgimento dessa manifestação em Vila Rica e que teve como 

origem as festas africanas promovidas pelo rei africano. 

 Diogo de Vasconcelos também confere a Chico Rei uma significação política de 

sua existência, ao dizer que ele se antecipou à era das cooperativas e ao socialismo cristão, 

referindo-se às práticas de alforrias de africanos escravizados.  

 O mesmo Diogo de Vasconcelos, em 1911, escreve um ensaio para o livro de 

Nelson Senna intitulado Bi-Centenário de Ouro Preto: memória histórica, em 

comemoração aos duzentos anos da cidade; livro que compilou textos de figuras notórias 

da época, como políticos e intelectuais. Vasconcelos (1911) retoma a dizer sobre Chico 

Rei, acrescentando novos detalhes. Apresenta o conflito entre os irmãos brancos e pretos 

do Rosário, que tinham como templo a capela do Alto da Cruz. Com a rixa, segundo o 

autor, os brancos viram “as panelas de barro quebrarem as de ferro”, onde a irmandade 

                                                                                                                                                                                
forma a expressão “parassocialista”, nome às ações de cunho social, realizadas por negros no contexto das 

irmandades negras. 
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negra conquistou a capela do Alto da Cruz, destinando aos brancos a migração para a 

Capela do Padre Faria
29

. Vasconcelos (1911) acrescenta também que a vitória dos irmãos 

pretos foi guiada “pelo seu príncipe, um negro forro, Francisco, o Chico Rei, como o 

chamavam, que então era benéfica e verdadeira influência em Vila Rica, de cujo sossego 

tonou-se árbitro” (VASCONCELOS, 2011, p. 154). 

 Vasconcelos prossegue apresentando a construção da Igreja de Santa Efigênia, o 

que ele diz ter ocorrido com muito retardo, pois os irmãos negros do Rosário não preteriam 

as festividades a qualquer outra despesa, “dada a necessidade que delas tinham, para alívio 

do sofrimento” (VASCONCELOS, 2011, p. 155). 

 Ante essa explanação, é importante falar da recorrência em argumentos que dizem 

sobre os atos benéficos da personagem para a ordem social da época, ao delegar a Chico 

Rei o cargo de quem poderia conter as insurgências e revoltas negras, orientando os 

escravizados ao trabalho e a retidão. É importante dizer, além disso, que o historiador 

registra a história de Chico Rei com a existência da Irmandade do Rosário dos Pretos do 

Alto da Cruz, e assim, à construção da Igreja de Santa Efigênia, bem como as festividades 

do Reinado do Rosário. Dispõe, em seus textos, a não dissociação desses elementos. 

Como apresenta Gaspar (2016), o relato de Afonso Arinos esteve inclinado ao 

registro lendário, referindo-se a Chico Rei como suave lenda, mesclando evidências 

histórico-documentais, registrando outros episódios de Vila Rica, mas que “jamais 

pretendeu ir além do registro memorialístico, cujo intuito era, manifestamente, unir 

anedotário e fatos históricos mais ou menos comprováveis”. Quanto a Vasconcelos, Gaspar 

(2016, p. 528) diz haver um hábito comum entre os historiadores da época em omitirem 

suas fontes documentais, onde 

 

levou a obra, de imediato, para os limites onde história e ficção se 

confundiam. Também o uso da “tradição oral” ou das “tradições 

populares” como partes integrantes da narrativa histórica induziu a 

impressão de que Chico Rei, referido como “legenda” pelo próprio autor, 

adviria de matriz mitológica, registrada por Vasconcelos a partir de 
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 A Capela do Padre Faria, segundo Eponina Ruas (1950, p. 52) foi construída no início do século XVIII 

(1701-1704), sendo uma das primeiras capelas a serem construídas em Vila Rica. Erguida pela Irmandade 

dos Pardos, onde eram assentados anteriormente na Igreja de Nossa Senhora do Bom Parto, a capela foi 

ocupada posteriormente pelos irmãos brancos do Rosário, após serem afastados da capela de Santa Efigênia 

do Alto da Cruz pelos irmãos pretos do Rosário, que acabaram construindo a Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário e Santa Efigênia, conhecida como Igreja de Santa Efigênia do Alto da Cruz. 
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histórias de fundo popular que circulavam oralmente em Ouro Preto. 

(GASPAR, 2016, p. 528) 

 

Entretanto, o escritor mineiro Vivaldi Moreira (1974), na orelha da reedição do 

livro História Antiga de Minas Gerais, realiza uma defesa póstuma ao autor. Provoca os 

críticos à obra de Vasconcelos ao dizer que esses se esquecem de “que não era ainda 

corrente a citação de fontes documentais”, mesmo afirmando, em parágrafo anterior, que o 

autor teria lutado com a deficiência de documentos; no entanto, diz que suas qualidades 

transformaram as hipóteses em verdades, onde os achados posteriores só teriam 

comprovado o que o autor afirmou. 

Arinos e Vasconcelos inauguram a categoria de análise dos memorialistas. Os 

escritores integraram o seleto grupo de intelectuais que se propuseram a escrever e 

rememorar sobre Vila Rica após a mudança da capital mineira para Belo Horizonte. 

Delegada ao esquecimento, Vila Rica tornou-se um ambiente de abandono e melancolia. 

Entretanto, esse mesmo gesto de esquecimento propiciou ações em favor de sua 

recuperação e sacralização. Assim, como apresenta Caion Meneguello Natal (2006), Ouro 

Preto passa “a significar um artefato digno de preservação devido à sua estagnação e 

decadência”, e “aquilo que, num primeiro momento, fez de Ouro Preto a imagem da 

decadência e do atraso, passa a servir como atributo de sua grandeza e dignidade histórica” 

(NATAL, 2006, p. 1). 

Gaspar (2016) conta que Afonso Arinos e Diogo de Vasconcelos foram: 

 

Os dois primeiros narradores do mito de Chico Rei fizeram parte do seleto 

grupo de intelectuais mineiros que, desde a polêmica suscitada pela 

mudança da capital do Estado de Ouro Preto para Curral Del Rei, na 

década de 1890, envidavam esforços no sentido de divulgar e valorizar o 

patrimônio e a riqueza histórica de que era portadora a antiga Vila Rica. 

(GASPAR, 2016, p. 528) 

 

Para tanto, nesse movimento de sacralização da cidade ouro-pretana, são 

consolidadas produções que rememoram sua história, acontecimentos e glórias, incidindo 

sobre Ouro Preto o papel de berço da liberdade. Evocam suas personagens como heróis. 

Tiradentes, Aleijadinho, Felipe dos Santos e também Chico Rei; evocados para configurar 

Ouro Preto como palco de grandes feitos, de momentos que marcaram a história, lócus 
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onde se inscreveram tais acontecimentos, a prova autêntica, visível, de fatos históricos que 

estão para a definição da própria identidade do povo mineiro (NATAL, 2006).  

 Configura-se, portanto uma cidade com valores morais e étnicos que deveriam 

refletir a identidade mineira e mais, a identidade nacional. É pretenso Ouro Preto o enredo 

de fatos históricos que representassem valores morais como liberdade, soberania, 

dignidade e honra. Esses acontecimentos e valores estariam intimamente ligados à 

materialidade e à espacialidade urbanas (NATAL, 2006). Desse modo, a composição que 

valeria de Ouro Preto como um exemplo de cidade histórica para o Brasil percorre a sua 

materialidade, seus monumentos, templos, construções seculares; personagens exaltados 

como heróis; e, também seus acontecimentos históricos. 

 Nesse sentido, dialogando com o que apresentou Gaspar (2016) e Natal (2006), 

constituo a categoria de análise dos memorialistas por aquelas produções que, iniciadas por 

Afonso Arinos (1904) e Diogo de Vasconcelos (1904; 1911), se valeram de dizer sobre 

Ouro Preto como um território de grandes feitos e acontecimentos e como uma terra que 

carrega os traços da nacionalidade brasileira. Constituem-se por memorialistas as 

produções que empregaram seus acontecimentos, monumentos e personagens para 

enaltecer a cidade, no qual, nesse contexto, a mítica de Chico Rei também foi empregada 

para endossar esse enredo. 

 Além disso, as escritas sobre Chico Rei por esses autores, principalmente as 

apresentadas por Diogo de Vasconcelos (1904; 1911), ganharam circularidade e tornaram-  

-se aspecto relevante na escrita sobre a história brasileira, em um momento onde se fazia 

crescente as escritas que buscavam, a partir das tradições culturais existentes, integrar as 

três raças na formação da cultura nacional (GASPAR, 2016). Desse modo buscava-se 

escrever sobre feitos heroicos de indivíduos colocando-os na construção da nação 

brasileira. 

Em específico, as produções de Diogo de Vasconcelos (1904; 1911), 

paradoxalmente em uma nota de rodapé, tornou-se referência de produção histórica para 

aqueles que propuseram, posteriormente, escrever sobre Vila Rica e Minas Gerais. Até 

então, apresentado como lenda por Arinos e ganhando autenticidade histórica, a partir de 

Vasconcelos, a história de Chico Rei passou a estar presente nas mais diversas produções 

ao longo das décadas. Essa caraterística de escrita sobre Ouro Preto não se restringiu a 

intelectuais do início do século XX, mas o movimento de rememoração e exaltação da 

cidade ouro-pretana prosseguiu por décadas. 
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Carlos Góes
30

, professor e escritor paulista, escreveu o livro Histórias da Terra 

Mineira, em 1914, livro de literatura infantil, com “conteúdo moral e cívico”, que foi 

aprovado e adaptado pelo Conselho Superior de Instrução Pública do Estado de Minas 

Gerais, destinado ao 3º ano dos ginásios escolares e ensino regulares. A obra, que obteve 

treze edições, sendo a última realizada em 2001, mostra a circularidade e relevância desse 

livro, pretendendo ser um material que apresentasse e enaltecesse os acontecimentos 

históricos mineiros e para os sentimentos de nacionalidade brasileira, a partir da literatura 

infantil. 

 

O plano do presente livrinho começou de formar-se em nosso espírito, 

quando nos capacitamos de que é dever patriótico ensinar ás crianças de 

nossa escholas, sob fórma pittoresca de contos, a história retrospectiva 

d’esta grande fração da nossa Pátria – o Estado de Minas Geraes, berço que 

foi da liberdade, celleiro com que se abasteceram a metrópole e todo o 

resto da Colonia, centro de onde irradiaram para todo Brasil os grandes 

movimentos nativistas que vieram apressar o advento de nossa 

emancipação política e administrativa. (GÓES, 1914, p. 7) 

 

 Góes diz ainda que “os livros educativos da infância têm de ser a um tempo 

repositórios de ensinamentos morais e cívicos” tendo as literaturas infantis “o dever de ser 

sadia e forte, e, sobretudo, ser nacional, local, regional” (GÓES, 1914, p. 8). 

Dentre outras personagens que compõem o livro, o autor destina um capítulo a 

Chico Rei. Sua história vai sendo apresentada com intensas similaridades ao excerto de 

Diogo de Vasconcelos. Inicia-se pela situação de retirada do africano de sua terra natal, 

sendo trazido à Vila Rica, diz sobre os feitos da conquista de sua alforria e de outros 

africanos, à sua nova coroação como rei e faz referência à construção da Igreja de Santa 

Efigênia e à origem do Reisado do Rosário, que ocorria no dia 6 de janeiro. 

 Góes, desde o princípio da apresentação de sua obra, diz-nos que pretendia 

esquivar-se de histórias com aspectos fantasiosos, incorporando ao seu livro histórias com 

autenticidade histórica. Por assim fazer, o autor apresenta Chico Rei. 
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 Carlos Góes (1881-1934) foi um professor, escritor e poeta. Nascido no Rio de Janeiro formou-se em 

Direito pela Faculdade do Estado de Minas Gerais. Morou em Minas Gerais tornando-se Promotor Público de 
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livros didáticos, como Dicionário de Galecismos e Dicionário de Raízes e Cognotos. Disponível em: 
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O heróe desta verídica história (como verídicas são todas que vamos 

contando aos nossos leitorzinhos) foi aprisionado em sua terra natal, 

conjuctamente com sua mulher, filhos e súbditos. A mulher e todos os 

filhos, excepto um, morreram a bordo. Os demais companheiros 

desembarcaram no Rio de Janeiro (em um logar chamado Vallongo), e 

d’ahi foram mandados para Villa Rica para servir nas minas. Francisco não 

se deixou morrer, porque jurára que << rei na sua terra, rei havia de 

continuar a ser fóra d’ella>>! Tanto pôde a força de vontade, a 

resignação, a perseverança, - que a nobre aspiração alimentada por esse 

preto escravo [...] elle a conseguiu realizar plenamente, e por fórma que se 

imortalizou nas páginas da nossa Tradição! (GÓES, 1914, p. 159-160, 

grifos meus)  

 

 Alcebíades Delamare
31

, advogado, jornalista e escritor paulista, é autor do livro 

Villa-Rica, de 1935. Em seu livro, o autor reconta histórias da cidade, monumentos e 

acontecimentos. Apesar de dar ênfase à Inconfidência Mineira em Vila Rica, Delamare 

destina também um capítulo para narrar a história de Chico Rei, a partir das referências de 

Carlos Góes (1914) e Diogo de Vasconcelos (1904; 1911). Associa o rei africano à 

construção da Igreja do Alto da Cruz e por assim começar contando sobre a construção do 

templo, diz que nela  

 

entrelaça-se uma lenda vetusta, que deveras dignifica o caracter e 

sobremodo exalta os sentimentos da raça preta, cuja colaboração humilde, 

mas dedicada, eficiente e indefessa, tanto contribuiu para a obra da 

grandeza material, intelectual e moral do nosso povo. (DELARAMARE, 

1935, p. 31) 

 

O autor destaca o espírito coletivo dos negros da Irmandade do Rosário, 

capitaneada por Chico Rei, quanto aos esforços no trabalho nas minas para as alforrias 

coletivas, entretanto, suas adjetivações a Chico Rei conferem-lhe como “um typo 
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admirável de organizador. Especimen raro de conductor de homens. Figura dominadora de 

multidões. Verdadeiro gênio de sua raça!”, além de dizer que “Chico-Rei não foi jamais 

um quilombola” (DELAMARE, 1935, p. 39). 

Em 1950, Eponina Ruas
32

 publica o livro Ouro Preto – sua história, seus templos e 

monumentos. Muito semelhante aos outros autores, Ruas relata fatos históricos da cidade e 

descreve locais e monumentos. O livro tem sua conotação literária e turística, sendo que 

essas, aparentemente, se confundem, pois no texto, a autora dá orientações, em vários 

momentos, de como chegar às igrejas, comentando ainda se é de fácil ou difícil acesso. 

Chico Rei também é associado à construção da Igreja de Santa Efigênia, momento em que 

a autora inicia com um poema. 

 

   Chico-rei, o Nababo, o seu “império” ... 

Negros, torcicolando pela rua, 

No “Kongado”! Nas almas anda, atua, 

A Fé, a Graça, porque é fluido etéreo! (1950, p. 57) 

 

 Ruas conta que a Igreja de Santa Efigênia foi erigida pelos negros e que, no 

entanto, ocorreu com certo retardamento, pois “não preteriam à festa do Congado por 

qualquer outra despesa” (1950, p. 58). 

 

A tradição nos diz que Chico-Rei, explorando-a, reorganizou sua corte, 

restabelecendo nessas terras seu prestígio, e entrando em luta com os 

irmãos brancos da Erminda do Alto da Cruz, conseguiu expulsá-los, 

debandando-os para o Padre Faria. Assenhorando-se do ouro com que as 

pretas empoavam suas carapinhas, coletando-o nas pias de água benta onde 

elas o deixavam, conseguiu refazer a Igreja de N. Sra. Do Rosário dos 

Pretos do Alto da Cruz. (1950, p. 59) 

 

 E continua apresentando que Chico Rei “trabalhou incessantemente” (1950, p. 59) e 

por isso conseguiu sua alforria, a do seu filho e ambos trabalhando forraram outros súditos 
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e reergueram sua corte. É importante ressaltar que a insígnia de trabalhador resiliente é 

uma constante nos escritos sobre Chico Rei. 

 Finalizando o capítulo destinado à Igreja de Santa Efigênia, onde cita Chico Rei, 

Ruas (1950, p. 60) prossegue apresentando que Chico Rei foi coroado, após a construção 

da Igreja e que “com suas danças africanas e com seus vassalos a caráter, Chico-Rei 

reviveu, aqui, dias de glória, de resplendor e fausto que desfrutara em terras natais” e em 6 

de janeiro de cada ano percorriam às ruas acompanhado da corte ao som de boa música, e 

que esse era o Reinado do Rosário, com suas festas e danças características, que “espalhou-

-se pelos povos destas Minas Gerais, e ainda hoje são revividos entre muitos deles com 

grandes festejos” (RUAS, 1950, p. 60). 

Além do livro de Ruas, outros livros analisados que apresentam a característica 

memorialista foram Ouro Preto – Aleijadinho, monumentos, outras cidades, de J. Bastos 

Bittencourt
33

, de 1977. Esse livro cita Chico Rei quando fala da Igreja Santa Efigênia. O 

autor realiza um detalhamento da disposição e dos adornos da igreja, assim como também 

faz Ruas (1950). Conta que foi uma igreja erigida “com a colaboração dos escravos” 

(BITTENCOURT, 1977, p. 92) e argumenta: 

 

É bom dizer que, nessa Igreja, se reuniam Chico Rei e sua corte de negros 

forros e escravos, para comemorarem o dia de sua padroeira, Santa 

Efigênia. Chico foi um negro que deixou a África, em companhia de sua 

esposa e filhos, iludidos de que aqui iriam tirar ouro e ficar ricos. 

(BITTENCOURT, 1977, p. 92) 

 

 O autor continua apresentando que o patrão de Chico e seu filho, proprietário da 

mina onde realizavam o trabalho escravo, havia lhes prometido liberdade: “Seu senhor lhes 

prometera liberdade, se tirassem determinada quantidade de ouro. Trabalharam e 

conseguiram” (BITTENCOURT, 1977, p. 92). 

 Podemos perceber que há uma distorção na compreensão da vinda de africanos para 

o Brasil, ao colocar que Chico Rei deixou a África com sua família com a ilusão de que 

ficariam ricos com a extração do ouro, não dizendo, na verdade, sobre a condição do 

tráfico africano e do trabalho escravo que em Minas Gerais era instaurado. No entanto, 

contradiz quando conta que Chico e seu filho trabalhavam para seu senhor, aquele que lhes 
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 Não consegui encontrar fontes sobre o autor. Sabe-se que é também autor do livro Ouro Preto quando as 

pedras falam (1971). 
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daria a liberdade caso trabalhassem duro. Nesse momento pôde haver uma constatação de 

que há uma relação de poder, referindo aos sujeitos como súditos de seu senhor, além do 

estereótipo construído em torno da figura de Chico Rei como um exímio trabalhador, que 

respeitava as ordens de seu senhor, além da adjetivação dada ao patrão como um homem 

bom que prometera liberdade aos escravizados. 

 Por fim, o autor ressalta que a igreja é chamada de Igreja de Chico Rei, que assistia 

à missa do dia 6 de janeiro com seus vassalos e família e que a tradição dessa festa ocorre 

até os dias atuais, através do Reisado que algumas cidades celebram (BITTENCOURT, 

1977, p. 93). 

 Angélica de Rezende
34

, em 1965, escreve Lembrando Ouro Preto e Aleijadinho. Na 

segunda parte do livro, chamado Reisado, Congado, Chico Rei, a autora descreve o 

Congado e a história de Chico Rei, a partir da nota apresentada por Diogo de Vasconcelos. 

Ao descrever a história do rei africano, a autora refere-se ao que ela chama de Reisado do 

Rosário, onde os dançantes, reunidos de seus reis denominados de premessas saíam em 

cortejo e em coro à casa de Chico Rei. Para ilustrar esse cortejo descrito por ela, Rezende 

(1965) dispõe de uma cantiga – com partitura, colhida por ela, em 1934, em Ouro Preto, 

onde diz que “os versos eram repetidamente cantados até que o Rei deixasse a casa”. 

 

Sinhô Rei 

Eu vim te busca 

Sá Rainha mandou chamá... (REZENDE, 1965, p. 81)  

 

O conhecimento dos livros de Alcebíades Delamare (1935), Eponina Ruas (1950) e 

J. Bastos Bittencourt (1977) deu-se pela visita à Biblioteca Municipal de Ouro Preto. 

Realizando minha primeira visita, tive conhecimento da Sala Ouro Preto, espaço destinado 

apenas às produções que referem-se à história mineira e à cidade ouro-pretana, contendo 

também livros de autores conterrâneos bem como impressos de jornais, folhetos, anúncios 

representativos para a cidade, com o objetivo de abordar os espaços relevantes do 

município, como a secular Escola de Minas. 
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 Angélica de Rezende foi musicista pela Escola Nacional de Música da Universidade do Brasil, registrada 

no Conservatório Nacional de Canto Orfeônico e Membro da Comissão Nacional de Folclore. Também 

escreveu os livros Modinhas de Nossa Terra, Cantigas e Canções de Nossa Terra e Nossos Avós Contavam e 

Cantavam – Ensaios Folclóricos e Tradições Brasil (Fonte: próprio livro da autora). 
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Conforme fui tendo contato com os livros, tomei conhecimento de que sua história 

estava predominantemente remetida à construção da Igreja de Santa Efigênia, do Alto da 

Cruz, referenciando, em suma, a produção de Diogo de Vasconcelos, de 1904. Assim, os 

livros em que continham sua história – e que estava ligada à construção da igreja – 

tramitavam no teor histórico, literário e, também turístico, propiciando como um guia para 

turistas que estivessem interessados em conhecer melhor a cidade de Ouro Preto. 

Os livros existentes na biblioteca analisados por mim tinham uma constante, que 

era a escrita sobre Ouro Preto buscando sua história, acontecimentos e personagens 

exaltação à cidade na condição de patrimônio. Em suma, os livros eram divididos de 

maneira parecida e os elementos apresentados também de maneira similar, como 

monumentos e templos, irmandades religiosas, personagens históricos, contos e lendas. 

Tinham como referência os trabalhos de Diogo de Vasconcelos (1904), Afonso Arinos 

(1904) e outros autores dessa mesma linhagem de escrita, de uma escrita memorialista. 

Entretanto, não foram apenas os livros de Delamare (1935), Ruas (1950), 

Bittencourt (1977) e Rezende (1965) que continham na Biblioteca Municipal de Ouro 

Preto, mas os livros de Diogo de Vasconcelos (1904; 1911) e Carlos Góes (1914) também 

foram encontrados nesse equipamento municipal. 

Ainda no caráter memorialista, o livro Letras de Minas e Outros Ensaios, de 1997, 

organizado por Alfredo Bosi, com textos críticos e históricos do escritor Hélio Lopes, 

apresenta no capítulo intitulado Origem das letras nas Minas Gerais (1690-1768) 

produções de escritores mineiros, dentre os quais aqueles que disseram sobre Chico Rei, 

como Agripa Vasconcelos (1966) e também o poema Acalanto de Ouro Preto de Murilo 

Mendes, poeta modernista. 

Ao analisar as produções literárias dos referidos escritores, Lopes (1997) refere-se 

ao rei africano como uma lenda mineira, colocando-o no limiar entre mito e realidade, 

onde o autor opta pela verossimilhança (LOPES, 1997, p. 29). Desse modo, mostra como 

os expoentes da escrita que rememorava Ouro Preto foram significantes e serviram de 

referência para os escritores que falaram da cidade histórica e que ainda falam. 

Angêla Xavier Leite, mineira residente em Ouro Preto, em 2009 publicou o livro 

Tesouros, Fantasmas e Lendas de Ouro Preto. Apresentando contos do imaginário da 

cidade, o livro evoca elementos do passado para configurar Ouro Preto como uma cidade 

que carrega uma rica e vasta cultura. Chico Rei é citado em seu livro e está presente no 
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capítulo destinado às lendas da cidade. Este livro também foi encontrado na Biblioteca 

Municipal de Ouro Preto e nas bibliotecas de algumas escolas ouro-pretanas visitadas. 

Outros livros nesse caráter foram produzidos por escritores ouro-pretanos. Como é 

o caso de Terezinha Lobo Leite, professora e historiadora ouro-pretana. Os livros de 

Terezinha Lobo Leite serão analisados em momento oportuno, pois ela produziu alguns de 

seus livros, concomitantemente, com projetos de Educação Patrimonial, destinados às 

escolas de Ouro Preto. 

Observando as produções apresentadas até aqui, que conferem a categoria dos 

memorialistas, elas trazem uma abordagem constante, que é apresentar a história de Chico 

Rei inserida em um cenário de elevação da cidade ouro-pretana e, também de Minas 

Gerais, rememorando seus acontecimentos para exibi-los como grandes feitos e mitos 

epopeicos. 

Afonso Arinos (1904) e Diogo de Vasconcelos (1904; 1911), recolheram o mito de 

Chico Rei da oralidade. Escreveram-no, dando versões escritas à sua mítica, fazendo-a 

alcançar amplitude e ser reescrita inúmeras vezes. 

As versões escritas fizeram ressoar a mítica de Chico Rei, que possivelmente 

percorriria apenas a cidade ouro-pretana. Ao dar versões escritas, vão se acrescentando 

elementos, acontecimentos, nomes, atribuindo outros valores à história mítica. 

Compreendo a história de Chico Rei como mito, assim como fez Rubens Alves da 

Silva (2005, p. 4) que entende Chico Rei “como um dos mitos de origem influente no 

processo de ‘atualização’ da performance ritual do congado e a ‘restauração do 

comportamento’ dos congadeiros”, pois ele narra a origem de algo e se constitui como ato 

heroico: do trabalho escravo à compra de sua alforria e da alforria de seus companheiros, 

bem como a compra da mina e a elevação da Igreja de Santa Efigênia. 

No entanto, a escrita e circularização da história de Chico Rei a partir dos escritos 

memorialistas, ganhou outros contornos, novos elementos, se constituindo como mito 

heroico no contexto de elevação da cidade ouro-pretana e do estado mineiro. O mito que se 

refere à constituição de uma manifestação afro-mineira no cenário escravocrata percorreu o 

âmbito de elevação de uma sociedade, não tendo fim nele mesmo, mas sim, sendo um meio 

para a exaltação ouro-pretana e mineira. 

Assim, como apresenta Armindo dos Santos Vaz (2003), onde “contar uma história 

mítica não é transportar um fato ou uma ideia para um relato imaginário, mas manifestar 

um sentido por meio duma narrativa” (VAZ, 2003, p. 412-423, apud Alves, 2008, p. 104) a 
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escrita da mítica de Chico Rei a partir dos memorialistas teve como sentido endossar o 

discurso memorialista. 

A presença de escritos categorizados como memorialistas foi grande, isso mostra 

como essas produções foram extremamente importantes para construção da memória 

escrita da mítica de Chico Rei, onde esses escritores e escritoras coletaram e apropriaram-  

-se da mítica com o interesse de evocar a história de Ouro Preto. Seus textos influenciaram 

outros escritores e contribuíram para uma constante nos livros escritos sobre Ouro Preto, 

sobretudo nos livros que compõem à Sala Ouro Preto na Biblioteca Municipal. 

 

2.1.2 Os monumentalistas 

 

A categoria de análise que apresentarei a seguir, a respeito dos monumentalistas, 

está relacionada à categoria dos memorialistas. A categoria sobre a escrita de elevação 

monumental de Ouro Preto se funda no Movimento Modernista, o qual Afonso Arinos e 

Diogo de Vasconcelos, pioneiros no discurso memorialista que citou Chico Rei, exerceram 

influência. Afonso Arinos teria sido precursor de alguns ideais da Semana de Arte de 1922, 

tendo contato pessoal com Mário de Andrade
35

 (GASPAR, 2016). 

É possível dizer que, ao relembrar os feitos e acontecimentos históricos a partir dos 

escritos memorialistas, é iniciado um movimento que cobra a monumentalização de Ouro 

Preto, sustentada pelo Movimento Modernista e que culmina na elevação da cidade ouro-   

-pretana em Patrimônio Histórico, em 1937. 

 O Movimento Modernista teve presença latente na monumentalização de Ouro 

Preto. Os discursos a constituir Ouro Preto como um lócus que carregava os artifícios 

verdadeiramente nacionais, como um reduto da liberdade nacional, como símbolo 

histórico, advindos desde a migração da capital mineira para Belo Horizonte, influenciou 

os modernistas com interesse no “descobrimento” das Minas Gerais, de Ouro Preto, como 

parte do “descobrimento do Brasil” 
36

, desejado pelo Movimento Modernista. 
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 Mário Raul Morais de Andrade (1893-1945) foi um escritor, poeta, musicólogo, folclorista e crítico 

literário paulista. Pioneiro na produção artística modernista. Foi Diretor do Departamento de Cultura da 

Prefeitura de São Paulo, de 1934 a 1938, e em 1940 ingressou no Serviço do Patrimônio Histórico do 

Ministério da Educação. Algumas de suas obras são Paulicéia Desvairada, Macunaíma e Ensaio Sobre a 

Música Brasileira. Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_de_Andrade>. Acesso em: 

15 dez. 2018. 
36

 Viagem de descoberta do Brasil foi o nome dado à viagem realizada pelos modernistas paulistas Mário de 

Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e o poeta francês Blaise Cendrars, em 1924, a Minas 

Gerais, percorrendo as cidades de Congonhas, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João Del Rei e Sabará. 
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 O Movimento Modernista foi um movimento artístico-literário que se estabeleceu 

no início nas décadas iniciais dos anos de 1900 até os anos de 1930. Iniciado por 

intelectuais, poetas e artistas plásticos paulistas, tomou maior efeito a partir da Semana da 

Arte Moderna, de 1922. 

 

Manifestado principalmente pela arte, mas manchando também com 

violência os costumes sociais e políticos, o movimento modernista foi o 

prenunciador, o preparador e por muitas partes o criador de um estado de 

espírito nacional. A transformação do mundo com o enfraquecimento 

gradativo dos grandes impérios, com a prática europeia de novos ideais 

políticos, a rapidez dos transportes e mil outras causas internacionais, bem 

como o desenvolvimento da consciência americana e brasileira, os 

progressos internos da técnica e da educação, impunham a criação de um 

espírito novo e exigiam a reverificação e mesmo a remodelação da 

Inteligência nacional. (ANDRADE, 1942, p. 13) 

 

Ainda como apresenta Mário de Andrade (1942, p. 25): “o modernismo no Brasil, 

foi uma ruptura foi um abandono de princípios e técnicas consequentes, foi uma revolta do 

que era a Inteligência nacional”.  

Segundo Caion Meneghello Natal (2007): 

 

Mário de Andrade lança as primeiras propostas em torno de um projeto de 

construção da nacionalidade ou de uma tradição nacional. Ele enxerga o 

passado visando seu presente. É a busca das origens do ser brasileiro que 

vai orientar a construção desse mesmo ser no presente, prolongando-o ao 

futuro”. (NATAL, 2007, p. 119) 

 

 O Movimento Modernista, pautado nessa concepção, tinha como interesse 

reinventar uma inteligência e uma estética brasileira, rompendo com tradições vigentes. 

Indicava recorrer ao passado para construir o futuro.  Buscando expressões artísticas 

genuinamente brasileiras, insubmissas à tradição lusa da colônia. O Movimento 

                                                                                                                                                                                
Enxergando o novo na caça ao tradicional, ao passado; buscavam “redescobrir as preciosidades esquecidas 

no interior do Brasil” sendo eles quem “iriam redescobrir, enfim, a própria nação” (NATAL, 2017, p. 122). A 

viagem dos modernistas intensificou as discussões quanto à preservação das cidades históricas, sobre os 

discursos que já que se faziam crescentes desde o início do século XX a respeito da monumentalização de 

Ouro Preto, bem como na criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Nacional – SPHAN, em 1937. 
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compartilhava das motivações estéticas de vanguardas europeias, como o cubismo e o 

futurismo, que propuseram a recriação e revalorização de uma estética nacional e de uma 

tradição artística própria (NATAL, 2007, p. 123). 

 Essa concepção é que leva o grupo de modernistas paulistas à Viagem de 

descoberta do Brasil, em 1924, para as cidades mineiras – Congonhas, Ouro Preto, 

Tiradentes, Mariana, São João Del Rei e Sabará, colocando Ouro Preto, “como um modelo 

a ser seguido, um exemplo de arte genuína e um testemunho histórico de importância 

definitiva na construção da identidade e tradição brasileiras”. Desse modo, o projeto 

modernista “incluía a preservação de Ouro Preto e das demais cidades mineiras ditas 

históricas, seja como meio de se assegurar uma identidade nacional, seja como forma de 

recuperar uma tradição artística esquecida” (NATAL, 2007, p. 120). 

 Anterior a Viagem de descoberta do Brasil, Mário de Andrade, em 1919, já havia 

realizado sua primeira viagem à Ouro Preto. Pretendia estudar a arquitetura religiosa da 

cidade, a fim “de buscar as origens de um gênio artístico autenticamente brasileiro” 

(NATAL, 2007, p. 108), o que rendeu, em 1920, quatro crônicas publicadas na Revista do 

Brasil, discutindo a arte religiosa em Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, concebendo a 

Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e à arquitetura mineira, o título de uma arte 

genuinamente brasileira. A visão de Mário de Andrade quanto à arte mineira e a Ouro 

Preto, calcadas com autenticidade, influenciariam as concepções de identidade e origem da 

nacionalidade brasileira, tal como o Movimento Modernista, pautados nesse ideário, onde 

Minas Gerais trazia consigo o “primitivo e o original”, uma tradição singular (NATAL, 

2007, p. 108). 

 Em 1925, na revista modernista Estética, é publicado “Nocturno de Belo 

Horizonte”, poema de Mário de Andrade, composto no ano anterior. Nele o autor expõe 

sua crítica à modernização “em nome da civilização” mineira enaltecendo aspectos 

característicos das cidades antigas, inclusive Ouro Preto, rememorando momentos 

triunfantes da história mineira. Em seus muitos versos, Chico Rei é citado por Mário de 

Andrade. 

 

As carapinhas fofas polvilhadas 

Com a prata da Via-Láctea 

Seguem pra igreja do Rosário 

E pro Jongo de Chico Rei. (ANDRADE, 1925, p. 235) 



75 
 

Percebemos que a temática de Chico Rei ocupou amplos espaços, refletindo a sua 

presença em discursos que se referiam a Minas Gerais e a Ouro Preto como um lócus de 

relevância nacional, além daquelas produções que propuseram a reivindicar esse título a 

tais localidades. Portanto, é possível compreender que a narrativa de Chico Rei também foi 

apropriada como engrossamento para esse movimento artístico-literário que se mobilizava 

para conquistar autenticidade histórica nacional à cidade mineira. Além disso, a atuação do 

escritor frente à constituição de patrimônio e valorização da nacionalidade e do fazer 

brasileiro, valorizando os aspectos das culturas e tradições mineiras, influenciou os fazeres 

artísticos da década de 1930. É o caso da composição de Francisco Mignone
37

, do Corpo 

de Baile do Teatro do Rio de Janeiro, intitulada Maracatu de Chico Rei, em 1933. A peça 

orquestrada teve argumento composto por Mário de Andrade, que retratava a construção da 

Igreja de Santa Efigênia (CASTELLI, 2015, p. 7). 

Foi ainda Mário de Andrade que em 1936, a pedido de Gustavo Capanema, então 

Ministro da Educação e Saúde, elaborou um anteprojeto de proteção do patrimônio 

artístico nacional, que veio influenciar na criação do Decreto – Lei nº 25/37, o que 

regulamenta a ação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, 

criado no mesmo ano (SILVA, 2002, p. 129). O SPHAN e o Movimento Modernista, que 

propunham buscar elementos que refletissem em uma cultura genuinamente brasileira 

tiveram bases sustentadas na década de 1930 com a era Vargas. O Estado Novo foi um 

período onde a temática nacionalista esteve em pauta e se fez consolidada também pelas 

ações políticas. 

Outro modernista a dizer sobre Ouro Preto foi Manuel Bandeira
38

, ao publicar Guia 

de Ouro Preto, em 1930. O livro é uma obra literária, mas também se propõe a ser um guia 

turístico, apresentando os templos, monumentos e fatos históricos relevantes. Cita como 

referência a exposição de Diogo de Vasconcelos (1904), do livro História Antiga das 

Minas Gerais, dizendo também que a história sobre Chico Rei teria sido recolhida pela 

primeira vez por Afonso Arinos. 

Chico Rei é citado e aparece no momento destinado à apresentação da Igreja de 

Santa Efigênia. Inicia dizendo que a autoria da construção da igreja é de origem ignorada, 
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 Francisco Mignone (1897-1986) foi um pianista, regente e compositor erudito paulista. Disponível em: < 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Mignone>. Acesso em: 12 dez. 2018. 
38

 Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho (1886-1968) foi um professor, poeta, crítico literário e crítico de 

arte recifense que fez parte do Modernismo brasileiro. Viveu também no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 

1940 compôs a Academia Brasileira de Letras. Disponível em: < 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Bandeira>. Acesso em:10 dez. 2018. 
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mas pertencente à Irmandade do Rosário dos Pretos de Antônio Dias. Descreve aspectos 

arquitetônicos da igreja e apresenta Chico Rei como “homem inteligente e enérgico” 

(1989, p. 113), que trabalhou para forrar outros de sua tribo, formando “um como que 

Estado”, tendo Chico como rei, sua nova esposa a rainha, seu filho príncipe e a nora a 

princesa (1989, p. 114). Conta também que no dia 6 de janeiro esses saíam vestidos como 

tais e eram “conduzidos triunfalmente à igreja para assistir à missa cantada” e que depois 

percorriam as ruas dançando aos sons de instrumentos africanos, e isso constituía-se no 

Reinado do Rosário. 

A viagem dos modernistas paulistas a Ouro Preto e os crescentes discursos, 

influenciados pelos escritores do início do século XX e que se intensificaram nas décadas 

de 1920 e 1930, reivindicando a preservação da cidade, chega ao Decreto nº 22.928 de 12 

de julho de 1933, onde Ouro Preto é elevada oficialmente ao título de Monumento 

Nacional
39

, estabelecendo-a como Cidade Histórica, passando a ser protegida pelo 

Governo Federal, que mais tardar, ficaria sob tutela do SPHAN, com sua criação em 1937. 

Portanto, os monumentalistas, os quais referem-se ao Movimento Modernista, que 

clamavam pelo reconhecimento da cidade de Ouro Preto como um monumento nacional 

tiveram seu êxito. 

Mesmo após o êxito, da elevação de Ouro Preto como Cidade Histórica, os 

modernistas continuaram escrevendo sobre Ouro Preto e sobre Chico Rei. 

O Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles
40

, de 1953 apresenta O 

Romance VIII – Chico Rei, que a autora destina ao rei africano. Além de outro escritor que 

compõe poemas a Chico Rei: Murilo Mendes
41

 em 1954 destina trechos a Chico Rei em 

Acalanto de Ouro Preto. Cecília Meireles e Murilo Mendes foram poetas modernistas. 

Assim, dizendo ainda sobre o papel crucial que os modernistas tiveram na divulgação e 

circularização do mito de Chico Rei. 
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 Em 02 de setembro de 1980 a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura, eleva Ouro Preto à Patrimônio Cultural da Humanidade. 
40

 Cecília Benevides de Carvalho Meireles (1901-1964) foi uma poetisa, professora, pintora e jornalista 

carioca. Estudou literatura, folclore e teoria educacional e escreveu sobre folclore na imprensa carioca. 

Algumas de suas obras são seu primeiro livro de poemas, chamado Espectros (1919) e o ensaio Samba, 

Batuque e Macumba, publicado em Lisboa, Portugal. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Cec%C3%ADlia_Meireles>. Acesso em: 10 dez. 2018. 
41

 Murilo Monteiro Mendes (1901-1975) foi um poeta mineiro. Foi arquivista na Diretoria do Patrimônio 

Nacional no Rio de Janeiro, em 1917. Murilo Mendes integrou o Movimento Modernista e a poesia 

surrealista. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Murilo_Mendes>. Acesso em: 10 dez. 2018. 
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Em 1955, Francisco Antônio Lopes
42

, pesquisador associado ao DPHAN de Belo 

Horizonte, em seu livro Palácios de Vila Rica, ao dizer sobre o Palácio Velho, comenta 

sobre “Chico Rei da lenda” ao explicar as residências e imóveis que compunham o terreno 

do Palácio, associando-o com a mina de ouro ou Mina do Palácio Velho, que teria sido a 

mesma do rei africano, como conta. 

O Palácio Velho foi a primeira residência dos governadores instalada em Vila Rica, 

com sua construção finalizada em 1717, a mando do minerador Henrique Lopes de Araújo, 

capitão-mor da província entre 1713-1733. O Palácio abrigou os governadores Conde de 

Assumar (entre 1717-1720), Dom Lourenço de Almeida (1721-1732) e Conde das Galvêas 

(1732-1735). Gaspar (2016) reconstrói a história da propriedade e descobre fatos que 

associam, intimamente, o Palácio Velho com os negros da Irmandade dos Pretos do Alto 

da Cruz e, também à mitologia de Chico Rei. 

Além das produções apresentadas até então, a história de Chico Rei alcançou 

bastante notoriedade com o romance Chico Rei, de Agripa Vasconcelos
43

 (1966). O 

romance sobre o rei africano foi o último volume de sua série Sagas do País das Gerais. A 

série apresentou os títulos: Fome em Canaã (1951), Chica que manda (1966), A vida em 

flor de Dona Beija (1957), Sinhá Braba (1966), Gongo Soco (1966) e, por último, Chico 

Rei – Romance do ciclo da escravidão nas Gerais (1966). 

 Muitas produções seguintes ao romance Chico Rei, de Agripa Vasconcelos, se 

valeram de elementos criados pelo autor, como o nome Galanga e o navio negreiro 

Madalena.
44

 As obras da série Sagas do País das Gerais ganharam o status de narrativas 

verídicas de histórias dos lugares mais longínquos de Minas Gerais que o autor mineiro 

“redescobriu e revelou ao mundo” sendo “inequivocamente, História, com maiúscula”, 

como apresentou a orelha do livro da primeira edição de 1966. Após o lançamento do 

romance e o alcance que ele tomou, a história de Chico Rei passou a ser entoada, em 
                                                           
42

 Francisco Antônio Lopes foi um pesquisador do Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, em Belo Horizonte, Minas Gerais (Fonte: próprio livro do autor). 
43

 Agripa Ulysses de Vasconcelos (1896-1969) foi um médico, escritor e político mineiro. Compôs a 

Academia Mineira de Letras. Além da Série, Saga no País das Geraes, Vasconcelos escreveu diversos livros, 

como Suor de Sangue, que rendeu o prêmio Olavo Bilac. Disponível em: 

<https://bndigital.bn.gov.br/dossies/periodicos-literatura/personagens-periodicos-literatura/agripa-

vasconcellos/>. Acesso em: 10 dez. 2018. 
44

 Algumas guardas de Congado e até mesmo a guarda de Congado e Moçambique do Alto da Cruz de Ouro 

Preto, as quais essa pesquisa é realizada, utilizam, por vezes, o nome Galanga ou Galanga Chico Rei para 

referir-se a Chico Rei. Essa relação será discutida no próximo capítulo. A par disso, julgo importante 

apresentar que dentro da cidade de Ouro Preto o nome Galanga também ganhou força. Como exemplo, no 

ano de 2018, um grupo carnavalesco tradicional da cidade ouro-pretana, o Charanga de Lata, trazia gravado 

em dois de seus instrumentos percussivos os nomes Galanga e Muzinga, Chico Rei e seu filho, segundo o 

romance de Agripa Vasconcelos. 
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grande parte, semelhante a que foi escrita por Agripa Vasconcelos. De certo, o romance 

histórico do escritor se instaurou como a história verdadeira de Chico Rei. Uma, pela 

forma de sua escrita, que se propunha a escrever a história como verdade; e outra, pelo 

texto na orelha do livro da primeira edição que institui a produção como verdade histórica. 

A qual julgo importante trazê-la. 

 

Com Chico-Rei chega a Editora Itatiaia à publicação do último dos seis 

“romances históricos” de Agripa Vasconcelos, apresentados sob o título 

geral “Sagas do País das Gerais”, e, desde já, de pelo menos uma coisa 

podemos ter certeza: como aconteceu com Dona Beja, personagem que o 

autor mineiro, por assim dizer, redescobriu e revelou ao mundo, e que 

desde então tem sido objeto de freqüentes estudos, o legendário rei 

africano também irá tornar-se tema obrigatório de discussões, tanto na 

província literária como no terreno dos historiadores. Para escrever este 

livro, o Autor não se limitou – como seria perfeitamente lícito ao 

ficcionista, – a imaginar situações mais ou menos plausíveis, em que a 

figura de Chico-Rei fosse muito mais simples ficção, do que, como de fato 

ocorreu, uma pessoa que realmente existiu, e, mais do que isso, uma pessoa 

que foi mesmo o que os menos informados afirmavam tratar-se de pura 

lenda. Ao contrário, descendo “às raízes do assunto”, conseguiu Agripa 

Vasconcelos reunir material suficiente para demonstrar – e com que 

brilhantismo! – que a sua história tem muito mais de realidade do que 

de lenda: é, inequivocamente, História, com maiúscula. Se não chega a 

afastar definitivamente todas as dúvidas – e nem uma centena de livros 

iguais a este bastaria para afastá-las por completo, forçoso é reconhecer, — 

não deixa de revelar alguns fatos nada menos do que surpreendentes, a 

começar pela própria existência comprovada de Chico-Rei, que já fora 

mesmo rei na África, antes que o trouxessem para o Brasil. Não foi, porém, 

o propósito de simplesmente mostrar a divisa entre a lenda e a realidade, 

que levou o Autor a escrever este volume. Mais importante que isso é o 

levantamento que contém das condições em que era obrigado a viver 

aquele gado humano, cuja humanidade, ignorada brutalmente quando 

capturado na África, só raramente era recuperada no Brasil. Resultado de 

investigações no curso das quais Agripa Vasconcelos revolveu “tudo, até a 

Torre do Tombo”, Chico-Rei mostra o que foi verdadeiramente a 
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escravidão nas Gerais — um sistema de exploração do trabalho humano 

em que nunca a generosidade de alguns senhores foi maior que a crueldade 

da maioria deles. (VASCONCELOS, 1966, grifos meus) 

 

No livro, o autor narra a saga do rei africano, o qual dá o nome de Galanga, 

batizado com o nome de Francisco da Natividade, apelidado Chico Rei. Agripa 

Vasconcelos também cria nomes de seus familiares: Djalô a esposa, Itulo a filha, que 

foram jogadas ao mar, em uma tempestade, a bordo no navio negreiro Madalena; e seu 

filho, Muzinga, que seguiu com o rei até Vila Rica. 

É Agripa Vasconcelos que dá um nome africano e o nome de batismo a Chico Rei, 

chamando-o de Francisco da Natividade, dá nomes aos seus familiares, ao navio negreiro 

no qual eles são transportados assim como a região da África a qual ele descende. Nas 

produções realizadas a respeito de Chico Rei até então não havia essas informações. 

 Agripa Vasconcelos explica a origem dos negros, e assim, do rei africano, a partir 

da maldição que Noé lançou sobre Canaã, filho de seu filho Cam, que dizia sobre a praga 

de tornarem-se escravos dos outros povos da terra, que seriam então descendentes da 

linhagem de Noé, “que foi amaldiçoado pelo pai por causa de sua irreverência com esse 

último, quando se deitara em postura indecente após haver-se embriagado” (MUNANGA, 

1984, p. 41). Segundo Kabengele Munanga (1984, p. 41), esse mito está ligado às raízes 

históricas do racismo ocidental, onde sua propagação estava vinculada aos interesses 

religiosos. A maldição lançada por Noé consistia em escravidão a todos os descendentes de 

Cam, onde estavam associados aos negros africanos. Como apresenta Kabengele Munanga: 

 

Na simbologia das cores, na civilização ocidental, a cor preta simboliza uma 

mancha moral e física, a morte e a corrupção, enquanto a cor branca simboliza a 

vida e a pureza. Nessa ordem das ideias, a Igreja Católica fez da cor preta a 

representação do pecado e da maldição divina. (MUNANGA, 1984, p. 84) 

 

Nesse sentido, a cor da pele negra foi utilizada, a partir desse mito, para justificar a 

escravidão contra os africanos. É dessa maneira arcaica, preconceituosa e racista que 

Agripa Vasconcelos vai tecendo seu romance. 

 O autor imagina ser a personagem da raça Mani-Congo, como diz o autor, sucessor 

de uma linhagem de reis do Congo, que, vencendo a batalha de Maramara tornou-se rei, 

resgatando o trono de sua linhagem familiar (VASCONCELOS, 1966, p. 32). Conta ter 
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sido trazido à Vila Rica, sendo comprado, ele e seu filho, por Major Augusto, um 

personagem fictício. Descreve Chico Rei, além de seu filho, como uma pessoa admirável, 

diferente de seus companheiros de nação, “com admirável espírito de adaptação” (1966, p. 

83), o qual “servia com lealdade a seu senhor mineiro” (1966, p. 82). Atribui a ele a 

situação onde se conseguiu sossego na massa africana, pois ser laborioso, “disciplinado, de 

poucas palavras, e suas tarefas rendiam” (1966, p. 96), e assim passou a ser chefe daqueles 

que na mina também trabalhavam, tornando-se feitor dos escravizados, sendo “já 

respeitado por seus malungos, de modo que a má vontade no labor a terra empedrada 

desapareceu”, pois todos passaram a trabalhar como se fosse para Chico Rei (1966, p. 98). 

 Ainda quanto às habilidades que o autor descreve a Chico Rei, diz que: 

 

Esse poder de adaptação foi grande vantagem para sua infelicidade 

sócio-racial e um bem para o Brasil, que teve nesse povo desgraçado o 

melhor elemento na exploração de sua riqueza mineral e na resistência 

física de sua miscigenação. Porque a percentagem de sangue indígena 

apenas infelicitou nossa raça não só pelos defeitos herdados, como pelo 

amor ao repouso, pai e mãe da gostosa preguiça nacional. 

(VASCONCELOS 1966, p. 83, grifos meus) 

 

O autor utiliza-se de inúmeras expressões que dão a Chico Rei o aspecto de nobreza 

natural. Descreve-o como um trabalhador disciplinado e obediente, além de conferir a ele o 

lugar de homem que vivia com respeito e resiliência frente a seu destino. Essa narrativa 

faz-nos refletir que para um rei africano em Vila Rica ser aceito seria necessário que ele 

fosse descaracterizado de suas origens, colocando-o acima de outros de sua etnia, além de 

apresentá-lo como um respeitador da ordem escravista da época, redimindo-se ao seu 

trabalho, ação que, como apresenta o autor, o fez ser querido e aceito como rei dos 

africanos em Vila Rica. 

Compartilhando com Rubens Alves da Silva (2007) tal narrativa tenta cobrir com a 

máscara europeia o corpo marcado de africanos e seus descendentes no Brasil.  

 

Ao promover ou construir uma suposta imagem de nobreza – quase natural 

– de Chico Rei e seu filho, na verdade o autor insinua que, para indígenas e 

africanos e seus descendentes serem reconhecidos, aceitos e valorizados 
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como sujeitos humanos, a condição sine qua non é que eles neguem, 

primeiramente, suas origens étnico-raciais. (p. 53) 

 

 O autor também inventa que Chico Rei era do Congo, algo que até então não havia 

sido dito por nenhum dos escritores e escritoras apresentados até agora. Contar-nos que o 

rei africano advinha do Congo remete-nos à ligação com as coroações de reis Congos, 

terminologia usada por folcloristas, antropólogos, estudiosos das culturas populares bem 

como das manifestações do Congado para designar à tradição de eleição de reis do Congo. 

Luís da Câmara Cascudo, antropólogo e historiador brasileiro, em seu trabalho Dicionário 

do Folclore Brasileiro, ao referir-se às Congadas, diz que essas lembram a coroação do Rei 

Congo e da Rainha Ginga de Angola (2002, p. 149). Segundo Tinhorão, a informação mais 

antiga a utilizar a expressão rei do Congo refere-se à Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário da Vila de Igaraçu, em Pernambuco, pelos anos de 1711 (2012, p. 111-112), 

apesar de ter informações de confrarias do Rosário em 1552, em Olinda, e com construção 

de uma Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos no Recife entre 1662 e 

1667 (TINHORÃO, 2012, p. 111). Marina de Mello e Souza (2006), historiadora que 

constituiu um trabalho pioneiro quanto às origens das coroações de reis negros no Brasil, 

utiliza a expressão “rei congo”, “por entender que o título remete a uma identidade mítica, 

estando associado a noções e sentimentos que ultrapassam em muito as especificidades do 

reino do Congo” (2002 p. 358). 

 Nesse sentido, retomando ao livro de Agripa Vasconcelos (1966), a etnia que ele 

diz ser de Chico Rei, faz-nos refletir acerca dessa expressão comumente utilizada para 

denominar as festas de coroações de reis negros em solo brasileiro. O autor então vai 

tecendo a história do rei africano, percorrendo pela sua coroação como rei, a compra da 

Mina da Encardideira, a conquista de sua alforria e a incessante busca de ir alforriando 

mais negros escravizados. 

Chico Rei, de Agripa Vasconcelos (1966), foi essencial para a criação do filme 

Chico Rei, de Walter Lima, de 1985
45

. O filme, gravado em Ouro Preto e Paraty, conta a 

história do monarca africano em Vila Rica, suas insurreições e sua coroação como monarca 

negro em Vila Rica. O filme também se apresenta como uma produção artístico-literária a 

respeito de Chico Rei. 

                                                           
45

 Como apresenta Ferreira (2014), além do romance de Agripa Vasconcelos ter influenciado o filme Chico 

Rei de Walter Lima, o romance Chica Quem Manda também influenciou o filme Xica da Silva, de Cacá 

Diegues, de 1976, ressaltando a circularidade e relevância conquistada pelos romances do autor. 
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Rodrigo de Almeida Ferreira (2014), em sua tese de doutorado, realiza uma 

pesquisa a respeito da circularidade do conhecimento histórico em meios escolares e não 

escolares a partir dos filmes Xica da Silva, de Cacá Diegues (1976) e Chico Rei, de Walter 

Lima (1985). O pesquisador apresenta-nos que: “ao abordar a história desses ex-escravos 

como mote para representar a sociedade escravocrata, os diretores afirmavam que se 

tratava de filmes sobre a liberdade e a resistência, e que ajudavam a compreender o 

Brasil”. Portanto, segundo o pesquisador, no contexto da ditadura militar, os diretores 

abordaram o passado para problematizar o presente; e o fizeram pela perspectiva do tema 

marginal, onde as “artimanhas e táticas usadas pela ex-escrava do Tejuco e pelo líder negro 

de Vila Rica exaltavam a história de oprimidos, ao mesmo tempo ressaltavam a esperança 

no próprio povo para reverter o quadro histórico desfavorável de opressões e injustiças” 

(FERREIRA, 2014, p. 22). 

No âmbito monumentalista, cito também o livro da autora ouro-pretana Maristela 

Moreira de Carvalho, O mistério da mina (2001). O livro narra a história de quatro 

crianças que vão conhecer a Mina Chico Rei, se aventuram em seu interior e se encontram 

com o rei africano, Chico Rei, que conta sua história para as crianças. Os elementos de sua 

história escritos no livro são da mesma maneira que Agripa Vasconcelos criou em seu 

romance (1966). 

Seu livro encontra-se na categoria monumentalista pelo caráter de enaltecimento 

dos monumentos da cidade de Ouro Preto, como o caso da Mina Chico Rei. 

 As narrativas sobre Chico Rei apresentadas até aqui, elucidadas por memorialistas e 

monumentalistas tiveram como viés a utilização de fatos, histórias, monumentos, dentre 

outros elementos que apresenta a cidade, para constituir uma riqueza cultural e histórica de 

Ouro Preto. Portanto, a apropriação da história de Chico Rei por uma elite intelectual 

serviu-se dela, para reforçar o ideário monumentalista e nacionalista, propondo caracterizar 

a cidade mineira como um lócus de grandes feitos, de grandes personagens, de histórias 

fascinantes, e, por fim, característica da identidade brasileira. Apropriar-se da temática de 

Chico Rei para apresentá-lo como um herói negro serviu de engrossamento do discurso 

que carregava esse movimento: elevar Ouro Preto a monumento nacional. 

Procurei compreender a apropriação da história de Chico Rei por parte dos 

intelectuais mineiros do início do século XX – memorialistas e monumentalistas – sob 

duas óticas. Uma refere-se à utilização da história do rei negro para endossar o movimento 

de exaltação de Ouro Preto no momento da construção da memória histórica da cidade, 
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onde se utilizaram de personagens para inscrevê-la na história nacional como lócus dos 

feitos e da luta pela liberdade brasileira. Assim, a mítica de um rei africano escravizado em 

solo mineiro que consegue reverter sua situação, angariando sua liberdade e sendo coroado 

rei novamente, mira-se para os aspectos de heroísmo, liberdade e meritocracia, que foram 

exaltados nos referidos movimentos de elevação ouro-pretana. A outra ótica refere-se à 

utilização do corpo negro e suas manifestações culturais, como as coroações de reis 

congos, os Reinados negros, os Congados e a mítica de Chico Rei, como um fator que 

doou elementos para a constituição da nacionalidade brasileira. Nesse viés, as 

características específicas das africanidades reinventadas em território brasileiro foram 

ignoradas em detrimento de uma cultura brasileira. Além do mais, elas foram tratadas 

como folclore e “ao se folclorizar a cultura, folclorizam-se com ela, o indivíduo e o grupo 

social” tornando-a irrelevante, esvaziada, exótica, espetaculosa e pitoresca (PEREIRA, 

1983, p. 97). Ainda como apresenta João Baptista Borges Pereira, “opondo-se ao país 

operoso, racional, capitalista, esta cultura é expressão e suporte do que há de amalandrado, 

mágico, inconsequente e preguiçoso da vida nacional” (PEREIRA, 1983, p. 97). 

Isso se dá por um processo de perda da identidade de grupos étnicos em favor de 

um patrimônio cultural nacional. Nesse sentido, o “afastamento de cultura e grupo racial se 

dá na perda de identidade cultural desse grupo negro genericamente conceituado a favor de 

uma cultura nacional associada à população pluri-racial brasileira” (PEREIRA, 1983, p. 

95). 

Nesse mesmo caminho é que podemos compreender que a apropriação da narrativa 

do rei negro de Vila Rica por essas produções fez-se de maneira absorta do próprio 

contexto ao qual ela se refere: à constituição de uma irmandade negra, a qual realiza seus 

festejos de coroação de reis e rainhas negros, além das ações como compras de alforrias 

individuais ou coletivas, enterros dignos aos falecidos, a promoção de assistência social, 

dentre outras ações. 

O que acontece é um distanciamento do próprio Chico Rei do agrupamento ao qual 

ele se refere e da realidade que ele pertence para se constituir um mito-heroico: uma figura 

heroica que, de maneira mítica, deu origem a um monumento, alguma materialidade de 

Ouro Preto, além de configurar como herói nessa terra de fascínio. 

Mas a reprodução narrativa do seu heroísmo não foi utilizada para elucidar e 

vangloriar os feitos de africanos escravizados na América Portuguesa ou para vangloriar e 

apresentar as manifestações do Congado e das coroações de reis negros, mas sim, ele foi 
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deslocado de seu grupo, sendo colocado como uma figura absorta desse contexto. Isso 

mostra como a mítica de Chico Rei não foi utilizada para contar sobre os africanos 

escravizados nessa terra, mas sim, para vangloriar essa terra como um lugar de feitos 

heroicos. 

 

2.1.3 Ativismo intelectual negro 

 

A apresentação da história de Chico Rei sendo contada a partir da exaltação dos 

feitos de resistência e subsistência de africanos escravizados também foi feita, logo no 

início da década de 1910, e foi realizada, pioneiramente, por um intelectual negro. Nesse 

sentido, podemos perceber que no início do século XX havia uma disputa em torno da 

mítica de Chico Rei: além dos memorialistas e monumentalistas que disseram sobre Chico 

Rei para elucidar a cidade de Ouro Preto; Chico Rei era falado a partir das experiências de 

coletividade e subsistência negra. 

Nesse sentido é que me disponho a apresentar produções que foram abordadas na 

categoria do ativismo intelectual negro. 

 Manuel Querino
46

, negro, baiano, intelectual, pintor e abolicionista falou sobre 

Chico Rei em sua produção intitulada O colono preto como fator da civilização brasileira, 

de 1918. Apresenta ações de africanos escravizados, discutindo a partir da chegada da 

população negra para a América Portuguesa. Discute em seus capítulos ações realizadas 

pelos africanos como o suicídio e eliminação dos senhores como forma de libertação, a 

resistência coletiva, o Quilombo dos Palmares e no capítulo As juntas para as alforrias, 

Querino comenta sobre Chico Rei. O autor apresenta a história do monarca africano 

baseado no escritor mineiro Afonso Arinos, em Atalaia Bandeirante, mas não para exaltar 

uma cidade, mas para dizer sobre as ações de irmandades e organizações negras quanto às 

arrecadações financeiras para alforrias. 
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 Manuel Querino (1851-1923) foi um pintor, desenhista, intelectual, abolicionista e escritor baiano, nascido 

em Santo Amaro da Purificação, Recôncavo da Bahia. Querino foi recrutado para a Guerra do Paraguai, 

trabalhando como escrita do batalhão. Estudou no Liceu de Artes e Ofícios da Bahia e no curso de Desenho e 

Arquitetura na Academia de Belas Artes. Ingressou no Partido Liberal, foi ativista da luta abolicionista e 

ajudou a fundar uma das primeiras cooperativas de trabalho, a Liga Operária Baiana. Foi um dos membros do 

diretório do Partido Operário, em 1890. Foi pesquisador das manifestações populares e da cultura afro-           

-brasileira, escrevendo livros sobre o tema. Publicou diversos artigos na Revista do Instituto Geográfico e 

Histórico da Bahia, da qual era membro-fundador. Algumas de suas produções são Artistas Baianos (1909), 

A Bahia de outrora (1916) e Costumes Africanos no Brasil, uma produção póstuma, em 1938. Disponível 

em: <http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/hist%C3%B3ria-e-mem%C3%B3ria/historia-e-

memoria/2014/07/17/manuel-querino> . Acesso em: 5 jan. 2019. 
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Conta-nos o infortunado escritor Afonso Arinos, no excelente artigo 

“Atalaia Bandeirante”, que a Igreja de Santa Ifigênia, no Alto da Cruz, em 

Minas, guarda a lenda de um rei negro e toda sua tribo, transportada para 

aquele Estado como escravos. (QUERINO, 1918, p. 153) 

 

 Manuel Querino continua apresentando, a partir de Afonso Arinos (1904), as ações 

de Chico Rei ao alforriar-se e na compra da alforria de seus companheiros. 

 O autor discute a ação de negros em situação de escravidão em utilizar das “juntas”, 

caixas de economia, depósitos e empréstimos onde os negros faziam seus donativos e 

poderiam emprestar alguma importância, caso necessitasse, para compra de sua alforria ou 

outros assuntos.  

 O autor que pleiteava a presença negra na formação da sociedade brasileira, 

apresentando o rei africano de Vila Rica para então compor seu estudo frente às ações de 

negros. Sua produção é anterior a muitas produções memorialistas e monumentalistas, isso 

indica que Manuel Querino, que ao tomar contato da história de Chico Rei pelo texto de 

Afonso Arinos, escreve sobre o rei africano a partir dos constituintes de sua história: ações 

organizativas e coletivas de negros em situação de escravidão e suas lutas em busca da 

autonomia, liberdade e à seguridade da vida de seu coletivo. 

 Manuel Querino, segundo Gledhill (2011, p. 131) foi pioneiro no reconhecimento 

da contribuição africana à civilização brasileira, “sendo o primeiro negro a fornecer sua 

perspectiva sobre a História do Brasil” (GLEDHILL, 2011, p. 131). 

 Nesse sentido, ele foi o primeiro escritor que utilizou a história de Chico Rei para 

dizer sobre as ações de subsistência de negros no período escravocrata, refletindo sobre 

como Querino estava preocupado em cobrar a existência e resistência negra na sociedade 

brasileira. 

 Outro intelectual que buscou apresentar a temática de Chico Rei no lócus do 

protagonismo negro no período escravocrata foi o escritor Gilberto Freyre
47

 em Sobrados e 

Mocambos, em 1936
48

. 
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 Gilberto de Mello Freyre (1900-1987) escritor recifense, ensaísta sob o viés da Antropologia, da 

Sociologia e da História, buscando interpretar o Brasil. Freyre foi o intelectual mais premiado no Brasil. Uma 

de suas principais obras é Casa Grande e Senzala, de 1933.  Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Gilberto_Freyre>. Acesso em: 10 jan. 2019.  
48

 Compreendo os aspectos contraditórios que permeiam a produção de Gilberto Freyre e as discussões que o 

cercam, onde o autor se declara antirracista, no entanto, utiliza expressões racistas. Entretanto, não pretendo 

delongar a discussão. Disponho-me de analisar o trecho citado no contexto que apresento. Sobre isso, ver em 
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O autor, que dispõe em apresentar características das realidades brasileiras por um 

viés antropológico, chama atenção aos aspectos das associações de negros em situação de 

escravidão. Aponta aspectos em que nomeia de solidariedade e cooperativas, além de 

utilizar a expressão parassocialista para designar as organizações negras de ajuda mútua, 

bem como os quilombos. Dando exemplos, como o caso do Quilombo dos Palmares, 

Freyre, citando Diogo de Vasconcelos, comenta sobre a experiência de Chico Rei como 

um espécime de cooperativa. 

 

Outro exemplo de sentido cooperativista deram os negros em Ouro Preto, 

organizando-se sistematicamente para fins de alforria e de vida 

independente. Um historiador mineiro enxerga no fato a antecipação de 

socialismo cristão entre nós. Chefiados pelo preto de nome Francisco, 

grande número de escravos das minas de Ouro Preto foram se alforriando, 

pelo trabalho, primeiro do velho, que forrou o filho, depois do pai e filho 

reunidos, que forraram um estranho, seguindo-se, por esse processo, a 

libertação de dezenas de negros. E os negros forros, operários da indústria 

do ouro, terminaram donos da mina da Encardideira ou Palácio Velho.  

O caráter de socialismo cristão que Diogo de Vasconcelos vê nesse esforço 

admirável de cooperação prende-se antes a forma que a essência da 

organização dos negros forros de Ouro Preto: esta seria religiosa, mas não 

católica. Os negros reuniram-se que nem os negociantes e artífices brancos, 

em uma irmandade: a de Santa Ifigênia. E levantaram uma igreja – a do 

Rosário. Ai, Dia de Reis, celebravam com muita assuada sua festa, antes 

africana do que católica, presidida pelo velho chefe vestido de rei. Ouviam 

missa cantada, é certo; mas o principal eram as danças, aos sons de 

instrumentos africanos. Danças de rua, defronte da igreja. Danças de negro. 

Como muito antes do professor Nina Rodrigues, observou Mansfield, os 

pretos no Brasil, em vez de adotarem os santos católicos, esquecendo ou 

abandonando os seus, substituíram os africanos pelos portugueses, 

exagerando pontos de semelhança e conservando reminiscências dos 

africanos. Às vezes quase criando novos santos com elementos das duas 

tradições religiosas. Uns como santos mestiços, pode-se dizer. (FREYRE, 

1936, p. 73) 

                                                                                                                                                                                
LEHMANN, David. Gilberto Freyre: a reavaliação prossegue. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 

14, n. 29, p. 369-385, jan./jun. 2008. 
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É importante destacar também que o autor, além de dizer quanto às alforrias, dá 

ênfase à associação na irmandade bem como os aspectos sincréticos no interior desse 

ambiente. Confere à experiência associativa das irmandades como cunho religioso, porém 

não católico, onde, desse modo, se vivencia aspectos católicos, como as missas, mas com 

reminiscências africanas. 

Querino e Freyre apresentaram Chico Rei como exemplo de protagonismo negro na 

resistência frente à escravidão. Mesmo que Freyre refere-se a um intelectual branco, e, 

dando ênfase a Manuel Querino, um importante intelectual negro, ao colocar Chico Rei no 

âmbito do protagonismo negro, o monarca, portanto, deixa de ser representado como um 

sujeito de índole distinta de seus semelhantes para ser colocado como um ativista perante 

sua condição e a condição daqueles que ele se assemelha. Nesse caso, a figura de Chico 

Rei deixou de ser evocada para memorizar e monumentalizar a cidade de Ouro Preto e 

erguê-la à condição de patrimônio, para ser um exemplo das práticas organizativas e de 

insurreições de negros escravizados no Brasil escravocrata. 

De fato, as produções apresentadas até agora ditaram o lócus de pertencimento de 

Chico Rei. No entanto, dizer sobre o protagonismo negro dá luz a constituintes de sua 

história que pouco ou quase nada elucidados entre os memorialistas e monumentalistas. 

Desse modo, a história de Chico Rei começa a ser apropriada para contar a história da 

população negra em contexto de escravidão, a qual ela está subscrita. 

 Ainda na esfera da identidade negra, a história de Chico Rei foi recontada por 

outros meios, não só pelas produções escritas; como é o caso do samba-enredo intitulado 

Chico Rei, da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, de 1964, composto por Geraldo 

Babão, Djalma Sabiá e Binha
49

, que rendeu o vice-campeonato para a escola de samba no 

Carnaval do Rio de Janeiro daquele ano. Esse samba-enredo foi regravado pelo sambista 

Martinho da Vila em 1980.  

 

Vivia no litoral africano 

Uma régia tribo ordeira 

Cujo rei era símbolo 

De uma terra laboriosa e hospitaleira. 

Um dia, essa tranqüilidade sucumbiu 

                                                           
49

 Sambistas compositores da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro. Djalma Sabiá é o fundador da 

escola. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/bairros/fundador-do-salgueiro-djalma-sabia-tem- 

acervo-com-historia-da-escola-19078942> . Acesso em: 10 jan. 2019. 
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Quando os portugueses invadiram, 

Capturando homens 

Para fazê-los escravos no Brasil. 

 

Na viagem agonizante, 

Houve gritos alucinantes, 

Lamentos de dor 

Ô-ô-ô-ô, adeus, Baobá, 

Ô-ô-ô-ô-ô, adeus, meu Bengo, eu já vou. 

Ao longe Ninas jamais ouvia, 

Quando o rei, mais confiante, 

 

Jurou a sua gente que um dia os libertaria. 

Chegando ao Rio de Janeiro, 

No mercado de escravos 

Um rico fidalgo os comprou, 

Para Vila Rica os levou. 

A ideia do rei foi genial, 

Esconder o pó do ouro entre os cabelos, 

Assim fez seu pessoal. 

Todas as noites quando das minas regressavam 

Iam à igreja e suas cabeças lavavam, 

Era o ouro depositado na pia 

E guardado em outro ligar de garantia 

Até completar a importância 

Para comprar suas alforrias. 

Foram libertos cada um por sua vez 

E assim foi que o rei, 

Sob o sol da liberdade, trabalhou 

 

E um pouco de terra ele comprou, 

Descobrindo ouro enriqueceu. 

Escolheu o nome de Francisco, 

Ao catolicismo se converteu, 

No ponto mais alto da cidade Chico-Rei 

Com seu espírito de luz 
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Mandou construir uma igreja 

E a denominou 

Santa Efigênia do Alto da Cruz (Babão, Sabiá e Binha, 1964). 

 

Outra escola de samba a ter o rei africano como tema de seu samba-enredo foi a 

G.R.B.E.F.S. Barroca da Zona Sul, da capital paulista, em 1985, com o samba de título 

Louvação a Chico Rei. 

 O sambista Paulo César Pinheiro
50

 e o cantor e compositor Sérgio Santos
51

 

compuseram a canção Galanga Chico-Rei, lançada em álbum de Sérgio Santos em 2013. A 

canção traz elementos que foram apresentados por Agripa Vasconcelos, no seu romance 

chamado Chico Rei, de 1966: 

 

[...] Galanga vinha do sangue de Aluquene 

Ganga-Muene 

Macota-Babá da Casa Real. 

 

O Capitão-Comandante da Guerra Preta 

De Maramara 

O grã-lutador, o Rei maioral. 

Muzungo veio e Galanga foi no tumbeiro 

Pro cativeiro, 

Deixando o sagrado Congo para trás, 

Mas rei de Zâmbi-Apongo 

É rei onde chega, Obá dos Obás 

 

Foi assim, hoje eu sei 

Que nasceu Chico-Rei 

Rei da África e Rei das Minas Gerais!  

(Paulo César Pinheiro e Sérgio Santos, 2013) 

 

A canção foi incorporada como texto para o espetáculo Galanga Chico Rei do 

cantor, compositor, instrumentista e ator mineiro, Maurício Tizumba, que há pelo menos 

                                                           
50

 Sambista, cantor, compositor e poeta carioca. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_C%C3%A9sar_Pinheiro> Acesso em: 10 jan. 2019. 
51

 Compositor, instrumentista e cantor mineiro. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rgio_Santos_(m%C3%BAsico)>. Acesso em: 10 jan. 2019. 
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quatro décadas atua artisticamente com ênfase na cultura afro-mineira em especial nas 

manifestações do Congado. É fundador do grupo Tambor Mineiro e autor dos discos África 

Gerais, Rosário Embolado, Galanga Chico Rei, dentre outros. Tizumba, que é também 

congadeiro, realiza o Festejo do Tambor Mineiro, em Belo Horizonte, que reúne dezenas 

de guardas de Congado na capital mineira. 

Chico Rei, portanto, foi incorporado também pelas manifestações artísticas 

genuinamente negras, ligadas às afirmações e às identidades negras, além do próprio 

Congado. Algo semelhante do que fez Manuel Querino (1918) no final da década de 1910, 

que dizia sobre Chico Rei ao comentar das insurgências negras, o rei africano ocupa 

também as manifestações artísticas negras, sendo reverenciado no intento que lhe cabe: um 

rei africano escravizado que consegue reaver sua situação sendo coroado novamente em 

uma realidade opressora e escravocrata
52

. 

Com relação à literatura, houve livros produzidos em virtude da história de Chico 

Rei, exaltando sua história. 

Em 2008, Beatrice Tanaka
53

 publicou o livro A história de Chico Rei, em edição 

bilíngue pela editora francesa Kanjil Editeur, em Paris, com o título em francês La Légende 

de Chico Rei, um roi d’Afrique au Brasil. A autora nascida na Europa Oriental, em 1923, 

imigrante no Brasil na adolescência, apresenta Chico Rei como lenda e história. Apresenta-

-o como o construtor da Igreja de Santa Efigênia e quando essa esteve pronta, o rei, de 

manto e coroa, entoou cantos de sua terra natal, como apresenta Tanaka, seguido de uma 

ilustração que remete a um cortejo de Congado. 

Algo interessante no livro é que na história escrita pela autora, Chico Rei, em 

conversa com os negros de sua tribo, dá duas sugestões para a saída da condição de 

escravizados: uma rebelião ou a alforria pelo trabalho; onde a segunda sugestão, como 

conta o livro, é escolhida (TANAKA, 2008). Chico Rei, portanto, é apresentado, não como 

um respeitador da hierarquia, mas como um insurgente, que se rebelou, mesmo escolhendo 

a alforria pelo trabalho, contra a escravidão. 

                                                           
52

 Um dado curioso, que julgo importante apresentar, associando a incorporação da temática por 

manifestações negras, refere-se ao álbum Galanga Livre, lançado em 2017 por Rincon Sapiência, conhecido 

como Manicongo, um dos rappers mais expressivos da atualidade. Entretanto Galanga advém, segundo o 

rapper, do conto fictício composto por ele mesmo, que narra a história do escravo que cometeu um crime 

bárbaro, o de matar o senhor de escravos, gerando uma grande reviravolta no engenho. Julgo interessante 

pelo nome Galanga, dado pelo cantor ao personagem de sua canção. 
53

 Figurinista, cenógrafa, pesquisadora da cultura popular brasileira e ilustradora de livros, Beatrice Tanaka 

(1932-2016) nasceu na Europa Oriental e residiu no Brasil desde 1950. Fonte: livro da autora. 
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Na segunda edição do livro de Beatrice Tanaka (2008), a autora apresenta, no final 

de seu livro, o samba-enredo Chico Rei, da Acadêmicos do Salgueiro, de 1964 e alguns 

aspectos sobre Escolas de Samba. 

Em 2003 Sylvia Orthof
54

 lança O Rei Preto de Ouro Preto. A escritora de livros 

infantis e infanto-juvenis também contou a história de Chico Rei. Em versos, a autora dá o 

tom da busca pela liberdade do rei africano, tratando dos maus feitos e injustiças da 

escravidão. 

Em 2005, Renato Lima
55

 escreve o livro Chico Rei. O livro conta com dois 

personagens, duas crianças que, brincando de futebol no quintal da avó, descobrem uma 

mina de ouro desativada. A história desenrola-se quando a avó de um dos garotos conta 

sobre a existência da mina no seu quintal e, também sobre o Chico Rei. No livro, o autor 

conta que Chico Rei foi o fundador do Congado e exalta a luta da população negra por 

liberdade e justiça. 

 Chico Rei e a Cinderela é o livro de Cristina Agostinho e Ronaldo Coelho
56

, de 

2015, publicado pela Mazza Edições, editora com um enfoque na temática negra. O livro 

conta a história de Abiyoe, filha de reis africanos que trabalhava como escrava em Vila 

Rica que, ao saber do baile que aconteceria no palácio de Chico Rei teve mudanças em sua 

vida ao encontrar uma fada. 

 A existência de livros infantis e infanto-juvenil sobre Chico Rei mostra que há 

interesse em apresentar o monarca africano para esse público e mais, de apresentar livros 

sobre personagens negros e sobre a cultura afro-brasileira. Essa busca pode ser incentivada 

pela Lei nº 10.639/03, que estabelece bases e diretrizes da educação nacional, para incluir 

no currículo oficial a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana. A lei efetuou-se após um longo período de lutas e cobranças do Movimento 

Negro, especialmente advindos das décadas de 1970 e 1980, “quando diversos 

pesquisadores alertaram para a evasão e para o déficit de alunos negros nas escolas, em 

razão, entre outras causas, da ausência de conteúdos afrocêntricos que valorizassem a 

cultura negra de forma abrangente e positiva” (PEREIRA; SILVA, 2012, p. 2). 

A mítica de Chico Rei também esteve presente no Movimento Negro. Como é o 

caso do Clube Chico Rei, uma organização de pessoas negras criado em 1963 na cidade de 
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 Sylvia Orthof Gostkorzewicz (1932-1937) foi uma escritora carioca de livros infantis. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlvia_Orthof>. Acesso em: 10 jan. 2019. 
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 Não foi possível encontrar dados sobre o autor. 
56

 Cristina Agostinho é uma escritora mineira. É também autora do livro Rapunzel e o Quibungo. Disponível 

em: <http://rebra.org/escritora/escritora_ptbr.php?id=1127>. Acesso em: 10 dez. 2018. 
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Poços de Caldas, Minas Gerais. O Clube, que a priori, tinha como cunho a recreação e 

cultura entre os associados, volta-se também à educação e cultura, tendo como produto, um 

jornal intitulado Chico Rei circulado na cidade de origem e arredores durante os anos de 

1987 a 1989. O jornal tinha como mote “trocar ideias, informar e divulgar o trabalho” do 

Clube Chico Rei, travando reflexões junto à comunidade (PRADO; SILVA, 2015, p. 434). 

O jornal possuía uma tiragem de 2.000 exemplares, onde 800 eram destinados às cidades 

vizinhas (PRADO; SILVA, 2015, p. 434). 

Outra experiência de organização negra que utilizaram Chico Rei como nome 

refere-se ao Grupo Cultural Filhos de Chico Rei, associação de empresários liberais 

negros, de Belo Horizonte, fundado em 2000 (SILVA, 2007). Um representante da 

organização, em entrevista a Rubens Alves da Silva (2007), conta que a escolha do nome 

Chico Rei para a organização se deu porque Chico Rei “é negro, liberal, negro que 

enfrentou preconceito” e que no grupo há advogado, médico, onde “a grande maioria dos 

negros não conseguem chegar” (SILVA, 2007, p. 72). E continua: 

 

Porque, por exemplo, a história de Chico Rei para o grupo, pra elevar o 

grupo, né? Pra conseguir a chegar a médico... Dr. Fulano é médico, tem um 

desembargador, Dr. Belatrano, Dr. Cicrano que é juiz, todos eles... E você 

vê a dificuldade nossa pra chegar à universidade! Então, achei que calhou 

bem o nome de Chico Rei por causa disso. (SILVA, 2007, p. 72) 

 

O fato de o nome de Chico Rei ser utilizado por organizações do Movimento 

Negro, reflete a identificação dos grupos com o rei africano. No primeiro caso, o Clube 

Chico Rei de Poços de Caldas, Minas Gerais, constitui-se em um espaço organizado por 

pessoas negras e para elas mesmas, servindo como um local de agrupamento e lazer, mas 

também de educação, cultura e divulgação de suas ações, a partir do periódico Chico Rei, 

que circulou na cidade de origem e arredores durante dois anos de publicações. 

No segundo caso, um grupo de empresários liberais negros, como mostra a 

entrevista com um representante da organização, que leva o nome Chico Rei pelo fato de 

se identificarem com Chico Rei e identificarem na história do monarca africano algo que 

remeta a suas próprias vidas. 

Desse modo, é latente a identificação de agrupamentos e manifestações negras com 

a figura de Chico Rei. Sua história toma circularidade e é incorporada por sujeitos que se 
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veem, identificam e entendem a história de Chico Rei como um lócus de luta da população 

negra. Há uma identificação com Chico Rei por ser um negro insurgente em uma 

sociedade escravista e racista, sua história é louvada e relembrada em manifestações 

genuinamente negras, em produções intelectuais que cobram a contribuição dos negros na 

formação da sociedade brasileira e em agrupamentos do Movimento Negro. 

 

2.1.4 As produções acadêmicas 

 

 A quarta e última categoria de análise refere-se às produções acadêmicas. 

Após a primeira metade do século XX, onde a narrativa de Chico Rei esteve 

presente em diferentes movimentos artísticos e literários, sendo apropriada nos dizeres 

sobre a história de Ouro Preto, Minas Gerais, além daqueles que congregavam elementos 

pertinentes à nacionalidade brasileira, sua história não teve o mesmo acolhimento no 

âmbito acadêmico, como apresenta Gaspar (2016, p. 543). O autor apresenta que o 

descrédito da lenda na produção historiográfica pode ter sido ocasionado por um maior 

rigor empírico que se valiam as pesquisas levadas a cabo no Brasil (2016, p. 544). Nesse 

sentido, elementos que diziam sobre tradições orais e falavam sobre a diáspora africana no 

Brasil eram pouco aproveitadas. 

Entretanto, no fim da década de 1980 e início da década de 1990 houve um 

crescimento de pesquisas acadêmicas que tratam da história e da cultura afro-brasileira e 

dos negros. Com o debate crescente da área da História Cultural, pesquisas nesse ramo 

passam a surgir, com as temáticas sobre o Congado, por exemplo. 

Entretanto, a presença de Chico Rei em produções acadêmicas iniciou-se 

ironizando-o e contestando sua veracidade. 

Marcos Magalhães Aguiar
57

, em seu trabalho de pesquisa de 1993, onde estuda as 

confrarias negras de Vila Rica cita Chico Rei quando diz sobre a construção da Igreja de 

Santa Efigênia. O autor trata com ironia, dizendo que a construção da Igreja de Santa 

Efigênia teria sido concebida pelo ouro que as negras escravas escondiam em seus cabelos 

“ou a um certo Xico-Rei, príncipe negro, algo assim” (GASPAR, 2016, p. 543). 
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 Graduado em História pela Universidade de Brasília, mestre e doutor em História Social pela Universidade 

de São Paulo. Disponível em: http://lattes.cnpq.br/4775570346375056. Acesso em: 2 mar. 2019. 
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Outro caso, já no início dos anos 2000, é o trabalho de Tarcísio José Martins
58

, que 

ironiza Chico Rei como apenas uma nota de roda pé. Seu trabalho, que na primeira edição 

recebeu o título de Quilombo de Campo Grande – A História de Minas Roubada do Povo, 

de 2001, ganha reedição em 2008 com o título Quilombo de Campo Grande – História de 

Minas que se devolve ao povo; busca resgatar a importância de rei Ambrósio, chefe 

quilombola do Quilombo de Campo Grande, no Triângulo Mineiro. Segundo o autor, a 

história sobre Chico Rei transmitia uma visão amena da escravidão, além de apresentá-lo 

como antiquilombista, fazendo com que a narrativa ganhasse holofotes, encobrindo a 

história de rei Ambrósio, que segundo o autor, é o legítimo monarca que se deve conferir 

título em Minas Gerais. 

Rubens Alves da Silva
59

, como já citado, discutiu a mítica de Chico Rei em seus 

trabalhos. Antropólogo estudioso de performance, identidade, expressões culturais afro-     

-brasileiras e, também das manifestações do Congado, ele discute o mito de Chico Rei em 

diferentes trabalhos, como Chico Rei Congo do Brasil e A incorporação do mito de Chico 

Rei. Sob à luz dos estudos da performance, o pesquisador discute aspectos da propagação e 

incorporação da mítica de Chico Rei por congadeiros e outros sujeitos que da história de 

Chico Rei se utiliza. Silva é referência no que diz respeito às utilizações e incorporações do 

mito de Chico Rei. Sem se reter a discutir a veracidade do mito, o estudioso discute a 

personagem a partir daqueles que a vivenciam e se identificam, como congadeiros. 

Com percurso semelhante, há as produções de pesquisadores do Congado que 

citaram Chico Rei. Diferente de Silva, seus trabalhos não tiveram como foco apresentar a 

mítica do rei africano em Vila Rica, mas ele é citado nos momentos onde os autores 

apresentam as histórias de origem das manifestações do Congado, colocando Chico Rei 

nesse lócus. É o caso do poeta, ensaísta e pesquisador da cultura e religiosidade afro-           

-brasileira Edmilson Almeida Pereira
60

 (1990; 2003)
61

 e, também da pesquisadora e Rainha 
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 Advogado e historiador mineiro. Criador do site MGQUILOMBO. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Tarc%C3%ADsio_Jos%C3%A9_Martins>. Acesso em: 2 mar. 2019. 
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 Antropólogo e Professor Adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais. Disponível em: 

http://lattes.cnpq.br/9317111026989061>. Acesso em: 2 mar. 2019. 
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 Poeta, ensaísta, professor e pesquisador da cultura e da religiosidade afro-brasileiras na Universidade 
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Conga Leda Maria Martins
62

 (1997), onde, em seu trabalho, diz que Chico Rei foi o 

primeiro Rei Congo de Minas Gerais. 

No entanto, o trabalho pioneiro no Brasil que propôs sistematizar a história das 

coroações de reis negros na América Portuguesa como uma instituição consolidada pela 

diáspora africana, a partir de acontecimentos históricos é o livro Reis Negros no Brasil 

Escravista – História da Festa de Coroação de Rei Congo, de Marina Mello e Souza 

(2002)
63

, e que foi também um trabalho a acarretar historicidade a Chico Rei ao traçar 

similaridades com as tradições de coroações de reis negros, provenientes da tradição 

africana de transmissão do trono, a qual foram realizadas em diversas localidades do Brasil 

colonial, realizadas em rituais festivos, incorporando danças, cantos e instrumentos; 

manifestações ainda existentes e asseguradas como práticas culturais e religiosas realizadas 

por irmandades negras, pelos Reinado negros e os Congados. 

A autora, em um trabalho minucioso e extraordinário, apresenta-nos que os reis e 

rainhas coroados no âmbito das confrarias e irmandades negras em diferentes pontos do 

Brasil escravista, advinham de linhagens reais africanas de seus territórios de origem. 

Nesse sentido, Souza apresenta, quanto a sua análise sobre Chico Rei, que o mito “pode ter 

sido inspirado em um episódio verdadeiro, no qual algum líder africano libertou sua 

comunidade da escravidão e instaurou um reinado” e que, portanto, “se este não existiu tal 

como conta a lenda, pode ter existido personagem semelhante, que deu origem a ela, que 

em tudo se adequa às informações históricas acerca das lideranças negras às quais era 

atribuído o cargo de rei” (2002, p. 314).  

Marina de Mello e Souza discute a pesquisa travada por Lázaro Francisco da Silva 

(1995), a respeito da iconografia encontrada na Igreja de Santa Efigênia do Alto da Cruz, 

Ouro Preto, onde Silva constata, empiricamente, a presença de elementos culturais 

iorubanos entalhados em altares da igreja – “uma forma de o negro expressar sua rebeldia à 

dominação colonial” (SOUZA, 2002, p. 312). São búzios, tartarugas e símbolos fálicos, 

“que observados de ângulo inverso remetem a representação da genitália feminina” que 

representavam, segundo o autor, a cosmogonia dos Orixás da matriz iorubana, “segundo a 
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qual o mundo teria sido gestado a partir de divindades hermafroditas”. O autor conjuga os 

símbolos com documentos da Irmandade e a relatos folclóricos atrelados a Chico Rei. O 

mesmo autor atribui tais questões à resistência de africanos escravizados daquele local e, 

também a um sentimento de inconformismo entre os negros, o que pode ser “sugerido nas 

lendas e histórias preservadas na memória local e também nos dados documentais 

pesquisados” (GASPAR, 2015, p. 545). É importante dizer que os búzios são objetos que 

não se restringem apenas à cultura iorubana, mas também na cultura bantu. Desse modo, a 

iconografia dos búzios, talhados nos altares da Igreja de Santa Efigênia, pode também estar 

ligado à matriz bantu, e até mesmo à confluência de culturas africanas em Ouro Preto. 

Convergindo com o trabalho de Souza, ao conferir historicidade a Chico Rei, 

Alessandro Dell’Aira
64

 (2010) apresenta-nos o que seria a mais extraordinária descoberta 

sobre a narrativa do rei africano e que mais trouxe contributos para a análise do mito do rei 

africano, ao analisar a litografia de Johann Moritz Rugendas, Fête de Ste. Rosalie, Patrone 

des Nègres, de 1825. A litografia representa o festejo de uma coroação de um casal de reis 

negros, acompanhados de uma corte negra que carregam bandeiras com insígnias, além de 

personagens tocando instrumentos. O cenário apresenta uma igreja atrás do grupo festivo, 

além de um casarão parcialmente representado ao lado esquerdo. Della’Aira (2010) conta-  

-nos que ao observar a litografia, traçou semelhanças da posição da igreja representada na 

litografia de Rugendas com a Igreja de Santa Efigênia do Alto da Cruz, em Ouro Preto, 

além do casarão, que, ao utilizar um mapa da cidade ouro-pretana para localizar o espaço 

preciso do momento retratado, tomou conhecimento de que a posição topográfica ocupada 

pelo casarão representado referia-se ao Palácio Velho. Suas hipóteses foram confirmadas 

quando o autor realiza uma viagem a Ouro Preto com objetivo convicto de chegar ao local 

o qual a litografia do pintor representava. 

Dell’Aira (2010) conta-nos que Rugendas esteve em Ouro Preto entre novembro de 

1824 e fevereiro de 1825 e que deveria ter assistido à Festa de Coração de Reis Negros 

nesse período. Para tanto, o autor chama a atenção para a personagem representada em 

primeiro plano na obra, na qual ele diz ser a base lógica da composição. O autor diz-nos 

que a personagem é a representação alegórica de Chico Rei, concebendo assim que a 

origem do mito se transfere para “antes da época e das circunstâncias históricas em que os 

africanos de Vila Rica elaboraram as suas tradições” (2010, p. 55). Desse modo, dizer-nos 
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que a personagem representada pelo pintor Rugendas é uma alegoria de Chico Rei, mostra-

-nos que sua história era existente e se fazia presente desde mencionada época e que o 

Palácio Velho, transcrito pelo casarão parcialmente representado, era de uso dos negros e 

de seus festejos de coroações de reis negros. Não obstante, é isso o que afirma Tarcísio de 

Souza Gaspar (2016), em sua tese de doutoramento, autor que até então serviu-me como 

base para a construção desse capítulo. 

Ricardo Alvares da Silva apresenta em 2008 sua dissertação de mestrado intitulada 

Herdeiros de Chico Rei: Mito de origem e etnogênese da comunidade quilombola de 

Pontinha (2008). A comunidade quilombola de Pontinha é localizada em Paraopeba, 

Minas Gerais. Segundo o pesquisador, a origem da comunidade, na qual acreditam os 

moradores do território, se deu por Muzinga, filho de Chico Rei, que com sua família e 

amigos partiram de Vila Rica buscando tranquilidade em outras terras, criando assim a 

atual comunidade quilombola de Pontinha.  

No entanto, Ricardo Alvares da Silva
65

 analisa que essa história se deu a partir de 

um texto escrito por um fazendeiro vizinho à comunidade, que diz que ao ter lido o livro 

Chico Rei de Agripa Vasconcelos (1966), no qual diz que Muzinga teria saído de Vila Rica 

procurando outras terras, o fazendeiro assimila Muzinga com o negro que ocupou a terra 

que hoje é a comunidade da Pontinha, e assim, escreve um texto dizendo que esse negro 

era Muzinga. Portanto, a comunidade seria herdeira de Chico Rei. Esse texto ganha 

circularidade e sua história acaba sendo apropriada pelos moradores da comunidade como 

verdadeira. 

Outra pesquisa acadêmica que menciona Chico Rei é a dissertação de mestrado 

Chico Rei: travessia de Rei Galanga a Chico Rei das Gerais, de Edson Barbosa Gouveia
66

, 

de 2015. No entanto, a pesquisa teve como objetivo analisar, no âmbito literário, o 

romance de Agripa Vasconcelos (1966). 

O trabalho de Tarcísio de Souza Gaspar (2016)
67

, autor com o qual eu dialogo nesse 

capítulo, investiga a história do Palácio Velho de Ouro Preto, primeira habitação dos 
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governadores em Vila Rica. Gaspar, ao reconstruir a história do Palácio Velho, localizado 

nos arredores do Bairro Antônio Dias e Alto da Cruz
68

 – que hoje encontra-se em ruínas – 

desvenda fatos reveladores e extraordinários sobre o Palácio, construído em 1717 a mando 

do capitão-mor da província, Henrique Lopes de Araújo, servindo de residência aos 

governadores da capitania até 1935; e dispondo de outras propriedades em seu terreno, 

como a sua própria casa, além de contar com um dos complexos de minas auríferas mais 

ricas da Minas dos anos de 1700. 

Gaspar (2016) apresenta, após uma pesquisa documental apurada, que 

posteriormente à morte do proprietário Henrique Lopes, as lavras auríferas de sua 

propriedade foram usufruídas em proveito próprio por seus setenta e oito escravos, 

atividade resguardada por testamento deixado pelo capitão-mor, Henrique Lopes. Além 

desse fato, após o usufruto da mina por parte de seus escravos, a propriedade foi arrendada 

por um antigo escrivão da Irmandade dos Pretos do Alto da Cruz, instituição a qual teve 

significativo aumento financeiro a partir do final da década de 1720 e tendo sua aprovação 

de compromisso precisamente no intervalo do qual os escravos de Henrique Lopes 

labutavam nas minas da propriedade em proveito próprio (p. 550). Outro dado apresentado 

pelo autor é o de que existiram irmãos do Rosário do Alto da Cruz residindo em casas 

situadas no Largo do Palácio Velho e explorando as lavras de ouro ali existentes, na 

segunda metade do século XVIII. 

O autor cita quatro confrades que serviam de juízes na irmandade, entre 1766 e 

1774, ao mesmo tempo em que residiam nos arredores do Palácio Velho.  

 

Foram eles: a crioula Domingas, juíza “por devoção” de Nossa Senhora; 

os escravos Antônio e Ignácio, juízes de São Elesbão, pertencentes ao 

capitão-mor Domingos da Rocha; e o preto Francisco Goncalves Baltar, 

figura importante da irmandade ao longo do último quarto do século XVIII, 

intervalo no qual desempenhou o posto de juiz e assessorou a confraria em 

diversas ocasiões. Em princípios do novo século, Baltar residia no Largo 

do Palácio Velho e explorava parte do terreno arrendado pela Misericórdia, 

retirando dali o seu sustento. (GASPAR, 2016, p. 551) 
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 Nesse sentido, o que foi representado na litogravura de Rugendas escancara o 

“vínculo simbólico entre a antiga residência de governadores e a Irmandade do Alto da 

Cruz, que ali celebrou a coroação de seu rei e rainha” e que: 

 

É provável que a confraria estivesse a se servir daquela propriedade há 

mais tempo, tanto como espaço econômico, fonte de recursos para seus 

irmãos e para a própria associação, quanto por sede de suas festas, espaço 

cênico e simbólico para onde convergiam seus mitos fundadores. 

(RUGENDAS, 2016, p. 552) 

 

Por fim, ao traçar verossimilhança entre o Palácio Velho, a Irmandade dos Pretos 

do Alto da Cruz e a Igreja de Santa Efigênia, o autor conclui que em vista das evidências 

documentais levantadas pelo trabalho, é sustentada a perspectiva de que o mito de Chico 

Rei deve ser reavaliado historicamente. Diz-nos, o qual concordo, que há razões para crer 

que a narrativa possui, de fato, fundamento histórico. “E, como sempre acontece, a 

realidade foi mais vívida e mais interessante que o próprio mito” (2016, p. 564). 

 Desse modo, podemos perceber que nas pesquisas acadêmicas, houve um aumento 

de estudos que falaram, de alguma maneira, de Chico Rei. No entanto, não há pesquisa, até 

então, que estudou, especificamente, o monarca africano de Vila Rica.  Anteriormente, por 

julgar inexistentes documentos e fontes que pudessem avaliar a historicidade de Chico Rei, 

nas últimas décadas, pesquisadores como Francisco Lázaro da Silva, Marina de Mello e 

Souza, Tarcísio de Souza Gaspar, e também pesquisadores que escreveram sobre as 

manifestações do Congado, têm trazido elementos que possam acrescentar dados para 

análise mítica de Chico Rei. 

 Tais pesquisas mostraram como os elementos que constituem a mítica de Chico Rei 

não estão distantes de fatos a respeito das coroações de reis negros no âmbito das 

irmandades negras e das manifestações do Congado, além dos dados apresentados por 

Gaspar, o qual a história de Chico Rei tem íntimas ligações com os acontecimentos do 

Palácio Velho. 

 Portanto, as pesquisas acadêmicas que o citaram trouxeram elementos que 

possam incentivar novas pesquisas a respeito da mítica do rei africano de Vila Rica, 

tratando-o em sua historicidade. 
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Considerando esse capítulo, pude perceber os caminhos que a história de Chico Rei 

tem percorrido e os movimentos e interesses que se apropriaram dela. 

  A priori, coletada por aqueles que dispuseram a glorificar Vila Rica e reconstruir 

sua memória histórica, a partir da exaltação de seus templos, monumentos, histórias, 

lendas, personagens, e assim, estando presente nos modernistas, como Mário de Andrade 

(1925), em livro infantil, como o de Carlos Góes (1914), mas, de sobremaneira, existente 

nas produções com o caráter de elevar a cidade de Ouro Preto ao patamar de exemplo 

nacional, espelho da identidade e liberdade brasileiras; é possível denotar que a história do 

rei africano serviu de endossamento a essa assídua busca de construir uma memória 

histórica da antiga capital mineira como símbolo nacional. 

 São questionáveis as formas com que dizem do rei africano e do período 

escravocrata em que sua narrativa se passa. Uma história de um rei negro no Brasil 

colonial escrita por intelectuais, se fez de maneira racista e preconceituosa, assim como era 

a sociedade da época e como ainda é. 

 No entanto, ela foi também apropriada por intelectuais que refletiram um ativismo 

negro, enaltecendo os constituintes que se referem à história de Chico Rei: um africano 

escravizado que consegue reaver sua situação, a de seus companheiros e que constitui um 

agrupamento negro, no contexto das irmandades negras e do Congado. Esse refere-se aos 

intelectuais negros, como Manuel Querino (1918), em que a exposição da história do rei 

negro consiste no viés de exaltação do negro escravizado e de seu protagonismo frente às 

suas ações insurgentes para a ascensão e libertação de sua condição de escravizados, bem 

como suas práticas organizativas em irmandades negras, quilombos e outros agrupamentos. 

Houve, portanto, escritores que utilizaram da história de Chico Rei também com 

esse viés, do protagonismo e exaltação do negro, identificando na história do rei africano 

sua luta pela liberdade não só sua, mas coletiva. Nesse sentido, sua história é contada a 

partir do protagonismo negro e percorre também a literatura e as manifestações 

genuinamente negras, como os Sambas. 

A princípio, não estando presente efetivamente nas produções acadêmicas, começa 

a ganhar circularidade nos anos de 1990, em pesquisas que referem-se a temas como as 

manifestações do Congado, a Comunidade Quilombola de Pontinha e como as coroações 

de reis negros no período escravocrata, ganhando nas décadas de 2000 e 2010, um espaço 

significativo em pesquisas que se propuseram a discutir sua veracidade, como os trabalhos 

de Marina de Melo e Souza (2002) e de Alessandro Dell’Aira (2010). Essas pesquisas 
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emergem no contexto em que trabalhos referentes a tradições da cultura popular brasileira, 

com viés na história oral, começam a ganhar espaço no universo acadêmico. Nesse sentido, 

as pesquisas que trataram sobre Chico Rei, tramitaram nas investigações quanto à 

veracidade do mito. 

 Podemos perceber que houve uma preocupação em discutir o mito de Chico Rei 

historicamente, colocando ao lado de dados e acontecimentos históricos, que podem 

discutir sua existência e veracidade. 

Portanto, compreendo que a história de Chico Rei percorreu e percorre diferentes 

âmbitos e foi tratada por diversos escritores e escritoras, com distintas intencionalidades. 

Nesse sentido, ao investigar tais produções e as intencionalidades transmitidas por 

elas ao falar sobre Chico Rei, podemos compreender que os memorialistas e 

monumentalistas utilizaram de sua história, não para contar sobre os africanos escravizados 

em Vila Rica, mas sim, para vangloriar Vila Rica como um lugar de feitos heroicos. Não 

obstante, as produções do ativismo intelectual negro e as produções acadêmicas 

aparecerem em menor número, onde produções de caráter memorialista e monumentalista 

apresentaram um número maior de obras produzidas, sendo facilmente encontradas na Sala 

Ouro Preto da Biblioteca Municipal da cidade. Ademais, as produções memorialistas e 

monumentalistas foram escritas em um momento em que se pautava construir uma 

memória histórica de Ouro Preto, firmando-se como a história da cidade, sendo recontada 

até os dias atuais, citando Chico Rei sempre o relacionando aos monumentos históricos da 

cidade e evocando-o para exaltar a história ouro-pretana. 

Isto posto, no terceiro capítulo apresento a investigação realizada no Reinado do 

Alto da Cruz, percebendo a história de Chico Rei para os congadeiros e moçambiqueiros, 

analisada pelas teorias de mito, onde na comunidade congadeira do Alto da Cruz, Chico 

Rei é incorporado como mito de origem do Congado, vivendo-o pela expressão mítico-        

-religiosa. E assim, para então discutir, no último capítulo, a presença da história de Chico 

Rei no ambiente escolar ouro-pretano e se essa se faz de maneira relacionada ao Reinado 

do Alto da Cruz e ao Congado ouro-pretano ou reproduz as narrativas construídas pelos 

memorialistas e monumentalistas. 
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3. CAPÍTULO III – CHICO REI E O REINADO, O CONGADO E O 

MOÇAMBIQUE DO ALTO DA CRUZ  

 

“Somente os anjos negros é que sabem bater tambor” 

(Marcos Ferreira Santos, 2005, p. 211)
69

 

 Acompanhei durante os dois anos de pesquisa as guardas de Congado e 

Moçambique do Alto da Cruz. Estando mais presente na Guarda de Moçambique, a qual 

fui inserida como integrante do grupo. Estive junto à guarda de Moçambique em 

apresentações, como em aberturas de exposições na cidade, em festas religiosas, Reinados 

do Rosário em diferentes cidades mineiras e no Reinado do Alto da Cruz, em 2018 e 2019, 

onde também acompanhei a guarda de Congado. 

Além desse acompanhamento e registro em fotos e vídeos, foram realizadas três 

entrevistas
70

. Com Kátia Silvério, III Capitã da Guarda de Nossa Senhora do Rosário e 

Santa Efigênia do Alto da Cruz e também componente da Guarda de Moçambique, 43 

anos, cabelereira, autodeclarada negra e umbandista; com Kedison Geraldo, Capitão-Mor 

da Guarda de Moçambique, 28 anos, servidor público, autodeclarado negro e umbandista; 

e com Marize Guimarães, integrante da Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do 

Rosário e de Santa Efigênia do Alto da Cruz, 65 anos, doméstica, autodeclarada negra e 

umbandista. Outrora, Kedison e Marize eram integrantes da Guarda de Congo. Kátia e 

Kedison são irmãos e filhos de Marize. 
71
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Figura 10: Capitã Kátia 

 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

F.igura 11: Marize Guimarães 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 
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Figura 12: Capitão-Mor Kédison 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 

 

Marize Guimarães apresenta-se na entrevista como uma guardiã. Sua experiência 

com o Congado começa na infância, quando morava em Engenho, um subdistrito de Santo 

Antônio do Salto, distrito de Ouro Preto. Ela conta que lá era um quilombo. Conta que seu 

pai participava de uma guarda de Moçambique no Engenho, mas quando se mudou para a 

cidade “não teve mais nada”. Marize conta que, ao conhecer o Congado de Santa Efigênia 

do Alto da Cruz, percebeu que estava pequenininho, quase acabando, “com umas seis 

pessoas só”. Resolveu entrar no grupo e levou seus filhos e seus netos, que hoje são 

capitães das guardas. 

Já Kátia Silvério conta que sua entrada no Congado foi tardia. 

 

Pesquisadora: Como foi sua aprendizagem dentro do grupo? 

Kátia Silvério: Na verdade o quê que acontece, eu via o grupo, mas nunca 

me interessei por entrar não, só para acompanhar mesmo. Nunca achei, 

não me fascinava, né? Meu filho desde pequeno, o João, o Bruno também 
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participou. O João entrou com cinco anos, ele gostava muito e eu 

acompanhava a família. Mas aí um certo dia fomos no distrito aqui de 

Ouro Preto, Santo Antônio do Salto, e meu irmão que era caixeiro passou 

mal e eu peguei a caixa dele para acudi-lo e alguém pegou ele e levou ele 

para tomar uma água e tal, e eu comecei a tocar a caixa. A partir desse 

dia eu comecei a participar dentro do grupo. Gostei. Minha mãe sempre 

falava assim que minha hora ia chegar e foi nesse momento que minha 

hora chegou, realmente fui tocada e a partir desse dia não saí mais. (Kátia 

Silvério, 2018) 

 

Kátia Silvério tornou-se a III Capitã por mérito, como ela diz, depois de seu 

desenvolvimento e atuação na guarda de Congado, na busca de verbas, compra de 

instrumentos e vestimentas e requerimentos frente ao órgão público municipal. 

Kedison Geraldo conta que foi levado ao Congado pela mãe, Marize, com 12 anos 

de idade. A guarda de Moçambique, na qual ele é Capitão-Mor, foi fundada em 2015, após 

oito anos de preparação de Kedison, com ajuda de Marize e Kátia, sua mãe e irmã. 

Kedison conta que ter uma guarda de Moçambique sempre foi seu sonho, além de ser um 

sonho também de sua mãe. Com a elevação da guarda de Moçambique, Kedison é 

consagrado Capitão-Mor da guarda. 

Alves (2008) e Martins (1997), assim como outros pesquisadores do Congado, 

apontam uma configuração familiar das guardas, onde elas se desdobram e dão 

continuidade a partir de núcleos familiares, de herança passada entre gerações. Essa é uma 

constante nas guardas de Congado e Moçambique do Alto da Cruz, onde muitos são da 

mesma família – mães, filhos, tios, sobrinhos, netos; e por vezes, são nesses núcleos 

familiares onde assuntos burocráticos são resolvidos, onde os instrumentos ficam 

guardados, onde os congadeiros e moçambiqueiros se encontram. 

A entrevista com os integrantes desse núcleo familiar se deu por compreender que 

Kátia, Kédison e Marize, são as referências dentro dos grupos para os congadeiros e 

moçambiqueiros. Portanto, tive como objetivo conhecer como a mítica de Chico Rei se 

desdobra e está incorporada pela experiência congadeira do Alto da Cruz, a partir dos 

relatos dos três entrevistados. Busquei compreender também qual a importância do mito de 

Chico Rei e quais aspectos norteadores ele confere ao Reinado do Alto da Cruz, que foi 

retomado em 2009, após décadas sem ser realizado. A retomada do Reinado se deu pela 

vontade dos congadeiros em erguerem uma festa em seu bairro, em sua comunidade, já que 
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iam a Reinados dos distritos de Ouro Preto e outras cidades. E o alicerce para essa 

retomada foi o reconhecimento da história de Chico Rei. 

Para compreender tais constituintes, pautei-me nos estudos sobre mito, 

compreendendo Chico Rei como mito fundador da prática congadeira do Alto da Cruz, 

onde se intitulam herdeiros de Chico Rei. 

Mircea Eliade (2006), filósofo e mitólogo romeno, em seu trabalho Mito e 

Realidade, compreende que o mito exerce funções para aqueles que o vive e realiza. O 

principal constituinte apresentado por ele refere-se ao fato de o mito exercer uma função 

ordenadora expressando modelos exemplares para serem vividos: é “vivo no sentido que 

fornece os modelos para a conduta humana, conferindo, por isso mesmo, significação e 

valor à existência” (ELIADE, 2006, p. 8). 

Outro aspecto refere-se que os mitos também narram uma história que configura a 

origem das coisas e situam os sujeitos no mundo e em suas práticas, fazeres e costumes. O 

mito conta uma história sagrada relatando um acontecimento no tempo primordial, ele 

narra como uma realidade passou a existir; sendo, portanto, uma narrativa de criação: ele 

relata de que modo algo foi produzido e começou a ser (ELIADE, 2006). 

Como apresenta Eliade (2006), o mito narra como algo passou a existir, e essa 

história designa de uma história verdadeira, extremamente preciosa pelo seu caráter 

sagrado, exemplar e significativo. E mais, ela é designada de uma história verdadeira pois 

se refere às realidades, que estão presentes para comprová-las. 

Portanto, o mito diz sobre o real, aquilo que existe, e sua existência comprova a 

própria história mítica. E o mito diz respeito também àqueles que o vive. Ao conhecer o 

mito conhece-se o grupo que o vive e o ritualiza; e para aqueles que o ritualizam, os mitos 

fazem-lhes conhecer a si próprios: de onde vieram, onde estão e para onde vão. 

Como apresenta Joseph Campbell (1990, p. 5), “mitos são histórias de nossa busca 

de verdade, de sentido, de significação, através dos tempos. Todos nós precisamos contar 

nossa história, compreender nossa história”. Portanto, o mito dá significados à própria 

existência dos sujeitos e de suas práticas. Em específico, Chico Rei dá significado à 

existência do Congado, do Moçambique e do Reinado do Alto da Cruz. 

Essa característica dos mitos, em narrar algo que passou a existir, onde designa de 

uma história verdadeira, é presente nas falas de Kátia e Marize. 
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Kátia: As pessoas falam que Chico Rei foi uma lenda, que Chico Rei não 

existiu... Não! Ele não foi uma lenda, entendeu? Porque se tiver sido uma 

lenda porque que nós estamos hoje, até hoje, em pleno século vinte e um 

estaria ainda dançando o Congado aqui?  (Kátia Silvério, 2018, grifos 

meus) 

 

Marize: Muitos fala que é lenda, que é folclore e não é, é muito recente, é 

muita coisa que ele deixou pra ser lenda. (Marize Guimarães, 2018, grifos 

meus) 

 

A origem do Congado, para os entrevistados, reporta a Chico Rei. Quando 

questiono Marize o que é o Congado para ela, diz: “Congado pra mim é bom, é o Congo, é 

uma coisa que Chico Rei trouxe da África pro Brasil, entendeu?”. 

Ao perguntar sobre Chico Rei, Marize conta: 

 

Chico Rei foi um escravo que veio. Lá na África ele não era escravo, era 

rei. O nome dele era Galanga, tinha a Djalô, que era a esposa dele, tinha 

Mizunga que era o filho e a filha, não lembro agora esqueci o nome. 

Vieram pro Brasil num navio negreiro chamado Madalena, chegaram 

foram no Rio de Janeiro e foi comprado por um fidalgo daqui de Vila Rica 

e trouxe ele aqui em Vila Rica onde foi trabalhar na Mina Chico Rei. [...] 

Ele foi um escravo que nunca levou uma chibatada, ele era inteligente 

demais, sabia lidar com os patrões, ele nunca levou uma chibatada, ele 

tava atento, ele era rei na terra dele então sempre tava atento em que ia 

acontecer, no que não ia acontecer. [...] Nessa época chegou a libertar 

trezentos escravos [...]. Aí depois que a igreja ficou pronta, veio aqui e 

dançou pela primeira vez o Congo e o Moçambique aqui na escadaria da 

Igreja Santa Efigênia. (Marize Guimarães, 2018, grifos meus) 

 

Ao questionar qual relação do Reinado do Alto da Cruz com Chico Rei, a matriarca 

os relaciona intimamente. Marize remete à origem do Reinado ao monarca africano de Vila 

Rica. 

 

Pesquisadora: Qual a relação do Reinado com Chico Rei? 
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Marize: Porque antes Chico Rei fazia o Reinado que ele chamava, muitas 

vezes, de Reinado ou de Reisado, que ele fazia no mês de janeiro, no dia 

seis de janeiro. Ele batia, ele não, os comparsas os tambores, no bater dos 

tambores já ia anunciando que tava no Reinado, aí juntava as guarda de 

longe e aí ia fazendo o Reinado e esse dia ele saía vestido de rei, ele e a 

rainha, os filhos, com a corte dele, ia pro presídio levar doce, comida pros 

presos, visitava os presos, visitava os encarcerados, nas senzalas, os 

negros que não tinha sido libertado ainda, e ele tinha livre arbítrio de 

fazer isso e aí que deu o Reinado e aí vinha tudo mundo e fazia o Reinado. 

Aí que ele ia coroar novos capitães das outras guardas e por aí ele ia. 

(Marize Guimarães, 2018, grifos meus) 

 

O Reinado do Alto da Cruz durante décadas não foi realizado, o que, segundo 

Marize, se deu “por causo do cristianismo, essas coisa, porque Congado, Moçambique 

não podia entrar na igreja, entendeu? Era aquela burocracia toda que... aquele 

preconceito bobo”. 

Como já discutido, Alves (2012) conta que houve um processo de desaparecimento 

dos Congados em Ouro Preto, pelas proibições por parte da Igreja Católica. Um dos 

possíveis desfechos dessas proibições instituídas pela Igreja Católica sobre os Congados 

refere-se a atual relação entre as guardas de Congado e Moçambique do Alto da Cruz com 

a Irmandade e a Igreja de Santa Efigênia. As guardas não são mais associadas à irmandade 

e nem à igreja.  

Segundo Maria Luiza Igino Evaristo (2015), a história de Chico Rei, tão difundida 

na cidade e no estado mineiro, é fonte, na atualidade, de desavenças entre as guardas de 

Congado e Moçambique e a Irmandade do Rosário do mesmo bairro. A autora conta que 

Chico Rei, que teria sido o construtor da Igreja de Santa Efigênia e fundador da associação 

hoje é visto como lenda pela Irmandade, sem relação com a associação e a Igreja de Santa 

Efigênia. 

Vemos, portanto, que houve uma dissociação do templo, que está intimamente 

ligado à comunidade congadeira do bairro e à origem do Congado, da própria manifestação 

religiosa. Dissociar a mítica de Chico Rei da Irmandade de Santa Efigênia e da Igreja de 

Santa Efigênia anula o acontecimento de que a igreja foi construída pelos negros, além de 

eles terem elevado a própria irmandade. Nesse sentido, a ancestralidade africana e aqueles 

que são seus descendentes e que ainda realizam o Reinado foram afastados de seu próprio 
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espaço de referência: a Igreja de Santa Efigênia e a Irmandade. Como disse Hugo 

Guarrilha (2015), a Igreja de Santa Efigênia está para o Congado do Alto da Cruz. É no 

território da Igreja que se manifestam a história de Chico Rei e as caixas congadeiras. 

 

Figura 13: Bastões cruzados para atravessar o portão das escadarias da Igreja de Santa Efigênia 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 
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Figura 14: Congado do Alto da Cruz na Igreja de Santa Efigênia 

 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

Figura 15: Jovens capitães do Moçambique do Alto da Cruz na Igreja de Santa Efigênia 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 
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Nesse sentido, com a interrupção do Reinado, a guarda de Congado ia para 

Reinados de outros grupos e realizava a coroação de Nossa Senhora do Rosário na Igreja 

do Rosário do bairro de mesmo nome, em Ouro Preto. Marize Guimarães conta que em 

determinado momento tiveram vontade de fazer uma festa da própria guarda, um Reinado 

da comunidade.  

 Para Kedison, a retomada do Congado deu-se para o próprio fortalecimento dos 

congadeiros, para resgate da memória e da identidade. 

 

Pesquisadora: Qual o motivo para a retomada do Reinado? 

Kedison: Porque a memória tava sendo perdida, né? A gente tinha que 

restaurar essa memória, a cobrança ela começa e a gente não pode 

deixar, primeiro que não só pelo Chico Rei, mas pela nossa memória 

negra, porque se chegava em Ouro Preto e o negro, ó o negro sofreu, a 

gente quer mostrar que o negro não só sofreu, que ele era arquiteto, que 

ele era engenheiro, ele era bombeiro hidráulico, ele era tudo. (Kedison 

Geraldo, 2018, grifos meus) 

 

 Quando pergunto qual a relação de Chico Rei e o Reinado, Kedison diz: 

 

Kedison: A relação é que nós conseguimos restaurar o verdadeiro 

Reinado, porque a Irmandade [de Santa Efigênia] ela faz a festa em 

janeiro só que eles ainda não atinaram que é a mesma festa que Chico Rei 

fazia. Então eles fazem dia primeiro de janeiro dá início à festa de Nossa 

Senhora do Rosário aqui na Irmandade aí depois o Reinado. Só que eles 

não atinaram ainda. Teve alguns grupos que tentaram revitalizar o 

Reinado, mas não foi na data certa, aí então nós criamos, decidimos então 

restaurar o Reinado. Montamos a Associação e começamo. No primeiro 

Reinado era correria mesmo, hoje é mais calmo porque a gente já sabe pra 

onde que a gente vai, a gente já tem uma direção, né? Aí acreditamos que 

esse Reinado que a gente faz é o Reinado que Chico Rei fazia. Ele fazia o 

Reinado no segundo domingo de janeiro. (Kedison Geraldo, 2018, grifos 

meus) 

 

 Ao questionar Kátia sobre como ela conheceu a história de Chico Rei, a III Capitã 

conta que foi quando entrou no Congado. 
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Kátia: Na verdade Chico Rei entrou na minha vida através do Congo, 

entendeu? A partir do momento que eu entrei dentro do Congo, né? E tipo, 

até mesmo as pessoas do Congo elas também estavam um pouco 

perdidas, na verdade, né? Porque falava, ah, herdei do meu pai, que é 

isso, que é aquilo..., mas seu pai herdou de quem? Seu avô herdou de 

quem? Pra você estar aqui, pra você ter aprendido... Então assim, há 

toda uma ancestralidade debaixo dessa história toda. (Kátia Silvério, 

2018, grifos meus) 

 

 A incorporação da mítica de Chico Rei foi um passo importante para o próprio 

reconhecimento dos congadeiros dentro do grupo. Apropriar-se da mítica, inscreve-se 

como a afirmação da identidade dos congadeiros. Quando Kátia Silvério diz que os 

próprios congadeiros estavam meio perdidos quanto à ancestralidade e suas heranças 

ligadas ao Congado, apropriar-se da história de Chico Rei trouxe os elementos de ligação 

do sujeito que realiza o Congado com a sua ancestralidade. Deu elementos de 

ancestralidade e continuidade, ordenadores, estéticos, éticos, históricos para a constituição 

de sua prática congadeira e para a realização do Reinado. A incorporação da história de 

Chico Rei dentro do grupo configurou-se como um mito primordial. 

Ademais, o reconhecimento da história de Chico Rei foi reforçado a partir da 

vontade de retomar o Reinado do Alto da Cruz. Ao pesquisar, com ajuda de uma 

historiadora da cidade, se houve Reinado no bairro, os congadeiros se apronfundam na 

mítica de Chico Rei, respaldados pela história escrita. 

 

Kátia: Aprendi muito sobre o Chico Rei a partir do momento que nós 

resolvemos levantar nossa bandeira de festa, levantar nossa bandeira de 

festa, aqui em Ouro Preto, aqui na nossa comunidade. Então eu queria 

saber, quando eu fui pesquisar, a Márcia Valadares foi uma das 

historiadoras que ajudou a gente muito, porque eu queria saber se existia 

alguma festa aqui do Congo, quando que ela era feita e tal. Então assim, 

a gente, nós fomos pesquisando e quando nós fomos ver teve, que era a 

festa que as pessoas..., porque o que acontece, aqui na nossa Irmandade 

Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia é a única irmandade que 

comemora Nossa Senhora do Rosário no dia primeiro do ano, então eles 

fazem, a irmandade faz um tríduo, que se eu não me engano é dia vinte e 
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nove, trinta e trinta e um, e no dia primeiro do ano é festejado Nossa 

Senhora do Rosário. E aí a gente fomos pegando essas ligações e fomos 

ver que Chico Rei fez no dia de Santos Reis que é no dia seis de janeiro, 

fez a festa que é que, ele fala, que é o Reinado, que é onde se dançou o 

Congo aqui na escadaria de Santa Efigênia, mas aí eu vejo que tá ligado 

a festa de Nossa Senhora do Rosário de um término de um ano para o 

outro, entendeu? É nesse período todo o que acontece a festa do Reinado, 

aí que eu que eu fiquei conhecendo mais profundamente a história de 

Chico Rei aqui em Ouro Preto. (Kátia Silvério, 2018, grifos meus) 

 

Entretanto, o aprofundamento na história de Chico Rei deu-se, substancialmente, 

pela história escrita. 

Como conta Kedison, ele diz ter tomado conhecimento da história verdadeira de 

Chico Rei quando leu o livro Chico Rei, de Agripa Vasconcelos (1966). Kátia Silvério 

também conta que teve contato com o livro de Vasconcelos (1966), orientado por uma 

historiadora da cidade. Marize conta que aprendeu a história de Chico Rei com seu pai, 

mas ao relatar a mítica, Marize chama Chico Rei de Galanga e a sua esposa de Djalô, 

nomes dados por Vasconcelos (1966). Isso mostra como o romance do autor ganhou 

circularidade e foi apropriado também por congadeiros que conheceram a mítica de Chico 

Rei pela oralidade, como Marize. 

 O Capitão-Mor Kedison Geraldo conta a história de Chico Rei com grandes 

similaridades com o romance de Agripa Vasconcelos (1966). Kedison contou que quando 

viajava com a guarda de Congo para outros Reinados, de outras cidades, congadeiros de 

outras guardas sempre os remetiam a Chico Rei, ao grupo de Chico Rei, por serem de Ouro 

Preto. No entanto, Kedison conta-me que só depois que leu o romance de Agripa 

Vasconcelos (1966), passou a saber por completo a história de Chico Rei, a qual ele conta 

assim: 

 

O Chico Rei é um negro advindo da África, né? Ele, uns falam que ele veio 

do Congo, uns falam que ele veio da Angola, mas não tem o certo, o local 

certo, o país certo do continente africano que ele veio. Mas chegando no 

Brasil, primeiro ele foi para o porto do Rio de Janeiro onde chegavam os 

negros, aí só que ele perdeu a esposa e a filha no translado da África para 

o Brasil porque o navio tava pesado, o mar tava agitado, aí os 
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portugueses, vamos jogar as cargas de menos valor para poder diminuir o 

peso do navio, aí além de alguns objetos as cargas de menos valor eram os 

idosos, as mulheres e as crianças. Aí jogou a Djalô e a Itulo no mar. 

Então chegou com Muzinga, o curandeiro dele, o ancestral lá, o mais 

velho, né [...]. E aí chegando no Brasil, no Rio de Janeiro ele foi comprado 

por um fidalgo e esse fidalgo levou ele para a Vila Rica e começou a 

trabalhar nas minas de ouro, na mina de ouro, né que antes era conhecida 

como a Mina da Encardideira [...]. Aí ele começou a trabalhar lá na mina 

de ouro, trabalhando, trabalhando, trabalhando... Mas ele foi um negro 

que pensou assim, foi estratégico, pensou como um rei estratégico. Não 

vou me rebelar. Ele já tinha tornado rei na África por conta de uma 

batalha que ele havia vencido, porque tava tendo um genocídio de reis lá 

na África porque o catolicismo tava entrando e aí alguns não queriam 

aceitar o catolicismo e começou a ter esse massacre. Morreu um rei, ele 

foi, e coroaram ele como rei. Então trabalhando ele não se rebelou, 

começou a trabalhar, aí ele conheceu um padre daqui da Paróquia de 

Santa Efigênia, que antes de ter a igreja de Santa Efigênia existia uma 

capela, aí o padre mostrou pra ele a Santa Efigênia, ele se encantou por 

ser uma santa negra, aí ele prometeu que se ele conseguisse comprar a 

liberdade de toda a corte dele que ele ia construir uma igreja em 

homenagem a Nossa Senhora do Rosário e à Santa Efigênia. Ele chamava 

Galanga, pra evitar confronto ele adotou o catolicismo, foi batizado como 

Francisco, daí Chico Rei e aí ele começou a trabalhar, trabalhar, 

trabalhar, trabalhar, começou a ser mais estratégico, escondia o ouro, 

começou a comprar algumas liberdades, só que aí o dono da mina 

começou a achar que a mina não tava dando mais ouro e falou, vou 

embora para Portugal, que o ouro tá ficando muito caro, vou vender a 

mina pra você. Achou que estava passando a perna no Chico Rei. Chico 

Rei então começou a trabalhar mais ainda na mina e aí ele achou um veio 

de ouro e aí ele foi ficando rico, comprou a liberdade de toda a corte dele, 

a liberdade dele, só que aí tentaram invadir a mina dele, que isso foi uma 

história que eu fiquei sabendo a pouco tempo agora, nessa tentativa de 

invadir a mina dele ele fechou a primeira entrada da mina toda com pedra 

e na Igreja de Nossa Senhora da Conceição ele fez um túnel da igreja até a 

mina escondido. Aí ele entrava na mina a noite, entrava nesse túnel, ia pra 

mina e tirava o ouro. Daí ele acabou de construir a Irmandade de Nossa 
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Senhora da Conceição. Aí ele pegou e, assim que tinha acabado de 

construir a irmandade, ele acabou de ajudar a construir a irmandade de 

Santa Efigênia e fez o sincretismo, colocou uns elementos africanos dentro 

da igreja de Santa Efigênia, ele já dançava o Congado lá na África em 

forma de agradecimento, uma colheita, que ele tinha feito boa, uma 

batalha que ele havia vencido, um filho que havia nascido com saúde. 

Então ele aproveitou o dia seis de janeiro, dia de reis, já fez a festa dele, se 

coroou rei congo, mas as pessoas perguntam: como ele se coroou rei 

congo sendo que tinha, que ele era escravo? Porque era interessante pro 

governo ter um representante negro, que o número de negros era e ainda é 

bem maior que o número de brancos aqui em Ouro Preto e se acontecesse 

uma rebelião ia ter um massacre de brancos. Então deixaram ele ser 

coroado e ser responsável dos negros dessa região. Então ele era 

acompanhado por um capitão de Moçambique de nome Salomão, ele tinha 

as duas guardas, a de Congo e a de Moçambique, e o capitão Salomão que 

guardava a coroa dele, então dia seis de janeiro ele se coroou como rei 

saindo pelas ruas da cidade distribuindo doces e comida para os escravos 

que estavam presos ainda. E aí essa tradição pegou aqui em Ouro Preto, 

espalhou pra Minas Gerais, que é a festa do Rosário. Quem tinha dinheiro 

fazia a festa do Rosário. “Olha, eu vou dar um, eu sou...” Outros 

fazendeiros começam: “Eu quero ser rei do Rosário esse ano, vou dar um 

boi, quero que minha filha seja princesa e ele ficava por conta da 

comida”. Aí Chico Rei ficou nessa tradição aqui e tamo aí até hoje. 

(Kedison Geraldo, 2018, grifos meus) 

 

Kátia, quando peço que ela conte a história de Chico Rei, a seu modo, diz: 

 

Na verdade, tipo, ah, eu não sei contar a história de Chico Rei, não, sabe? 

Eu busco mais assim, repassar, é... o que eu sinto, que eu..., a energia que 

eu sinto. Sei que o Chico Rei foi um líder, né, que lá na África ele era 

escravo [líder], ele vem para cá e se tornou escravo, mas a liderança não 

saiu dele, então ele chegou aqui, ele usou da inteligência que ele possuía e 

ele liderou e conseguiu libertar vários dos seus patrícios e tudo isso e se 

coroar novamente, se posicionar novamente, sempre na posição que ele 

sempre teve, né, e que foi arrancado dele, e ele conseguiu novamente 

trazer isso para si, né? Então assim, eu sempre quando eu penso em Chico 
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Rei eu sinto uma energia de, como que eu posso dizer? De um líder, de um 

líder muito forte que teve aqui na cidade de Ouro Preto. (Kátia Silvério, 

2018) 

 

Os entrevistados contaram em entrevista que Chico Rei já era presente na em suas 

práticas congadeiras, desde quando passaram a serem congadeiros. A assimilação e 

aprofundamento da história do rei africano a partir do livro de Agripa Vasconcelos (1966) 

mostra como o romance do autor alcança grande circularidade e também que os 

congadeiros e moçambiqueiros passaram a utilizar a história escrita para comprovar a 

veracidade de Chico Rei. Mas não diz com exclusividade sobre a origem do conhecimento 

de congadeiros e moçambiqueiros sobre o rei africano, pois, na verdade, a história de 

Chico Rei já era presente na cultura congadeira do Alto da Cruz, como disseram os 

entrevistados; e, ao passo que tomaram ciência do livro, que pretendia ser 

“inequivocamente História, com maiúscula”, como diz a orelha da primeira edição do 

livro, de 1966, apropriaram-se dele à sua maneira e da história escrita fizeram alicerce para 

reerguer o seu Reinado. Desse modo, o livro passou a ser utilizado pelo caráter de 

comprovação daquilo que já permeava a tradição oral. Passaram a utilizar aspectos da 

história escrita por Vasconcelos (1966) e a citar o livro como referência como forma 

comprobatória da existência de Chico Rei.  

Rubens Alves da Silva (2005) compreende o mito de Chico Rei “como um dos 

mitos influentes no processo de atualização da performance ritual do Congado e a 

restauração do comportamento dos congadeiros e, de maneira mais ampla, dos 

descendentes de africanos no contexto da sociedade mineira contemporânea” (SILVA, 

2005, p. 4). 

Ao analisar a entrevista de um antigo Rei Congo de Minas Gerais a respeito de 

Chico Rei, o qual em diversos momentos utiliza da fala que há um livro para comprovar 

sua veracidade, o autor conclui, portanto que:  

 

Se a legitimidade da escrita, através da imagem de um “livro” que se tem 

guardado, é evocada para comprovar a verossimilhança do relato; de modo 

semelhante o testemunho ocular da visita a lugares e contato com objetos 

históricos é selecionado da memória e introduzido no contexto da 

narrativa. (SILVA, 2005, p. 13) 
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 Rubens Alves da Silva lança uma análise sobre o mito de Chico Rei como um dos 

mitos fundantes do Congado. O assemelha ao mito de Nossa Senhora do Rosário, ao traçar 

similaridades no que diz respeito à libertação dos escravos, que está respaldada na mítica 

da Santa do Rosário e também de Chico Rei; a evocação religiosa, pois Chico Rei, por 

devoção, constrói a igreja para Santa Efigênia; e aos elementos de mar e mina. 

É no mar em que se dá a travessia de Chico Rei, a travessia de sua condição de rei 

para escravo em uma terra desconhecida. Para a cultura baconga, o mar representava o 

mundo dos mortos (SOUZA, 2006). É para o mundo dos mortos, o mundo do 

desconhecido que Chico Rei atravessa e é onde ele perde sua esposa, jogada nas águas do 

mar, eliminando a possibilidade da reprodução de sua linhagem no novo mundo (SILVA, 

2005, p. 18). É no mar em que Nossa Senhora do Rosário aparece para os africanos 

escravizados e é pela ação e desejo mútuo de retirá-la do mar que os africanos reveem suas 

condições de dominados e erguem uma nova estrutura, alicerçada pela igreja construída 

para a santa aparecida no mar, além da Santa reverter a situação de escravos dos africanos, 

ação que também está ligada à mítica de Chico Rei. 

 Nesse sentido, Nossa Senhora do Rosário e Chico Rei, evocados no Reinado do 

Alto da Cruz, trazem elementos similares para a mítica da origem do Congado, e para 

além, trazem elementos que norteiam a prática congadeira e moçambiqueira do Alto da 

Cruz e na elevação e realização do seu Reinado: a libertação dos escravizados, a relação 

espiritual e religiosa, a consolidação de uma estrutura onde os negros são protagonistas. 

Para dar continuidade à cultura religiosa congadeira do Alto da Cruz e sua 

resistência enquanto negros congadeiros, fazia-se necessário o fortalecimento de suas 

identidades e a compreensão de si, de cada congadeiro e moçambiqueiro, dentro dessa 

estrutura maior que é o Reinado. Quando a manifestação afro-mineira no Alto da Cruz 

estava perdendo força, foi o resgate do Reinado, pela força mítica da história de Chico Rei, 

que fez com que houvesse, portanto, um caminho a trilhar, o caminho da Igreja de Santa 

Efigênia à Mina de Chico Rei, onde mais de quarenta guardas de Congo, Moçambique, 

Catopês, Marujos, tendo a Guarda de Congo e a Guarda de Moçambique, ambas do Alto da 

Cruz, abrindo e fechando esse imenso cortejo de tambores, vozes, danças, louvores, ao 

Rosário de Maria, aos santos de devoção, ao Trono Coroado, aos antepassados, a Chico 

Rei. 

O trajeto do cortejo das guardas no dia de realização do Reinado do Alto da Cruz 

consiste em sair do Bairro Padre Faria, subir à Rua Padre Faria, passar em frente à Igreja 
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de Santa Efigênia, descer a ladeira de Santa Efigênia, seguir pelo Largo do Antonio Dias, 

entrar pela Rua Dom Silvério e receber o Trono Coroado, o Reinado Congo de Ouro Preto: 

os reis e rainhas congos e de devoção, na Mina Chico Rei. Fazendo o mesmo trajeto de 

volta, em cortejo, buscando as imagens dos santos de devoção na Igreja de Santa Efigênia 

e realizando um cortejo até o adro da Capela Padre Faria, onde é realizada a missa conga. 

Questiono Kátia sobre qual o motivo do Trono Coroado estar na Mina Chico Rei. 

 

Pesquisadora: No reinado as guardas buscaram o trono coroado na mina 

de Chico Rei. Por que esse lugar? 

Kátia: Porque na verdade é uma referência que a gente faz, né? E eu 

uma maneira, eu falo, não só de gente de presentear o Chico Rei, mas de 

presentear todos, todos os nossos ancestrais, todos os escravos que 

passaram por aqui, é uma maneira de mostrar para eles a nossa gratidão, 

né? Porque, a nossa gratidão por estarmos aqui hoje no momento que 

estamos e por ele ter deixado tanta riqueza para gente, tanta coisa bonita, 

né? Porque quando se fala do negro aqui dentro de Ouro Preto se fala só 

da escravidão, se fala da tristeza, mas não fala das coisas bonitas que eles 

deixaram, arquitetura maravilhosa que eles deixaram, a forma da 

mineração, a inteligência que eles tinham, essas minas que estão em pé até 

hoje, sabe? É uma inteligência milenar, né? Então assim, sempre quando 

eu penso nele eu não penso com tristeza, eu penso sempre com alegria, 

uma alegria de libertação, né? Até aqueles que estão por aqui ainda, que 

ainda se sentem escravizados, eu tento passar energia de libertação: 

estamos gratos, vai, siga seu caminho, nós estamos lhe agradecendo que 

as coisas estão fluindo, sabe? É isso que a gente tenta fazer, essa 

referência na mina do Chico Rei, apesar de saber que talvez aquela mina 

nem que seja de Chico Rei porque temos o Palácio Velho, né? As ruínas 

que era do Palácio velho de Chico Rei e aí que está um pouco mais 

acima, mas que tá no conjunto de minas, ali eu creio que ali foi uma 

referência muito forte, ali tem um conjunto de minas, um espetáculo... 

Então a partir do momento que você tem um foco ali eu tenho certeza que 

todos estão ali e eles agradecem muito. (Kátia Silvério, 2018, grifos meus) 
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Figura 16: Reinado Congo na Mina Chico Rei 

 

Fonte: foto de Ane Souz. 

  

Figura 17: Capitão Rodrigo saudando a Rainha Conga de Minas Gerais 

 

Fonte: foto de Ane Souz. 
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A mítica de Chico Rei, em especial, torna-se algo palpável na cultura congadeira do 

Alto da Cruz, pois a comunidade se localiza no bairro e arredores onde a materialidade do 

acontecimento mítico de Chico Rei se concentra: a Igreja de Santa Efigênia e a Mina de 

Chico Rei, junto ao complexo de minas do Palácio Velho. Assim, ao se apropriarem da 

história do rei africano e a enxergarem como parte constituinte normativa de suas próprias 

vidas e de suas práticas congadeiras, o mito de Chico Rei, substanciou a retomada do 

Reinado do Alto da Cruz e trouxe aspectos identitários, desenhou um percurso de ligação 

entre o passado e o presente e fez o tambor passar a tocar para fora, como diz a III Capitã 

Kátia. 

 

Antes o tambor tocava para dentro como se ele tivesse uma timidez muito 

forte [...]. Hoje não, hoje o tambor ele ecoa de uma forma estrondosa como 

se, tipo assim, estou aqui, faço parte dessa comunidade, tenho a minha 

identidade, trago essa cultura, é uma herança da minha família, me 

respeita! (Kátia Silvério, 2018, grifos meus) 

 

A festa do Reinado configura-se no momento de maior amplitude em que a história 

de Chico Rei foi assimilada e entronizada na prática congadeira. E mais do que isso, essa 

assimilação passou a ser revivida a cada ano. É pela festa, pelo ritual que se revive o mito 

primordial, trata-se de um conhecimento que é vivido ritualmente, narrando 

cerimonialmente, efetuando o ritual ao qual ele serve de justificação (ELIADE, 1989, p. 

22). 

Como diz Vânia Noronha (2008, p. 98), a festa é realizada no espaço-tempo do 

mito, regenerando o real, renovando e atualizando o mito. Sendo assim, no Alto da Cruz, a 

festa renova e atualiza o mito de Chico Rei. Os mitos reatualizam-se ao ser narrado, e esse 

narrar atravessa o corpo e o simbólico, dá-se para além de um recitar falado, mas é um 

recitar poético-corpóreo. O mito é narrado através do corpo, o mito é vivido pelo corpo no 

momento ritual da festa. É dançado, tocado, cantado. Há um desprendimento do âmbito 

profano do corpo e da festa, para uma experiência corporal do sagrado. Reviver os mitos, 

ritualmente, é uma experiência corpóreo-sagrada. 

 

Marize: Um cortejo de Moçambique praticamente eu, meus neto, Kédison, 

que no Reinado, quando você vê as fotos, porque a gente não vê nada, é 

como se a gente tivesse entrado em transe, sabe? Você volta ao passado, é 
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uma coisa muito boa, não tem cansaço, não tem nada, entendeu? (Marize 

Guimarães, 2018) 

 

Kedison: Moçambique é outro mundo, né, como se a gente estivesse em 

dois mundos, eu neste mundo material, nesse mundo normal, assim, e 

quando eu tô no Moçambique é totalmente diferente, outro mundo, é um 

mundo de devoção, é um mundo de fé, um mundo espiritual, e aí eu me 

entrego e esqueço tudo que aconteceu pra trás. (Kedison Geraldo, 2018) 

 

Analisando a fala de Kedison a partir das contribuições de Mircea Eliade, onde o 

autor diz: 

 

Ao recitar os mitos, reintegra-se àquele tempo fabuloso e a pessoa torna-se, 

consequentemente, “contemporânea”, de certo modo, dos eventos 

evocados, compartilha da presença dos Deuses ou dos Heróis. Numa 

fórmula sumária, poderíamos dizer que, ao “viver” os mitos, sai-se do 

tempo profano, cronológico, ingressando num tempo qualitativamente 

diferente, um tempo “sagrado”, ao mesmo tempo primordial e 

indefinidamente recuperável. (ELIADE, 2006, p. 21) 

Nesse sentido, o Reinado do Alto da Cruz vive o mito de Chico Rei onde o 

processo ritual da festa encontra-se no tempo mítico do acontecimento histórico: a 

coroação de reis congos, a instauração de um Trono Coroado, o cortejo com as guardas, a 

missa conga, o Congado tocando na escadaria da Igreja de Santa Efigênia. 

O Reinado torna-se a atualização do mito de Chico Rei. Guardas tocam, cantam e 

dançam para os reis coroados, para Nossa Senhora do Rosário e para os santos de devoção. 

Reis e rainhas congos recriam e revivem o trono do rei africano coroado em Vila Rica, mas 

não apresentam uma simples representação do passado, eles são os próprios reis e rainhas 

do presente, que conferem poder entre as guardas, mas que ocupam e guardam o trono do 

rei primordial: Chico Rei para a cultura congadeira do Alto da Cruz. O Grande Anganga 

Muquixe. 

Na mítica, Chico Rei foi o rei negro de Vila Rica, hoje, esses reis e rainhas são a 

continuidade da tradição afro-mineira e a personificação da atualização do mito. Como nos 

diz Leda Maria Martins (1997, p. 47), “enquanto outros reis e rainhas representam N. S. do 
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Rosário e outros santos do panteão católico, os reis congos simbolizam [...] as nações 

negras africanas”. 

Como apresenta Nilma Lino Gomes (2003), a produção cultural oriunda dos 

africanos escravizados no Brasil, ainda presente nos seus descendentes, tem uma 

efetividade na construção identitária dos sujeitos socialmente classificados como 

negros. Desse modo, a perpetuação do Congado e do Moçambique em Ouro Preto, 

constitui-se pela construção e afirmação identitária que a manifestação cultural promove e 

intensifica nos integrantes do Congado e Moçambique, fortalecidos pela mítica de Chico 

Rei. Seria a 

 

construção de um "nós", de uma história e de uma identidade. Diz respeito 

à consciência cultural, à estética, à corporeidade, à musicalidade, à 

religiosidade, à vivência da negritude, marcadas por um processo de 

africanidade e recriação cultural. Esse "nós" possibilita o posicionamento 

de negro diante do outro e destaca aspectos relevantes da sua história e de 

sua ancestralidade. (GOMES, 2003, p. 79) 

 

Portanto, a apropriação da história escrita de Chico Rei deu artifícios para que os 

congadeiros e moçambiqueios se reconhecessem descendentes de uma tradição longínqua. 

Trouxe constituintes da retomada e realização do Reinado d’a fé que canta e dança. A 

história escrita foi apropriada com o caráter de comprovação da existência do rei africano, 

da história que permeava a oralidade. Mas o mito de Chico Rei está no plano incorporado 

pelo Reinado do Alto da Cruz e é vivido corporalmente pelos congadeiros e 

moçambiqueiros do Alto da Cruz no âmbito mítico-religioso. 

Os congadeiros, mesmo citando a história escrita como modo de comprovação da 

existência de Chico Rei, não vivem a mítica do monarca africano a partir dos constituintes 

dos escritos memorialistas e monumentalistas, dissociando Chico Rei da comunidade 

negra, relacionando-o apenas aos monumentos da cidade. Chico Rei é vivido no âmbito da 

própria identidade negra, no âmbito da origem do Congado. É vivido corporalmente, em 

uma função da biologia, de corpo, pois o mito é função da Biologia, como disse Campbell 

(1990); é vivido no cortejar dos tambores, das danças, dos cantos, na expressão da fé e na 

devoção, e na compreensão de que Chico Rei é o primeiro, o fundador, o ancestral, o 

Grande Anganga Muquixe, o dono do Reinado. E ele também é vivido para mostrar o 
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caminho para continuidade; a continuidade da Família Chico Rei, o nome que os 

moçambiqueiros do Alto da Cruz atribuíram à sua guarda. 

 

3.1  “Bate Tambor / Bate Tambor / Hoje É Dia De Alegria / Hoje É Dia De 

Alegria” – O Reinado do Alto da Cruz – A Fé que canta e dança 

 

 Iniciando com um dos cantos que são entoados no Reinado do Alto da Cruz, é que 

me disponho a apresentá-lo. 

 Acompanhei os Reinados do ano de 2018 e 2019, fotografando, filmando e, 

também integrando a guarda de Moçambique do Alto da Cruz, acompanhando também a 

guarda de Congado. 

O Reinado é o processo ritualístico das manifestações do Congado. É nessa 

festividade em que todos os elementos constituintes dessas manifestações são postos na 

rua, literalmente, e são festejados, dançados, tocados, coroados, cortejados. O Reinado é a 

festa maior para as Guardas congadeiras e moçambiqueiras, é para esse evento que todas as 

energias são concentradas: para louvar e coroar sua ancestralidade e seus santos de 

devoção. Cada grupo congadeiro espera e planeja, anualmente, a sua festividade maior, o 

Reinado de Nossa Senhora do Rosário e seus outros santos de devoção. 

O Reinado engloba diversos elementos rituais: levantamento de mastros e bandeiras 

dos santos de devoção, que anunciam a festividade e fazendo a ligação da terra com os 

céus; missa conga, uma missa católica onde os cânticos são entoados pelos Congados, 

onde no Reinado do Alto da Cruz ela é uma missa campal; cortejos e procissões; coroação 

de reis e rainha negros; e o encontro de várias guardas que desempenham, por vezes, 

distintos papéis dentro desse ritual. É em um Reinado onde as cortes negras são 

instauradas, a partir das coroações de reis congos, os quais são cortejados, guardados por 

uma Guarda de Moçambique. 

Há Reis Festeiros, Reis de Promessa, Reis Congos e Reis de Devoção. Reis 

Festeiros correspondem àqueles que são coroados e carregam o cargo de monarca durante 

um ano festivo e desempenham funções de auxiliar e salvaguardar a festa do Reinado. Reis 

de Promessa são aqueles que são coroados como promessa pedida por eles. Reis Congos 

são aqueles que recebem as insígnias reais e ancestrais e ocupam o cargo perpetuamente, 

assim como os Reis de Devoção que, diferente dos Reis Congos, que representam e 

carregam a ancestralidade do grupo, são coroados a partir de seus santos a quem são 
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devotos e, portanto, carregarão a coroa do santo. No Reinado do Alto da Cruz há Reis 

Congos e Reis de Devoção, entretanto, os Reis Congos também carregam insígnias dos 

santos de devoção. Refiro-me, ao dizer que os reis carregam insígnias, ao ato de carregar 

uma coroa em suas cabeças, cedro em suas mãos e manto em seus corpos. É a coroa, em 

específico, que traz consigo esses elementos. A ancestralidade africana na coroa do Rei e 

Rainha Congos, os santos de devoção na coroa dos Reis de Devoção. 

Quanto ao Reinado do Alto Cruz há uma Rainha Conga, Karina Silvério, irmã de 

Kátia e Kedison e de Marize. Ela representa a ancestralidade africana, mas também são 

devotos de Nossa Senhora do Rosário, representando também, portanto, a Santa do Rosário 

em vossa coroa. Ela foi coroada no primeiro ano de retomada do Reinado do Alto da Cruz, 

em 2009, assim com Bonifácio, Rei Congo e de Nossa Senhora do Rosário. Portanto, a 

Rainha Karina e o Rei Bonifácio estão intimamente ligados ao Reinado e à ancestralidade 

resgatada para a realização dele. Há também duas Rainhas de Santa Efigênia e um Rei de 

São Benedito, os quais compõem a Guarda de Moçambique; e há uma Rainha de Nossa 

Senhora do Rosário, quem compõe a Guarda de Congo. 

 

Figura 18: Rei de N. S. do Rosário e Rei Congo do Reinado do Alto da Cruz 
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Fonte: acervo da pesquisa. 

 

Figura 19: A Rainha Conga do Reinado do Alto da Cruz 

 

Fonte: acevo da pesquisa. 

 

Para a realização do primeiro Reinado, depois do movimento de retomada, em 

2009, foi criada a AMIREI – Associação Amigos do Reinado, em 2008, que é uma 

organização social cadastrada em registro de pessoa jurídica e que tem como presidenta 

hoje a própria Kátia Silvério. Nasce como representação jurídica, captação de recursos e 

representação perante os órgãos públicos. Evaristo (2015) diz também que a criação da 

Amirei foi uma tentativa de atenuar os conflitos existentes entre os congadeiros e a Igreja, 

na presença da Irmandade do Rosário, além de ser uma forma de dar continuidade às festas 

do Congado. 

O Reinado do Alto da Cruz não consta no calendário oficial da cidade ouro-pretana, 

mas ela é a primeira festividade cultural e religiosa do ano na cidade de Ouro Preto. 

É dado ao festejo o nome de Reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa 

Efigênia – A Fé Que Canta e Dança. Nossa Senhora do Rosário tem louvação primeira, 

seguida dos santos negros: Santa Efigênia e São Benedito. Guardas convidadas chegam de 
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lugares diversos, de cidades vizinhas, como Mariana e Conselheiro Lafaiete, como até 

mais longínquos, como Goiás e o Norte Mineiro. São guardas de Congado, Moçambique, 

Catopês, Marujos, Caboclos. A busca pela retomada da festa consolida-se na vontade pelo 

resgate das tradições, da valorização do passado e sustentação para o futuro. Erguer uma 

bandeira de festa em sua própria comunidade edifica e fortalece as guardas, tanto no que 

diz respeito ao caminho ritualístico e religioso em que o Congado caminha e precisa 

caminhar para continuar existindo, quanto a uma ação de afirmação identitária e cultural. 

 

Figura 20: Cortejo no Reinado de 2019 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 

  

Quanto aos grupos variantes das manifestações do Congado e que são presentes no 

Reinado do Alto da Cruz, há os Catopês, Marujadas, Caboclos, bem como outros 

agrupamentos religiosos que também realizam os reinados negros, esses são encontrados 

em diversas partes do estado mineiro, no Sudeste, e também em alguns locais do Nordeste 

brasileiro e por vezes são classificados por folcloristas como variantes das Congadas. 

Mesmo tendo como elemento comum, a louvação a Nossa Senhora do Rosário, geralmente 

tais grupos advêm de alguma herança cultural específica e diferem-se nas vestimentas, nos 

instrumentos e nos ritmos, na métrica dos cantos e em suas danças. 
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Catopês, em determinados lugares, relacionam-se nas vestimentas com as 

cavalhadas e advêm de territórios onde a prática agropecuária é significativa. Os Marujos 

relembram os negros marujos e as reminiscências das travessias no mar, não há relação 

com o trabalho no mar, atualmente, mas os Marujos rememoram tais negros. Os Caboclos 

ou Caboclinhos referem-se aos índios, são de descendência indígena e esse grupo tem 

papel fundamental no Reinado realizado no Alto da Cruz: são eles que vão à frente do 

cortejo, pois são os nativos dessa terra e são eles que conhecem as matas, os caminhos 

desse território, rememorando os tempos passados, segundo diz a III Capitã Kátia Silvério. 

A Guarda de Caboclos que está presente no Reinado do Alto da Cruz, desde sua retomada, 

é o grupo de Serro, cidade de Minas Gerais, na região da Estrada dos Diamantes. 

No cortejo das guardas, após os Caboclos, vem a Guarda de Congo do Alto da 

Cruz, onde os três capitães vão abrindo caminho com suas espadas, danças, saltos, cantos e 

toque de tambores mais alegres e mais ágeis. Após uma fila de mais de quarenta guardas 

de Congos, Moçambiques, Catopês e Marujos, todos visitantes. Por último no cortejo vem 

a Guarda de Moçambique do Alto da Cruz e atrás dela o Trono Coroado do Reinado. É o 

Moçambique que, na tradição, guarda o Trono Coroado: os reis e as rainhas congos, 

perpétuos, de devoção ou de promessa, que guardam o trono de Nossa Senhora do Rosário, 

Santa Efigênia e São Benedito, além do primeiro trono ancestral das reminiscências 

africanas, que no caso, é o de Chico Rei. 

Segundo Marize, quando a questiono se há relação do Trono Coroado com Chico 

Rei, ela me diz: 

Tem, porque sempre aqui tinha rainha, né? Ele tinha o trono dele coroado. 

Ele era o rei, tinha a rainha dele que ele casou pela segunda vez aqui no 

Brasil, ele tinha o Trono Coroado dele e tinha os outros grupos que vinha 

já com seus rei e rainha também, que era o filho dele, a filha, que tinha ido 

embora e que quando juntava todos, aquele monte, e chamava Trono 

Coroado, Trono coroado tá ali. Aí o Moçambique que tinha que levar. Na 

época dele tinha o Moçambique que o capitão era o Salomão e que vinha 

todos os grupos na frente e o Moçambique vai atrás do trono, o trono atrás 

e o Moçambique na frente. Vez em quando rodeia assim pra tomar conta 

da coroa. Ele é dono de coroa. O Moçambique é dono de coroa. (Marize 

Guimarães, 2018) 

Kátia Silvério explica: 
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Pesquisadora: Como acontece o Reinado? 

Kátia: O Reinado de Nossa Senhora e santa Efigênia A Fé que Canta e 

Dança, na verdade nós temos nosso trono coroado que é o trono de Chico 

Rei, nosso rei e a rainha conga de Ouro Preto, temos nosso Trono 

Coroado que são as coroas do Congo, né? Que é rainha e rei congo e 

temos também o Trono Coroado que é o rei e a rainha conga do 

Moçambique (Kátia Silvério, 2018, grifos meus). 

Pesquisadora: Quem são os reis e rainhas do Congado? 

Kátia: É a Dona Iris e o rei ainda nós vamos coroar um outro rei por 

questão de falecimento. Dona Iris leva a coroa de Nossa Senhora do 

Rosário. No Moçambique, a Maria leva a coroa de Nossa Senhora do 

Rosário, Deolinda de Santa Efigênia e Gerson de São Benedito. E temos 

nosso Trono Coroado de Ouro Preto que é a Karina e o Bonifácio. A gente 

guarda e esse Trono, essa tradição toda. (Kátia Silvério, 2018,  grifos 

meus) 

 

 Quando a Guarda de Moçambique do Alto da Cruz ainda não existia, o ato de 

guardar o Trono Coroado era realizado por uma Guarda de Moçambique parceira. Sendo 

assim, a criação de um Moçambique no Alto da Cruz refere-se à necessidade de se guardar 

o próprio Trono Coroado de seu Reinado, refere-se à própria continuidade da festa. 

 O Reinado do Alto da Cruz tem duração de uma semana. Iniciada no primeiro 

domingo do ano, o que no ano de 2018 coincidiu com o dia 6 de janeiro. É realizado, no 

primeiro momento do Reinado, a lavagem das escadarias com água cheirosa – com rosas, 

alecrim, manjericão e outras plantas sagradas. Congadeiros e Moçambiqueiros reúnem-se 

na casa de Kátia Silvério e saem tocando e cantando, em cortejo, descalços ou de chinelos, 

vestidos de branco, rumo à Igreja, hoje Matriz de Santa Efigênia, a igreja construída pelos 

e para os negros. A Igreja de Santa Efigênia é o espaço onde a história de Chico Rei, a 

Irmandade do Alto da Cruz e o Congado do mesmo bairro se entrecruzam. Como diz Hugo 

Xavier Guarrilha (2015), não se trata de uma igreja qualquer, mas da igreja construída 

pelos antepassados desses moçambiqueiros e congadeiros “para o registro e a transmissão 

dos valores construídos na experiência de vida local, espaço cuja manutenção zelaram 

gerações sucessivas de Irmãos do Rosário” (2015, p. 12). 
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 Kátia Silvério e Marize Guimarães, mãe e filha, lavam as mãos, as testas e as nucas 

de congadeiros e moçambiqueiros que irão lavar as escadas da igreja. Os tambores não 

cessam. São lavadas as mãos dos visitantes e expectadores que querem receber as águas 

purificadas desse momento. O padre também está presente e abençoa os congadeiros e 

moçambiqueiros. 

 Adentram o templo, tocam, cantam e dançam à imagem de Nossa Senhora do 

Rosário, esculpida por Aleijadinho. Tocam, cantam e dançam para Santa Efigênia, 

padroeira da Matriz. Tocam para São Benedito, para os santos negros, para os negros que 

ergueram o templo, para os negros que foram escravizados, para os que foram libertos, 

para os que vivem e rodeiam Ouro Preto. 

 

Senhora do Rosário, sua casa cheira 

Senhora do Rosário, sua casa cheira 

Cheira cravo e rosa flor de laranjeira.  

 

Acode, acode, Efigênia 

O convento pegou fogo 

Vai queimar muita gente 

Acode, acode, Efigênia. 

 

Negro apanhava no tronco, negro sentia dor 

Negro apanhava no tronco, negro sentia dor 

Hoje negro bate no peito 

Com muita honra, com muito amor. 

(Domínio público; cantos de Congado e Moçambique) 

  

 Saem da igreja como entraram, tocando e de frente para o altar, sem virar as costas 

para ele. Lavam as escadas, jogando a água cheirosa, com galhos de manjericão, rosa e 

alecrim. A primeira parte ritual do dia inicial já está feita. 

 Nesse mesmo dia, porém à noite, é realizada o levantamento dos mastros após a 

missa para abençoar as bandeiras, na Capela do Padre Faria. As Guardas de Congado e 

Moçambique adentra à Capela, cantando, tocando, dançando; carregam as bandeiras e 

levam-nas até o adro da Capela. As bandeiras são colocadas no mastro e assim, uma a uma, 
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é erguida as bandeiras de festa, anunciando o início do Reinado. São fincadas no chão, 

apontam para o céu. São a ligação do céu com a terra. São Benedito, Santa Efigênia, Nossa 

Senhora do Rosário apontando para o céu. Congado e Moçambique tocam, cantam e 

dançam incessantemente. Cada um com seu toque, sua dança, seu canto. Moçambique vai 

cadencioso. Congo mais ágil e saltitante. É um dos momentos rituais mais importantes do 

Reinado. Bandeiras no céu, mastros fincados na terra, as guardas continuam a tocar, cantar 

e a dançar, sem parar, em frenesi, uma elaboração mágica e espiritual onde não se pode 

cessar até que toda a energia esteja concentrada e segura nas bandeiras da Santa do 

Rosário, de Santa Efigênia, de São Benedito. Tocando e pedindo para que tudo corra bem, 

para que tudo flua bem. Deu-se início ao Reinado. 

 Na semana que se inicia, acontecem diversas atividades da programação do 

Reinado. São palestras, apresentações culturais, geralmente realizadas na Casa de Cultura 

Negra do Alto da Cruz, que se situa ao lado da Igreja de Santa Efigênia. Ou é realizado 

também na Casa de Cultura Negra do Padre Faria. De quinta a sábado é realizado o 

tríduo
72

 em louvor a Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito. 

 E às cinco horas da manhã do segundo domingo do mês de janeiro dá-se início ao 

dia festivo do Reinado. Saindo da Escola Estadual Desembargador Horácio Andrade, onde 

a Guarda de Caboclos esteve alojada, Congado e Moçambique do Alto da Cruz e a Guarda 

de Caboclo saem em cortejo, na madrugada ainda escura, cantando e tocando, rumo à 

Igreja de Santa Efigênia. 

 A comunidade já espera. Com janelas e portas enfeitadas, moradores abrem-nas ao 

avistar o início do dia festivo. As guardas, uma por vez, adentram à igreja secular. Tocam, 

cantam, dançam, choram. Ao sair da igreja, o dia já está raiando. É como entrar em outro 

mundo, outro tempo-espaço. Entramos na igreja com a escuridão da madrugada, saímos 

com o raiar do dia. Relembrando esses acontecimentos para escrevê-los, revivo os 

sentimentos, as emoções. Revivo-o em meu corpo. 

 Assim, as guardas visitantes vão chegando e é hora do café da manhã, preparado 

pelas Pastorais da Criança, Pastoral da Juventude e outras comunidades. Todos voluntários, 

receptivos, felizes, atenciosos, com um banquete de café da manhã, recebendo todos os 

congadeiros. 

 É iniciado o cortejo. Saindo da baixada do Padre Faria, subindo a ladeira Padre 

Faria, passando pela Igreja de Santa Efigênia, descendo a ladeira de Santa Efigênia, 
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 Celebração católica de três dias em torno de um santo. 
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chegando ao Largo de Marília, passando pela Praça Antonio Dias e a Igreja de Nossa 

Senhora da Conceição, chegando até a Mina de Chico Rei. É lá que está o Trono Coroado: 

Reis e Rainhas Congos, Reis de Devoção, e, no ano de 2017, o Rei e a Rainha Congos de 

Minas Gerais. 

 Após a busca do Trono Coroado, o cortejo retorna para o ponto de origem, 

buscando, na Igreja de Santa Efigênia, as imagens das santas e do santo para a procissão, 

que finaliza na Capela do Padre Faria. Após o almoço, é realizada no adro da Capela do 

Padre Faria a missa festiva campal. Em seguida, acontece a descida dos mastros pelas 

guardas que os ergueram. Congo e Moçambique do Alto da Cruz, tocam, cantam e 

dançam, descendo os mastros, beijando as bandeiras e levando-as de volta para a Capela do 

Padre Faria. O Reinado termina. A missão foi cumprida. Nossa Senhora do Rosário, os 

santos e a ancestralidade foram louvados e exaltados, a espiritualidade fortalecida, os 

africanos escravizados lembrados. Durante o Reinado, um novo império foi instaurado, 

uma nova estrutura, as reminiscências africanas revividas. 

 O Reinado constitui-se também nesse lócus: da instauração de um novo império, o 

Trono Coroado, reis e rainhas negros. É a instauração de uma nova ordem, onde os 

protagonistas são negros, que descenderam de negros que foram escravizados. Centenas de 

congadeiros, moçambiqueiros, marujos, caboclos, catopés tocam, cantam e dançam nesse 

bem comum. As lembranças e o tempo da escravidão, em que essas manifestações se 

fundaram, são revividos, mas no que diz respeito aos momentos onde negros africanos 

escravizados subvertem suas condições opressoras e ascendem como reis, rainhas, cortes, 

como um império de origem africana, que de fato são. 

 Hugo Xavier Guarrilha (2015), em sua pesquisa de doutorado, em que investiga o 

Reinado do Alto da Cruz, o apresenta sob os conceitos de liminaridade, communitas, 

estrutura e antiestrutura, do antropólogo Victor Turner (2008). Nesse sentido, os 

congadeiros e moçambiqueiros, realizadores do Reinado, são compreendidos como 

communitas, pois partem da necessidade, sob a influência do tempo, de se mobilizarem 

para prosperarem, para a preservação de suas práticas e para que se mantenham vivos, 

onde desenvolvem uma experiência não utilitária de fraternidade e companheirismo. Nesse 

sentido, o autor argumenta que é a experiência do Reinado que reúne os congadeiros e 

moçambiqueiros, à luz do interesse comum, dos significados por eles partilhados, do 

desejo mútuo de preservarem sua prática. 
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Também é no Reinado em que é vivida a antiestrutura, onde, segundo Turner é 

uma experiência coletiva de “liberação das capacidades humanas de cognição, afetos, 

volições criatividade, etc., das restrições normativas” (TURNER, 1982, p. 44). Nesse 

sentido, no Reinado há possibilidade de viver uma experiência acolhedora, onde os 

participantes supram determinadas necessidades que não são vividas na experiência da 

vida estruturada, no contexto das relações de poder, hierarquias e segregação 

(GUARRILHA, 2015, p. 25). Portanto, não como reverso à vida estruturada, à estrutura, o 

Reinado permite que seja vivida uma experiência onde os protagonistas sejam os próprios 

congadeiros e moçambiqueiros que o realizam, os communitas, experimentando um 

momento fraternal e de interesse comum. 

No Reinado as hierarquias existem, são Reis e Rainhas, Capitães e Capitãs que 

exercem poder e comando sob os demais, que também ocupam funções importantes para a 

realização do Reinado. As hierarquias e as lideranças existem, são conhecidas e são 

respeitadas, e não se dão por imposição, pois no contexto do Reinado, da antiestrutura, os 

congadeiros e moçambiqueiros conhecem suas funções e se reconhecem como 

semelhantes, na louvação ao Rosário, aos santos negros e como herdeiros de Chico Rei. 

Quando, no contexto das irmandades, no período de escravidão africana no Brasil, 

os Reis e Rainhas que eram coroados e cortejados sob os toques do Congado, esses se 

apresentavam como a restituição das nações africanas na América Portuguesa; Reis e 

Rainhas que passavam a ter influência e comando sobre os negros e negras que os 

coroavam. Nesse sentido, se experimentava uma antiestrutura sob uma estrutura. Não se 

apresenta como uma inversão de posições, como alguns estudiosos procuraram dizer a 

respeito das coroações de reis congos, mas como um poder dentro de um contexto que os 

coloca como semelhantes. 

O resgate do Reinado do Alto da Cruz e sua experiência nos dias de hoje rememora 

as coroações desses Reis e Rainhas. Os Reis e Rainhas de hoje se consolidam como uma 

hierarquia reconhecida e respeitada dentro dos grupos de Congado e Moçambique. A 

experiência do Reinado é vivida num contexto de antiestrutura, onde os communitas 

vivem suas vontades coletivas sob uma fraternidade mútua. O objetivo é partilhado: louvar 

Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito e manter viva a herança de seus 

antepassados. O Reinado reuniu-os e o reconhecimento e apropriação da história de Chico 

Rei reuniu-os para a realização do Reinado. 
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No Reinado de 2019, quando ele completou 10 anos de revitalização, realizei 

entrevistas com sete mestres e mestras de Congado e Moçambique de cidades visitantes, 

dos 35 grupos que estiveram presentes no Reinado deste ano. O objetivo era, além de 

conhecer suas impressões sobre o Reinado do Alto da Cruz, saber se faziam menção, se 

conheciam a história e se relacionavam com a de Chico Rei. 

Mestre T., congadeiro há 56 anos, mestre do Grupo de Congo Marujo de um 

distrito da cidade de Coronel Fabriciano, diz que era a oitava vez que seu grupo estava 

presente na festa.  Segundo ele: 

 

Pesquisadora: O que o senhor acha do Reinado daqui? 

Mestres T.: A festa daqui é muito importante, chama muita atenção do 

povo [...], pra nós também é uma importância muito grande, da gente vê 

como foi o sofrimentos das pessoas da escravidão. (Mestre T., 2019) 

 

Quando pergunto sobre Chico Rei ele diz que conhece “um bocado”. Sobre as 

relações entre Chico Rei e seu grupo ele diz que: 

 

Pesquisadora: O grupo do senhor tem ligação com Chico Rei? 

Mestre T. tem sim, porque sempre eu passo pra eles como é que porque, 

ainda ontem mesmo a gente conversando com uma senhora daqui, ela é 

um guia daqui, então ela acabando de informar pra gente umas coisas que 

nós não sabia, né, então eu fiquei pegando mais coisa que a gente não 

sabia e ela informando sobre as irmandades da igreja, que cada igreja tem 

uma irmandade diferente, e a gente, como diz, não sabia, a gente sabia um 

bocado, mas outro não, então ontem a gente ficou sabendo mais 

quantidade de irmandade diferente. (Mestre T., 2019) 

 

E., chefe dos Caboclos do Serro que desde os 14 anos participa do grupo dos 

Caboclos, existente há 300 anos, participa do Reinado desde sua retomada, há 10 anos. 

Quanto à festa ele diz: 

 

Pesquisadora: O que você acha do Reinado daqui? 

E.: Acho a festa maravilhosa, é um prazer imenso tá aqui, a gente fica até 

sem palavras porque só de tá homenageando Nossa Senhora do Rosário 

pra gente é tudo. (E., 2019) 
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A respeito de Chico Rei ele diz não saber sua história: 

 

Pesquisadora: Você conhece Chico Rei? 

E.: Eu das vezes que eu vim mesmo que eu fiquei conhecendo sobre o 

Chico Rei, a gruta do Chico Rei, foi assim que eu fiquei sabendo do Chico 

Rei, mas eu não sabia. (E., 2019, grifos meus) 

 

O Capitão S. da Banda de Congado Nossa Senhora Aparecida de Conselheiro 

Lafaiete é congadeiro há 68 anos, no mesmo grupo. Acredita ter vindo oito ou nove vezes 

no Reinado, como o próprio diz. Sobre o Reinado, ele diz: 

 

Pesquisadora: O que o senhor acha do Reinado daqui? 

Capitão S.: É um povo muito bom, é um povo que sabe da organização de 

festa e cada lugar que a gente vai a gente aprende uma coisa. (Capitão S., 

2019) 

  

Com relação a Chico Rei, conta: 

 

Pesquisadora: O senhor conhece Chico Rei? 

Capitão S.: Já ouvi falar, porque foi uma pessoa muito importante, chegou 

e fez muita coisa, que a gente não sabia, não só eu, muita gente, implantou 

muita coisa aqui, principalmente sobre Congado, que toda vida existiu, 

mas ele trouxe muita coisa, fez aí, implantou mais coisa certa sobre rei e 

rainha como é que funciona, e o povo viu aquilo e acompanhou e lá vai 

fazendo da melhor maneira possível. (Capitão S., 2019) 

 

B., a Capitã-Mor do Moçambique Luz Divina de Campos Altos, diz que sua guarda 

foi criada pelo o avô há 70 anos e ela participa desde criança. Conta que é a quinta vez que 

participa do Reinado do Alto da Cruz e sobre a festa diz: 

 

Pesquisadora: O que você acha do Reinado daqui? 

B.: Nossa, ótima, muito boa. A festa é diferente da nossa. Aqui tem Marujo 

e lá no nosso lado não tem. Mais é Catopé e Moçambique. (B., 2019) 
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Sobre Chico Rei, ela conta: 

 

Pesquisadora: O que você conhece Chico Rei? 

B.: A história dele foi uma história muito bonita, que ele era escravo e 

depois teve a alforria dele, foi comprando mais, queria libertar muito 

mais, queria libertar todo mundo. Então a gente tem como um exemplo, 

assim, como na nossa guarda tem muita criança, a gente tenta trazer as 

crianças pro Congado porque evita muita coisa, né, que esse mundo nosso 

tá muito difícil. [...] Lá pro nosso lado lá Chico Rei, nós viemos conhecer 

mais a história dele quando viemos pra cá, né, porque nós nem conhecia, 

aí nós fomos pesquisar, conhecer, aí a gente, eu tenho assim que pra 

gente ele é um mártir, sabe, a gente tem ele como, na nossa bandeira que 

tem Nossa Senhora do Rosário, a gente saúda ele com ela. (B., 2019, 

grifos meus). 

 

A. é Capitão da Congada e Moçambique da cidade de Belo Vale. Há 22 anos é 

congadeiro. E diz, quanto ao Reinado: 

 

Pesquisadora: O que você acha do Reinado daqui? 

A.: É uma festa que a gente faz um esforço máximo pra vir, porque é uma 

festa bem legal e bem diversificada também. (A., 2019) 

Pesquisadora: Você conhece Chico Rei? 

A.: Eu já li sobre a história, minha pesquisa de monografia da faculdade 

sobre os Congados aí eu acabei lendo algumas coisas sobre os Congados, 

bastante. (A., 2019) 

 

Quando questiono se há relação de Chico Rei com seu grupo, ele diz: 

 

A.: Sim, bastante. Se for olhar a formação do Congado tem tudo a ver com 

Chico Rei, que ele veio pra cá, da diversificação que teve, da libertação 

dos escravos, né. Do lugar onde nós temos para fazer a festa, não só do 

Congado, mas do geral. Chico Rei tem muito a ver com a história do 

Congado e da história negra em si. (A., 2019) 
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P. é o mestre do Congo da Libertação de Ituiutaba, sudoeste de Minas Gerais. 

Conta que desde pequeno é congadeiro, participando primeiramente no grupo de 

Congo mais velho da cidade, o Camisa Verde, fundado pela sua tia-avó, irmã de sua 

avó que fundou o Congo da Libertação, o primeiro Congo umbandista, pertencente a 

um terreiro, da cidade de Ituiutaba, no ano de 2005. Diz que é a terceira vez que vem 

até a festa do Reinado. Sem ao menos eu perguntar ele já diz que é “por conta de 

Chico Rei porque pra gente lá ele é como nosso Rei Congo supremo”. E argumenta: 

 

Pesquisadora: O que você acha do Reinado daqui? 

P.: A festa aqui vem antes da nossa, porque a gente começa a preparar em 

fevereiro pra festa de maio. A gente sempre encerra nosso ano em janeiro 

com a festa daqui. Então, a gente encerra o ano passado, a festa do ano 

passado com janeiro. Tá encerrando agora. Daí quando for em fevereiro a 

gente começa e encerra em janeiro aqui. É o nosso ciclo, pelo fato 

simplesmente da gente acreditar que o Chico Rei é fundamental em tudo. 

Então a gente gosta de encerrar na cidade dele. [...] Já é o terceiro ano 

que eu venho aqui e acho que vou gastar mais umas cinco festas pra 

realmente entender o que envolve a festa de Ouro Preto, o que envolve as 

festividades, o que envolve até o próprio rei que eu acredito que é o Chico 

Rei, o que envolve esse culto através dele, de visitar o próprio espaço, a 

mina. (P., 2019, grifos meus) 

 

F., o capitão de Congado mais velho de Ouro Preto, vive no distrito de Miguel 

Burnier há 70 anos. É congadeiro desde 1948. Conta que no início levava a bandeira. Vinte 

anos depois passou a tocar o instrumento Caixa. Trinta anos depois pegou a capitania. O 

Capitão conta que o seu grupo existe desde 17 de julho de 1947 e que já tiveram 18 reis e 

rainhas no Reinado. Quando pergunto sobre o que é o Congado para ele, ele diz: 

 

F.: O Congado é tudo pra mim, o Congado é minha vida. Eu posso não tá 

valendo nada, mas quando eu vejo caixa batê eu viro criança. (F., 2019) 

 

Conta que desde a retomada, em 2009, vai ao Reinado do Reinado do Alto da Cruz. 

Ele também conta que o Reinado no distrito de Miguel Burnier é realizado desde 1960. 
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Nessa época diz que não havia festa no Alto da Cruz. Quando pergunto sobre Chico Rei, 

ele responde: 

 

Pesquisadora: O senhor já ouviu falar em Chico Rei? 

F.: Já ouvi falar de Chico Rei e já fiz muita festa pra Chico Rei aqui 

mesmo [na cidade] [...]. Ele é uma origem do Congado, né? Acho que 

todo Congado que não fala de Chico Rei não conhece o que é tradição. 

Chico Rei foi uma tradição de Ouro Preto. (F., 2019, grifos meus) 

 

Quando pergunto há quanto tempo ele conhece Chico Rei, ele diz: 

 

F.: Já ouvi falar muitos, muitos anos, muitos anos que fala de Chico Rei 

[...]. Desde 1948 tamo falando de Chico Rei. (F., 2019, grifos meus) 

 

É possível perceber com as entrevistas que o Reinado “A Fé que Canta e Dança” do 

bairro Alto da Cruz de Ouro Preto é uma festa grandiosa e um importante encontro das 

manifestações do Congado e da tradição afro-mineira. Em 2019, com a presença de 35 

grupos, o Reinado do Alto da Cruz apresenta-se como uma das grandes festas de Congado 

do Brasil. 

Centenas de congadeiros realizam duas devoções e centenas de expectadores 

acompanham o festejo do bairro Alto da Cruz, que há 10 anos revitalizou o Reinado que 

deixou de ser realizado, e se sustenta, além da devoção congadeira em Nossa Senhora do 

Rosário, Santa Efigênia e São Benedito, na história de Chico Rei. 

Percebemos que alguns dos entrevistados não conheciam a história de Chico Rei e 

que passaram a conhecê-la a partir da participação no Reinado. Isso mostra como o mito de 

Chico Rei é presente no Reinado do Alto da Cruz, ao evocá-lo visitando a Mina Chico Rei, 

por exemplo. Entretanto, o caso dos Caboclos de Serro, região de Diamantina, em Minas 

Gerais e o Moçambique de Campos Altos, região sudoeste do estado, mostra que a história 

do rei africano não se faz presente em diversos locais do estado mineiro, mesmo que ela se 

refira à origem do Congado. 

Tais entrevistados contam que passaram a conhecê-la quando vão ao Reinado de 

Ouro Preto. Podemos compreender então, que a história de Chico Rei esteve circunscrita 

na territorialidade na qual ela se passa: em Ouro Preto. Portanto, tomar conhecimento dela 

se dá ao contato com a cidade ouro-pretana, de certa forma. 
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Percebemos em outros entrevistados, como os capitães dos grupos de Coronel 

Fabriciano, Conselheiro Lafaiete e Belo Vale, que há uma presença da história de Chico 

Rei. Não muito aprofundada, como na fala do Mestre da guarda de Coronel Fabriciano, ou 

relacionada às pesquisas e leituras, como apresenta o Capitão da guarda de Belo Vale; a 

história de Chico Rei se faz presente em seus conhecimentos e sempre relacionada com a 

origem do Congado e com a prática congadeira. 

Um caso que destaco, é a experiência do Congo da Libertação, de Ituiutaba. Na fala 

do Mestre desse Congo, a presença de Chico Rei é latente na sua experiência congadeira, 

onde, ir ao Reinado do Alto da Cruz está incrustada na experiência de ir à terra de Chico 

Rei, “o Rei Congo supremo”. Nesse sentido, o Reinado do Alto da Cruz ganha 

autenticidade em ser, para o Congo da Libertação, a tradição e a herança de Chico Rei. 

Outra fala que destaco é a de Capitão F., capitão mais velho de Ouro Preto, que 

conta que escuta falar de Chico Rei desde 1948, portanto, desde quando ele entrou para o 

Congado, além de dizer que já teria feito muita festa para o rei africano. Isso mostra como 

é remota a presença da história de Chico Rei e como ela estivera presente na prática 

congadeira. O fato de essa fala estar na voz de um congadeiro ouro-pretano, salienta a 

circularidade mítica de Chico Rei para a cidade e para os Congados da cidade. É, portanto, 

que se faz a presença da história de Chico Rei: narra a origem do Congado e essa acontece 

em solo ouro-pretano. 

Nesse sentido é que encaminho essa pesquisa ao apontar para a prática pedagógica 

de escolas ouro-pretanas. Por ser a cidade de Ouro Preto, o lócus de onde se dá a história 

de Chico Rei que carrega o título da origem do Congado, como as escolas trabalham essa 

temática? Reconheço que a história de Chico Rei traz elementos relativos à população 

negra e que foram identificados por ela, como já foi apresentado. No entanto, a história do 

rei africano tem um fundamento latente na realização e origem do Congado. Portanto, 

Ouro Preto torna-se o local desse acontecimento. 

Nesse sentido, como é apresentada a história de Chico Rei no ambiente escolar de 

uma cidade que detém o título de local de acontecimentos, é que busco investigar. Se sua 

presença está assimilada com o Congado e, em especial, com o Reinado do Alto da Cruz, 

que se sustenta em sua história; ou se utilizam dela para falar de sua existência 

desconectada com aqueles com que Chico Rei se refere: à população negra ouro-pretano e, 

especialmente, ao Congado ouro-pretano e ao bairro Alto da Cruz, pois, como disse o 

Capitão mais velho da cidade ouro-pretana: “Chico Rei é uma tradição de Ouro Preto”. 
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Ao enfatizar a realidade escolar ouro-pretana, no qual essa pesquisa se desdobra, 

busco investigar de qual maneira a história de Chico Rei é apresentada na educação escolar 

de Ouro Preto. Para isso, as categorias de análise proferidas nesse capítulo irão nortear a 

pesquisa nas escolas, buscando investigar os objetivos e intenções que a história de Chico 

Rei se faz presente no ambiente escolar da cidade de Ouro Preto. 

O contexto escolar da cidade de Ouro Preto é singular, pois está em um território 

onde apresenta latentes singularidades: Cidade Histórica, Patrimônio da Humanidade, a 

constituição de uma memória histórica e também a existência das manifestações do 

Congado na cidade, e, em específico, a existência das guardas e do Reinado do Alto da 

Cruz, que se sustentam na histórica de Chico Rei e que percorrem as ruas do centro 

histórico com essa tradição. 

Nesse sentido é que me disponho à investigação: como é apresentada a história de 

Chico Rei no ambiente escolar de Ouro Preto? Quais recursos, equipamentos, materiais e 

discursos são utilizados para a divulgação de sua história? Quem são os atores que 

apresentam a temática? A realidade escolar ouro-pretana, em sua prática didático-               

-pedagógica, dizem sobre Chico Rei no viés de endossar a memória histórica de Ouro 

Preto e de Minas Gerais ou o relacionam com o ativismo negro e com os agrupamentos 

negros e à manifestação de reis congos e à comunidade congadeira, que é presente e latente 

em Ouro Preto na atualidade, trezentos anos após o acontecimento mítico de Chico Rei? 
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4. CAPÍTULO IV – AS ESCOLAS, CHICO REI E O REINADO: O MITO-         

-HEROICO E O MITO-RELIGIOSO NO AMBIENTE ESCOLAR 

  

“Numa sociedade racista não basta não ser racista. 

É necessário ser antirracista”. 

(Angela Davis) 

 

Por fim apresento a investigação realizada na educação escolar de Ouro Preto. 

Pautei-me em investigar onze escolas localizadas no Centro Histórico de Ouro 

Preto e bairros arredores
73

 a fim de apreender como a história de Chico Rei circula no 

ambiente escolar.  

Ouro Preto apresenta 11 escolas estaduais, 44 escolas municipais – sendo 12 

creches – e uma escola federal
74

. Essas instituições são distribuídas no Centro Histórico, 

bairros arredores, distritos, subdistritos e povoados. 

No Censo Escolar de 2018, Ouro Preto apresentou 12.792 estudantes matriculados, 

da creche ao ensino médio, no ensino regular da rede pública do município
75

. 

A rede pública de ensino apresentou as seguintes notas no IDEB – Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – de 2017: 6,2 no 5º ano do ensino fundamental I; 

4,4 no 9º ano do ensino fundamental II e 3,6 no 3º ano do ensino médio; estando os dois 

últimos números abaixo da média nacional e o primeiro estando quatro décimos acima da 

média nacional
76

. 

Com relação às escolas, apenas quatro instituições estaduais estão situadas no 

Centro Histórico e bairros arredores. As demais estão distribuídas nos distritos e 

subdistritos de Ouro Preto. Quanto às escolas municipais, três instituições estão no 

território tombado como Centro Histórico, sete estão em bairros arredores e vinte e quatro 

distribuídas nos distritos, subdistritos e povoados. 

                                                           
73

 Como Centro Histórico, compreendo como o território tombado pelo IPHAN, [bem como os bairros mais 

antigos do município, que apresentam monumentos tombados, como parte do bairro Alto da Cruz (onde uma 

parte pertence ao Centro Histórico e na outra, apenas monumentos antigos são tombados) e o Bairro Padre 

Faria. Quanto aos bairros arredores, refere-se aos bairros que não pertencem ao Centro Histórico, mas que se 

encontram em uma distância de até 5,5 km da Praça Tiradentes, no centro de Ouro Preto, parâmetro 

elaborado por mim. 
74

 Dados da Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto. 
75

 Dados do Censo Escolar 2018, disponível no sítio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP. No entanto, não foram apresentados os números referentes às 

matrículas na instituição federal, o Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Ouro Preto. Portanto, esse 

número total corresponde às instituições municipais e estaduais. 
76

 Dados do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 
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Percebe-se que a existência de escolas, tanto estaduais quanto municipais, no 

Centro Histórico e bairros arredores não é grande, o que faz com que tais escolas sejam 

amplas e com muitos alunos. A maioria das escolas localizadas no Centro Histórico e 

arredores, tanto estaduais como municipais, abrangem diferentes etapas de ensino, 

atendendo, em um mesmo espaço, estudantes da educação infantil ao ensino fundamental 

II ou estudantes desde o ensino fundamental I ao ensino médio. 

Das onze escolas investigadas in loco, quatro são escolas da rede estadual de 

ensino, seis da rede municipal e uma escola da rede particular. A investigação nas escolas 

foi realizada entre o segundo semestre de 2017 e o segundo semestre de 2018. 

Além da investigação realizada nas escolas, a pesquisa percorreu outros dois 

âmbitos do contexto escolar: análise de dois projetos de Educação Patrimonial realizado 

nas escolas de Ouro Preto, um elaborado pela Comissão Ouro-Pretana de Folclore e outro 

elaborado via Secretaria Municipal de Educação, tendo como coordenadora uma 

professora e escritora da cidade. Esses projetos aconteceram entre 2004 e 2005 e, portanto, 

foram analisados os livros elaborados pelos projetos, além da análise de livros 

paradidáticos entregues nas escolas com o conteúdo de Educação Patrimonial. E o outro 

âmbito foi a análise de 16 livros didáticos de História e Geografia Regional entregues às 

escolas ouro-pretanas, via PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático. 

Desse modo, a investigação na realidade escolar ouro-pretana pautou-se no estudo 

de caso, com investigações in loco em um caráter aberto e na análise de documentos, no 

que diz respeito aos projetos de Educação Patrimonial e os livros didáticos. 

Dessa maneira é que se constituiu a investigação na realidade escolar ouro-pretana 

a respeito da temática de Chico Rei, que se pautou em conhecer como a história do rei 

negro, que está ligada à ancestralidade africana em Ouro Preto e com a manifestação do 

Congado, é abordada no ambiente escolar da cidade. 

A história dos/as africanos/as e afro-brasileiros/as em nosso país é marginalizada. 

Seja nos meios de comunicação, na história dita oficial, nas instituições ou nas escolas. Em 

muitas vezes, quando aparece, sua história e sua cultura são contadas de maneira 

estereotipada, preconceituosa e racista. O Movimento Negro está, há décadas, denunciando 

essas marginalizações e preconceitos, o que vem promovendo mudanças significativas 

nessa realidade. Uma dessas grandes mudanças refere-se à Lei nº 10.639, de 09 de janeiro 

de 2003. A Lei 10.639 tornou obrigatório o ensino da História e Cultura Africana e Afro-

Brasileira em todas as escolas do país, públicas e privadas. 
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A referida lei, que alterou a Lei nº 9.394, de 1996, das diretrizes e bases da 

educação nacional, institui: 

 

Art. 26-A Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-     

-Brasileira. 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 

estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 

cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 

política pertinente à História do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 

Educação Artística e de Literatura e História Brasileira. (BRASIL, 2003) 

 

 A lei foi regulamentada pelo parecer do 3/2004, do Conselho Nacional da 

Educação, tendo a professora e pesquisadora, atuante no Movimento Negro, Dra. 

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva como relatora. O parecer diz: 

 

A demanda por reparações visa a que o Estado e a sociedade tomem 

medidas para ressarcir os descendentes de africanos negros dos danos 

psicológicos, materiais, sociais, políticos e educacionais sofridos sob o 

regime escravista, bem como em virtude das políticas explícitas ou tácitas 

de branqueamento da população, de manutenção de privilégios exclusivos 

para grupos com poder de governar e de influir na formulação de políticas, 

no pós-abolição. Visa também a que tais medidas se concretizem em 

iniciativas de combate ao racismo e a toda sorte de discriminações. 

Cabe ao Estado promover e incentivar políticas de reparações, no que 

cumpre ao disposto na Constituição Federal, Art. 205, que assinala o dever 

do Estado de garantir indistintamente, por meio da educação, iguais 

direitos para o pleno desenvolvimento de todos e de cada um, enquanto 

pessoa, cidadão ou profissional. (BRASIL, 2004) 

 

 Nesse sentido, cabe dizer que é essencial a função da educação em promover a 

igualdade de direitos e a valorização da história, cultura e identidade da população negra 
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brasileira, rompendo com o preconceito e o racismo que assolam os afro-brasileiros há 

séculos. Portanto, é instituído por lei que a educação escolar brasileira atue 

significativamente em favor da valorização e da inserção da população negra na sociedade 

brasileira. 

 

A escola tem papel preponderante para eliminação das discriminações e 

para emancipação dos grupos discriminados, ao proporcionar acesso aos 

conhecimentos científicos, a registros culturais diferenciados, à conquista 

de racionalidade que rege as relações sociais e raciais, a conhecimentos 

avançados, indispensáveis para consolidação e concerto das nações como 

espaços democráticos e igualitários. (BRASIL, 2004) 

 

No entanto, em pesquisa organizada por Nilma Lino Gomes (2012), Práticas 

pedagógicas de trabalho com relações étnico-raciais na escola na perspectiva da Lei nº 

10.639/03, apresenta que, em quase 10 anos de vigência da lei, apesar de ter havido 

avanços, onde instituições escolares públicas espalhadas pelo território nacional 

desenvolveram ações sobre a temática, essas ações estiveram ligadas a atores específicos, 

não estando incorporada na proposta curricular e pedagógica da escola, havendo um 

impasse em construir políticas pela diversidade, ocorrendo apenas a incorporação parcial 

dos textos da lei. A pesquisa mostra, portanto, que no país a efetivação da lei tem-se 

configurado como ações de implantação e não como efetiva implementação. Portanto, 

mostram que não houve um enraizamento da lei nas escolas públicas brasileiras. 

A escola tem papel preponderante na luta antirracista. No entanto, ela não é 

efetivamente posta em prática. Assim, podemos considerar que as escolas brasileiras não 

têm agido legalmente em não efetuar aquilo que é instituído pela Lei nº 10.639/03. Por ser 

o Brasil uma sociedade estruturalmente racista, quando não há ações efetivamente 

antirracistas, há, portanto, a reprodução, afirmação e legitimação do racismo. 

Em Ouro Preto, foi promulgada a Lei nº 59, de 07 de julho de 2005, que instituiu 

Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Patrimonial, para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras em Ouro 

Preto. A lei transita entre Educação Patrimonial, Educação para as Relações Étnico-            

-Raciais, História e Cultura Afro-Brasileiras. Dois anos após a promulgação da Lei Federal 

nº 10.639/03 a cidade de Ouro Preto institui uma lei municipal com a temática. 
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 No texto da lei, os artigos referentes à Educação Patrimonial, há uma preocupação 

em dizer sobre a valorização do patrimônio da cidade. Com relação aos artigos referentes 

às relações étnico-raciais e à história e cultura afro-brasileiras, não há menção do território, 

comentando sobre a forte presença negra na cidade ouro-pretana e suas manifestações 

culturais e religiosas. A lei fala da valorização da história e cultura negra no âmbito da 

nação brasileira e não localizada, referente à cidade de Ouro Preto, diferente como 

descreve no âmbito da Educação Patrimonial. 

A seguir, apresento alguns desses artigos presentes na lei. 

 

Art. 1° - As Diretrizes Curriculares Municipais nortearão a prática 

pedagógica em todas as escolas de educação básica visando ampliar o foco 

dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social, e 

econômica de Ouro Preto, dando prioridade a preparação de cidadãos e 

cidadãs atuantes no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica, 

capazes de construir uma nação democrática. 

[...] 

Art. 3° - As Diretrizes Curriculares Municipais observarão os seguintes 

princípios norteadores: 

I – Resgate do cidadão ouro-pretano como patrimônio maior; 

II - Compreensão de que a sociedade ouro-pretana é formada por pessoas 

que se identificam como pertencentes a grupos e étnico-raciais distintos, 

que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e que, em 

conjunto, constroem sua história em Minas Gerais e no Brasil;  

IV - Valorização e democratização das informações histórico-culturais dos 

povos que nos formaram, incentivando o sentimento de amor a cidade; 

V – Valorização da cultura local (casos, lendas, culinárias, lideranças); 

VI - Desenvolvimento de senso crítico coletivo, que culminara numa nova 

forma de reconhecer a diversidade cultural e social; 

VII - Desencadeamento de processo de afirmação de identidade, bem como 

rediscutir historicidades negadas, propondo a ruptura de imagens negativas, 

forjadas pelos diferentes meios de comunicação, contra negros e indígenas. 

[...] 

Art. 5° Com relação à educação das relações étnico-raciais e o ensino de 

história e cultura afro-brasileiras, serão observados: 
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I - Inserção da História e Cultura Afro-brasileira e Africana nos currículos 

da educação básica, como decisão política, com fortes repercussões 

pedagógicas, inclusive na formação de professores; 

II - Valorização da História e Cultura dos afrodescendentes e dos seus 

ancestrais, buscando reparar danos, que se repetem há cinco séculos, a sua 

identidade e a seus direitos; 

III - Compreensão de que o estudo de temas relativos à História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana não se restringe a população negra, ao contrário, 

dizem respeito a todos os brasileiros, uma vez que devem educar-se 

enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade multicultural e 

pluriétnica, capazes de construir uma nação democrática; 

IV - Inclusão da temática não como mera mudança do foco etnocêntrico, 

marcadamente de raiz europeia por um africano, mas de ampliar o foco dos 

currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica 

brasileira; 

V - Inclusão no contexto dos estudos e atividades, das contribuições 

histórico-culturais dos povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, 

além das de raiz africana e europeia; 

VI - Estímulo à reflexão que conduza a repensar as relações étnico-raciais, 

sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, condições oferecidas para a 

aprendizagem, objetivos tácitos e explícitos da educação oferecida pelas 

escolas; 

VII - Ampliação da abordagem acerca dos africanos, superando a 

perspectiva conservadora que reduz a contribuição dos africanos 

escravizados e de seus descendentes para a construção da nação brasileira; 

VIII - Rompimento com posturas que levam, desde os anos iniciais, os 

alunos negros a sofrer os primeiros e continuados atos de racismo. (OURO 

PRETO, 2005) 

 

Tomei conhecimento da referida lei a partir de integrantes do Movimento Negro de 

Ouro Preto e não pela Secretaria Municipal de Educação. 

Realizei contato com a Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto, a fim de 

levantar projetos e ações que pudessem ter ocorrido a respeito da temática. Foi apresentado 

um desconhecimento a respeito de projetos destinados às escolas com o tema de Chico Rei 

e, também a respeito das leis sobre as temáticas e da Lei Municipal nº 59, em específico.  
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O contato realizado com a secretaria ocorreu no segundo semestre de 2017, por 

meio da Casa do Professor, um espaço que foi criado em 2012 e atua como o “meio de 

campo” entre professores e a secretaria. O espaço também é destinado a formações de 

professores e exposição de projetos desenvolvidos por eles. 

Quando visitei a Casa do Professor deparei-me com uma exposição de bonecos, 

fotos, livros e maquetes sobre o bloco carnavalesco “Zé Pereira dos Lacaios de Ouro 

Preto”. O bloco Zé Pereira dos Lacaios é considerado o bloco de carnaval mais antigo do 

Brasil em atividade e no ano de 2017 completou 150 anos. Uma grande faixa, logo no 

saguão de entrada da Casa do Professor, confeccionada por estudantes de uma das escolas 

da cidade dizia: “Zé Pereira, nosso maior patrimônio”. 

Tomei conhecimento de que essa exposição se referia ao projeto com o tema Zé 

Pereira dos Lacaios realizado em todas as escolas municipais, desde o centro até os 

distritos, subdistritos e povoados. Nesse projeto foram realizadas diversas atividades, como 

visitas à sede do bloco carnavalesco, construção de instrumentos, criação de livros, 

maquetes, bonecões, dentre outros. O projeto decorreu da Lei Municipal nº 1.000, de 

30/06/2016, de autoria do vereador Chiquinho de Assis, que instituiu o ano de 2017 como 

o “Ano Zé Pereira de Cultura Popular”. 

Algumas professoras que trabalhavam na Casa do Professor me convidaram a 

assistir a uma animação realizada por elas em homenagem ao Zé Pereira. O poema 

musicado falava da origem do Zé Pereira, como chegou em Ouro Preto, apontando suas 

raízes portuguesas e contando que até “Tiradentes e a memória dos inconfidentes vieram 

brincar no carnaval”. 

Na conversa com a coordenadora da Casa do Professor, indagando-a sobre a 

possível existência de projetos a respeito de Chico Rei ou Congado destinados às escolas 

ouro-pretanas, ela alegou que, em dezesseis anos trabalhando na Secretaria Municipal de 

Educação, não se lembra de nenhum projeto sobre o tema que partisse da Secretaria, 

tampouco leis municipais sobre a temática, como a de Zé Pereira, mesmo havendo a Lei nº 

59/05, que estabelece diretrizes para o trato da Educação Patrimonial, relações étnico-        

-raciais e história e cultura afro-brasileiras, a qual ela não havia mencionado. 

Nesse sentido, é questionável a circularização e conhecimento que a Secretaria 

Municipal tem a respeito da Lei Municipal nº 59/05 e sua efetivação, bem como projetos 

realizados a respeito de Chico Rei e outros voltados à cultura afro-brasileira no ambiente 

escolar de Ouro Preto, que a partir da secretaria, alegaram-me que são inexistentes. 
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Gláucio Antônio Santos (2014), em sua pesquisa intitulada Encontros de Ensino 

Religioso nas cidades de Ouro Preto e Mariana: a laicidade da educação pública em 

questão investigou a laicidade e a diversidade religiosa em Encontros de Metodologia e 

Filosofia do Ensino Religioso voltados para professores da rede pública e privada a 

respeito da disciplina de Ensino Religioso, realizados em Ouro Preto e Mariana, no ano de 

2013. 

O pesquisador apresenta que os referidos encontros eram orientados por uma agente 

pastoral da Arquidiocese de Mariana, realizados em espaços pertencentes à Igreja Católica. 

O pesquisador concluiu que os encontros de formação recebiam forte influência do 

catolicismo, onde o respeito à diversidade de crenças não se concretizava, com abordagens 

folclóricas das religiões indígenas e orientais e a ausência do candomblé, umbanda, 

espiritismo, ateísmo e agnosticismo. 

Olhando para essa realidade na cidade de Ouro Preto, nota-se uma ausência da 

menção e valorização das temáticas afro-brasileiras e africanas, respaldadas pela Lei nº 

10.639/03, mesmo havendo uma lei municipal que institui e regulamenta o tema, a Lei 

municipal nº 59/05. Nota-se também que, no âmbito religioso, a diversidade de crenças 

concernentes no território de Ouro Preto encontra-se distante do convívio escolar da 

cidade. 

Isso se assemelha ao dado apresentado por Fabiana Siqueira Silva (2014), onde 

professores e professoras de uma determinada escola pública de Ouro Preto se negaram a 

participar de um projeto sobre o Congado, que incluía a presença de congadeiros 

realizando formações sobre sua cultura para os professores e professoras. 

Em sua pesquisa de mestrado, Fabiana Siqueira da Silva (2017), investigou a 

experiência da Guarda de Congado na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a 

APAE, de Ouro Preto. Dentre suas indagações, a pesquisadora buscava compreender como 

se deu a formação de um grupo de Congado no contexto da Educação Especial. A 

pesquisadora mostra que a Guarda de Congado na instituição iniciou-se 

despretensiosamente, protagonizada por uma professora, a qual tornou-se capitã, dando 

corpo ao grupo, integrando os âmbitos de fé, religião e ritos à guarda de Congado. No 

entanto, a pesquisa apresenta que, mesmo havendo uma guarda de Congado na APAE, ela 

estaria condicionada à figura da referida professora e não estaria enraizada na instituição, 

tampouco referenciada como prática ou referência da Lei nº 10.639/03. Como apresentou a 

autora, o contexto das relações étnico-raciais foi pouco evidenciado na instituição. 
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É possível ter como hipótese que na realidade escolar de Ouro Preto há uma 

inexistência de trabalhos a respeito das culturas afro-brasileiras existentes na cidade, bem 

como sobre Chico Rei e o Congado. 

Nesse contexto é que investigo a presença da mítica de Chico Rei nas escolas de 

Ouro Preto: uma cidade que apresenta uma população onde 66% se autodeclara negra 

(preta e parda), onde há forte tradição do Congado, carregando o título de ser o local de 

origem dessa manifestação por Chico Rei. 

Por fim, busquei investigar em quais âmbitos a presença da história de Chico Rei 

foi apresentada: no âmbito dos escritos memorialistas e monumentalistas, que incidiram 

sobre a cidade ouro-pretana uma memória histórica que vangloria o mítico-heroico 

construído pelas produções escritas de memorialistas e monumentalistas, ou se referiu-se 

ao âmbito mítico-religioso das manifestações do Reinado do Alto da Cruz. 

 A seguir apresento a investigação realizada na realidade escolar ouro-pretana. 

 

4.1 As escolas e Chico Rei 

 

A investigação mais aberta realizada nas onze escolas foi centrada nas indagações 

feitas ao corpo gestor e corpo docente sobre alguma atividade realizada a respeito de Chico 

Rei, seja em projetos contínuos ou atividade esporádica, sem recorte temporal. Os 

resultados foram pequenos, com poucas ações sobre Chico Rei. 

A tabela a seguir mostra os resultados da investigação nas escolas. As escolas estão 

distribuídas na tabela pelas redes de ensino a quais elas pertencem. Os pressupostos para 

análise consistiram em três partes. A primeira parte refere-se à natureza das ações, ao o que 

foi feito: se foram atividades realizadas sobre Chico Rei, se foram atividades realizadas 

sobre o Congado ou se foram atividades realizadas sobre Chico Rei e Congado de maneira 

relacionada. A segunda parte refere-se em como foram realizadas as ações, se foram: 

projetos contínuos ou ações esporádicas. A terceira parte refere-se aos atores dessas ações, 

por quem foram realizadas: por parte dos/as professores/as, por parte da gestão da escola 

ou se foram realizadas pelas Guardas de Congado e Moçambique do Alto da Cruz. 

 

Tabela 2: A ação das escolas sobre Chico Rei e Congado. 

Escolas 
Natureza da ação 

(atividade sobre Chico 

Realização da ação 

(atividade esporádica 

Atores da ação 

(realizada pelo corpo 
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Rei, sobre o Congado 

ou sobre Chico Rei 

relacionado ao 

Congado) 

ou projeto contínuo) gestor, corpo docente 

ou pelas guardas de 

Congado e 

Moçambique do Alto 

da Cruz) 

Escola Estadual 1 

Atividade sobre Chico 

Rei e Congado, 

relacionados. 

Atividade esporádica 

Realizada pelas 

guardas de Congado e 

Moçambique do Alto 

da Cruz 

Escola Estadual 2 
Atividade sobre Chico 

Rei 
Atividade esporádica 

Realizada por uma 

professora 

Escola Estadual 3 - - - 

Escola Estadual 4 - - - 

Escola Municipal 1 
Atividade sobre Chico 

Rei 
Atividade esporádica 

Realizada pelo corpo 

gestor 

Escola Municipal 2 
Atividade sobre Chico 

Rei 
Atividade esporádica 

Realizada por uma 

professora 

Escola Municipal 3 
Atividade sobre o 

Congado 

Projeto contínuo, já 

finalizado 

Realizada pelo corpo 

gestor e docente 

Escola Municipal 4 - - - 

Escola Municipal 5 - - - 

Escola Municipal 6 - - - 

Escola Particular - - - 

Fonte: elaborada por mim. 

A escola estadual 1
77

 realizou uma atividade esporádica a respeito de Chico Rei e 

Congado, relacionados, o que consistiu em apresentações da guarda de Congado e 

Moçambique do Alto da Cruz à convite da gestão da escola no mês de novembro, mês da 

Consciência Negra. A escola estadual 2 realizou uma atividade esporádica sobre Chico 

Rei, realizada por uma professora que consistiu em uma apresentação de crianças recitando 

o poema Chico Rei, de Cecília Meirelles (1950), no ano de 2017 e 2018, com interpretação 

cênica do personagem Chico Rei, no entanto, sem menção e relação ao Congado. Essa 

apresentação também foi realizada para o proprietário da Mina Chico Rei. A escola 

estadual 3 e 4 alegaram não terem realizado nenhuma atividade a respeito de Chico Rei 

e/ou Congado. 

A escola municipal 1 realizou uma atividade sobre Chico Rei, onde a gestão da 

escola instituiu, entre o ano de 2015 e 2016, que a escola interpretaria Chico Rei e os 

                                                           
77

 Foi utilizada essa expressão para designar às escolas resguardando o sigilo das mesmas. 
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africanos escravizados no desfile de Sete de Setembro da cidade. No entanto, não houve 

menção ao Congado. A escola municipal 2 realizou uma visita à Mina Chico Rei, guiada 

pela professora de História, no entanto, sem menção ao Congado. A escola municipal 3 

realizou um projeto contínuo, já finalizado, a respeito do Congado, organizado pelo corpo 

gestor e corpo docente da escola. Alegaram que não houve menção a Chico Rei, no 

entanto, a guarda de Congado do Alto da Cruz realizou uma apresentação na escola. As 

escolas municipais 4, 5 e 6 alegaram não ter realizado nenhuma atividade a respeito, bem 

como a escola particular. 

Algo latente e que julgo importante apresentar é o fato de que as escolas que 

desenvolveram alguma atividade a respeito de Chico Rei, organizadas pelo professorado 

ou pela gestão escolar, estão localizadas bem próximas aos monumentos relacionados a 

Chico Rei: a Mina Chico Rei e a Igreja de Santa Efigênia. Isso pode indicar que a 

efetivação de atividades sobre o tema está relacionada ao território onde a escola se 

localiza: próxima aos monumentos, à materialidade associada ao monarca africano. Todas 

as escolas investigadas situadas nesse território desenvolveram algo a respeito de Chico 

Rei. Sendo apenas uma dessas com atividade relacionando Chico Rei ao Congado, que 

foram as apresentações das Guardas de Congado e Moçambique do bairro Alto da Cruz.  

A escola municipal que desenvolveu uma atividade sobre Congado apresentou-me 

que a fez a atividade por reconhecer que no bairro a presença de congadeiros é forte. Nesse 

sentido, a escola percebeu as especificidades do bairro e dessa maneira desenvolveu uma 

atividade a respeito do Congado. 

No entanto, a presença da história de Chico Rei no ambiente escolar não foi grande, 

tampouco do Congado, que esteve em menor presença. Constatei que a realização das 

atividades sobre Chico Rei, tanto nas escolas estaduais, como nas municipais, estiveram 

relacionadas com a localização das escolas, próximas aos monumentos e acontecimentos 

que remetem a Chico Rei. Isso aponta para uma valorização dos monumentos e dos 

acontecimentos míticos monumentalizados na divulgação do mito de Chico Rei no 

ambiente escolar. 

É importante destacar que, em suma, as escolas que apresentaram Chico Rei não 

mencionaram o Congado (a não ser quando foram as próprias guardas que realizaram as 

atividades). Portanto, houve uma desvinculação da figura de Chico Rei com a própria 

manifestação afro-religiosa na qual ele é remetido como o fundador. Desse modo, falar de 
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Chico Rei sem falar de Congado é negar a existência da manifestação negra que resiste há 

séculos e que tem uma presença latente em Ouro Preto. 

            O saber incorporado e vivido miticamente pelos congadeiros e moçambiqueiros do 

Alto da Cruz não se fizeram efetivamente presentes no ambiente escolar. A história 

contada sobre Chico Rei não proveio da experiência mítico-religiosa do Reinado do Alto 

da Cruz. Quando ela esteve presente, minimamente, foi pela voz dos próprios congadeiros, 

a partir das apresentações realizadas nas escolas. 

            A presença da mítica do rei africano no ambiente escolar das onze escolas 

investigadas, sobremaneira, se deu a partir de sua forma escrita, codificada, objetivada 

como endossamento para os monumentos históricos de Ouro Preto. Algo que foi recorrente 

nos projetos de Educação Patrimonial. 

 

4.2 Projetos de Educação Patrimonial em Ouro Preto 

 

No âmbito da Educação Patrimonial foram analisados dois projetos, ocorridos entre 

2004 e 2005, em todas as escolas de Ouro Preto. Nesse contexto, pautei em analisar os 

momentos e a maneira em que a história de Chico Rei era apresentada em respectivos 

projetos. 

 Segundo Claudia Maria Soares Rossi (2017): 

 

A Educação Patrimonial, como uma metodologia aplicada em trabalhos 

educacionais, foi introduzida pela museóloga Maria de Lourdes Parreiras 

Horta a pouco menos de trinta anos, precisamente em 1983, por ocasião do 

1º Seminário sobre o “Uso Educacional de Museus e Monumentos”, 

organizado pelo Museu Imperial, em Petrópolis, no Rio de Janeiro 

(HORTA et al., 1999, p. 05). Porém, o termo Educação Patrimonial surgiu 

na Inglaterra com o nome de heritage education (educação para o 

patrimônio), constituindo-se como uma prática metodológica em torno dos 

patrimônios e que no Brasil, tem sido incentivada desde 1937 pelo IPHAN 

– Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. (ROSSI, 2017, p. 

114) 
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Para Maria de Lourdes Parreira Horta (1999), a Educação Patrimonial é “um 

processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio 

Cultural como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo”, a 

partir “da experiência e do contato direto com as evidências e manifestações da cultura em 

todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados” (HORTA, 1999, p. 4). 

Patrimônio Cultural é 

 

o conjunto de manifestações, realizações e representações de um povo, de 

uma comunidade. Ele está presente em todos os lugares e atividades: nas 

ruas, em nossas casas, em nossas danças e músicas, nas artes, nos museus e 

escolas, igrejas e praças. Nos nossos modos de fazer, criar e trabalhar. Nos 

livros que escrevemos, na poesia que declamamos, nas brincadeiras que 

organizamos, nos cultos que professamos. Ele faz parte de nosso cotidiano 

e estabelece as identidades que determinam os valores que defendemos. É 

ele que nos faz ser o que somos. (IPHAN, 2013 apud ROSSI, 2017, p. 114) 

 

Dessa maneira, a Educação Patrimonial reflete ao “conhecimento, apropriação e 

valorização” da herança cultural dos povos, “propiciando a geração e a produção de novos 

conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural” (HORTA, 1999, p. 4). 

A Educação Patrimonial confere ao processo de aprendizagem e conhecimento das 

produções culturais, a fim de reconhecê-las e, também conhecer a si mesmo como parte 

integrante de um determinado grupo, que produz cultura, se reconhecendo, portanto, como 

um produtor de cultura. 

Segundo Horta: 

 

A Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural” que 

possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à 

compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal 

em que está inserido. Este processo leva ao reforço da autoestima dos 

indivíduos e comunidades e à valorização da cultura brasileira, 

compreendida como múltipla e plural. (HORTA, 1999, p. 4) 

Nesse sentido, a Educação Patrimonial: 
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Considera os processos educativos formais e não formais que têm como 

foco o patrimônio cultural apropriado socialmente como recurso para a 

compreensão sócio-histórica das referências culturais em todas as suas 

manifestações com o objetivo de colaborar para o seu reconhecimento, 

valorização e preservação. (BRASIL, 2014 apud FLORÊNCIO, p. 13) 

 

Ouro Preto, por se caracterizar como uma cidade singular, onde é Monumento 

Nacional e Patrimônio da Humanidade
78

, se faz grande a possibilidade da existência de 

projetos de Educação Patrimonial na cidade, sejam eles de educação formal ou não formal. 

A respeito da educação formal, foram investigados por mim dois projetos de 

Educação Patrimonial direcionados às escolas existem na cidade de Ouro Preto. 

Nas investigações quanto às escolas ouro-pretanas travei contato com a Secretaria 

Municipal de Educação, a Comissão Ouro-Pretana de Folclore e com uma professora ouro-

-pretana, autora de diversos livros e projetos destinados às escolas da cidade. 

Contei-lhe que tinha conhecimento de um livreto destinado às escolas, produzido 

pela Comissão Ouro-Pretana de Folclore, onde o personagem Chico Rei estava presente. 

Ela orientou-me que fosse direto à Comissão para entender como esse livreto foi 

distribuído. 

 Com relação ao livreto elaborado pela Comissão Ouro-Pretana de Folclore, a partir 

de uma conversa realizada com uma membra da Comissão, compreendi que ele se referia 

ao livro de referência do professor do material chamado Falando de Folclore (2003), de 

um projeto realizado pela Comissão. A membra da Comissão Ouro-Pretana de Folclore 

contou-me que o projeto foi realizado em 2005 (apesar do livreto ser do ano de 2003) e 

destinou-se a 3ª série do ensino fundamental I, contemplando todas as escolas estaduais e 

municipais, que aceitaram participar do projeto. O projeto consistia em: os professores, 

com o livro de referência do professor realizava determinadas atividades com sua turma, a 

partir do conteúdo do livreto, onde as atividades tinham premiações. Essas premiações 

eram figurinhas, que iriam completar um álbum de figurinhas, entregues para todas as salas 

de 3ª série das escolas participantes. As figurinhas eram entregues quando completada cada 

atividade de cada tema existente no livreto. Assim, a cada atividade completa, as turmas 

iam completando o álbum. 

 

                                                           
78

 Na cidade de Ouro Preto há uma secretaria que trata do Patrimônio, junto à Cultura. Sendo, portanto, 

Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio. 
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Figura 21: Capa do livro Falando de Folclore (2003). 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 
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Figura 22: Página 35 do livro Falando de Folclore (2003) 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 

 

Os temas do livreto e do álbum de figurinhas eram: costumes, crenças, personagens 

históricos, lendas e manifestações culturais de Ouro Preto. Chico Rei era apresentado no 

livreto. Encontrava-se no capítulo chamado Lendas, junto com A Mãe de Ouro, uma lenda 

de origem tupi, como apresenta o livro. Na página sobre o rei africano, havia um desenho o 

representando e a apresentação de sua história em quatro parágrafos medianos. No texto há 

a associação de Chico Rei com o Congado, onde dizem que “em Minas Gerais, pode-se 

dizer que foi Chico Rei o precursor das Guardas de Congo existentes” (COMISSÃO 

OURO-PRETANA DE FOLCLORE, 2003, P. 35). Além de Chico Rei, havia uma sessão 

destinada às manifestações culturais ouro-pretanas, com espaço destinado ao Congado, ao 
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Reinado, sobre o mito de Nossa Senhora do Rosário e novamente sobre Chico Rei, dizendo 

que o rei africano tem destaque na festa realizada no Alto da Cruz. 

A Comissão Ouro-Pretana de Folclore também elaborou outro material, chamado 

Manifestações da Cultura Popular de Ouro Preto, de 2014. Nele foram apresentadas 

diversas manifestações populares presentes na cidade e, também o Congado. Apresentam 

as guardas de Congado existentes em Ouro Preto, dizendo onde elas se situam e quais as 

festas realizadas por elas. Um exemplar desse material foi entregue para as escolas ouro-     

-pretanas. 

 Além desse projeto de cunho Patrimonial, elaborado pela Comissão Ouro-Pretana 

de Folclore, houve também outro projeto de Educação Patrimonial na cidade. Esse refere-  

-se a um projeto de Educação Patrimonial via Secretaria Municipal de Educação, mas 

elaborado por uma professora da cidade. 

 Obtive conhecimento desse projeto pela entrevista realizada com o Capitão 

Kedison, que contou-me ter participado, quando estudante, de um projeto de visitas a 

monumentos históricos da cidade com a referida professora. 

Esse projeto de Educação Patrimonial teve como público estudantes da 4ª série, 

atual 5º ano, e durou dezoito anos, como contou-me a professora. Ele foi realizado com 

todas as escolas – públicas e privadas – de toda cidade ouro-pretana, incluindo os distritos 

e subdistritos. Uma média de 2.000 estudantes, a cada ano, participou do projeto. 

O projeto de Educação Patrimonial consistia em visitas guiadas aos monumentos da 

cidade: igrejas, museus, minas abertas para visitação; junto a explicações e as histórias dos 

espaços visitados e a entrega de um livreto. A Mina Chico Rei e a Igreja de Santa Efigênia, 

no Alto da Cruz, eram pontos de visitação. 

Os pontos de visitação foram percebidos por estarem presentes nos livros entregues 

às crianças participantes do projeto. O primeiro livro distribuído para os estudantes, e que 

foi elaborado pela professora, chama-se Ouro Preto gosto de você (s.d.). Ele consiste em 

um livreto que, logo de início, é apresentado aos leitores o Ourinho, um personagem 

desenhado na forma de uma pepita de ouro, que conversa com os leitores. É ele que 

apresenta o que está no interior do livro. Ourinho apresenta-se como educado e simples e 

que está para resgatar a cidadania da cidade através do Projeto de Educação Patrimonial. 

Aconselha que o leitor receba bem os turistas, com carinho, respeito, com informações 

corretas e com a cidade limpa, pois a cidade é Patrimônio da Humanidade e assim, recebe 

muitas visitas. 
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 No decorrer do livro, Ourinho descreve aspectos que enfatizam esse discurso de 

bom cidadão para com a cidade. É instruído, pelo personagem, que os leitores respeitem a 

natureza, melhorem o aspecto de suas casas, plantem flores, respeitem os monumentos, 

preservem as obras de arte, desenvolvam a economia da cidade, valorizem a cultura 

regional, mostrem educação, hospitalidade e solidariedade e que sejam verdadeiros 

cidadãos. O livro não apresenta nenhum monumento do Patrimônio Histórico da cidade, 

apenas discursa sobre os aspectos citados acima, envoltos na Educação Patrimonial. 

 No ano de 2005, especificamente, o livro entregue às crianças foi o Ouro Preto 

tenho orgulho de você (LEITE, 2005). O livro foi financiado pela Lei Rouanet
79

, com 

patrocínio da empresa Gerdau Aço Minas, além do convênio do Instituto Cultural da 

Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Ouro Preto e da Câmara da Mulher 

Empreendedora. Esse livro foi mais extenso e com maior conteúdo. Foi publicado pela 

Editora Lemos, da cidade de São Paulo. 

 A apresentação do livro diz que a produção favoreceu, no ano de 2005, duas mil e 

quinhentas crianças da rede pública e particular de ensino de Ouro Preto. Conta o livro que 

o objetivo do Projeto era “resgatar fatos da história e do folclore local, identificar sítios 

históricos, além de reviver antigos brinquedos e brincadeiras” (LEITE, 2005, p. 5). Outro 

aspecto, era despertar o interesse pela cidade e, como consequência, preservar o rico 

patrimônio da cidade. 

                                                           
79

 Lei Rouanet, Lei nº 8.131/91, refere-se à disponibilização de recursos para a realização de projetos 

artísticos-culturais, a partir do Fundo Nacional de Cultura, com investimento direto do Estado no fomento à 

Cultura e também a partir de isenção fiscal de empresas. 
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Figura 23: Páginas 16 e 17 do livro Ouro Preto me orgulho de você (2005). 

 

Fonte: acervo da pesquisa.   

 

Figura 24: Páginas 20 e 21 do livro Ouro Preto me orgulho de você (2005). 
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Fonte: acervo da pesquisa. 

 

Um ponto que chamo a atenção e que aparece bastante enfático nos escritos da 

autora, no livro apresentado anteriormente e também nesse documento analisado, é a frase 

“resgatar a cidadania da nossa gente” (LEITE, 2005, p. 5). Assim, podemos perceber que, 

exercer a cidadania perpassa o ato de conhecer e preservar o patrimônio de sua cidade. É 

importante frisar também que há um apelo para que os leitores e leitoras sejam educados e 

mostrem-se como verdadeiros cidadãos para com os turistas que visitam a cidade. Assim, 

esse apelo tramita na questão de o turismo ser uma forte economia para a cidade. 

O fortalecimento da cidadania é uma constante na constituinte da Educação 

Patrimonial. Segundo Horta, “o conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas 

comunidades do seu Patrimônio são fatores indispensáveis no processo de preservação 

sustentável desses bens, assim como no fortalecimento dos sentimentos de identidade e 

cidadania” (HORTA, 1999, p. 4). Nesse sentido, o que escreve Lobo Leite em seus livros 

reflete em um estudo sobre Educação Patrimonial e como a professora e escritora utilizou 

desses constituintes para uma Educação Patrimonial de Ouro Preto com o foco no 

reconhecimento e preservação da cidade-patrimônio. 

No âmbito da Educação Patrimonial está inscrito também as questões de 

preservação, fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania, a partir da 

apropriação consciente, por parte da comunidade, sobre seu Patrimônio (HORTA, 1999, p. 

4). Nesse sentido podemos compreender que o processo de cidadania percorre o caminho 

da identidade cultural, do reconhecimento e da preservação dos bens culturais. 

É importante dizer que, assim como em outros livros da autora, este também 

apresenta a expressão “resgate da cidadania”. Lobo Leite associa diretamente os projetos 

de Educação Patrimonial com o resgate da cidadania, onde, esse resgate perpassa por fazer 

os alunos conhecerem, valorizarem e conservarem o Patrimônio Histórico, Cultural e 

Ambiental da cidade. Posso compreender, portanto, que o conceito de cidadania nesse 

contexto difundido pela a autora, se consolida ao preservar aquilo que existe na cidade 

onde os estudantes vivem. Ou seja, o exercício da cidadania está para a preservação do 

bem material da cidade, e não no fim da cidadania como ela mesma, naquele que é 

cidadão, a própria criança/adolescente. Essa concepção está muita pautada na cidadania 

como uma prática, um exercício, aos deveres, e não aos direitos, ao direito de ser cidadão e 

usufruir daquilo que lhe cabe. 
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Nesse sentido, a Educação Patrimonial está circunscrita em dois aspectos: o 

conhecimento, os sentimentos de pertencimento e de identidade da população a respeito do 

Patrimônio Cultural o qual ela se insere; e a preservação dos bens culturais por parte da 

população. Esses dois aspectos se convergem e se dão em um processo contínuo, pois a 

preservação do patrimônio cultural se dá pelo conhecimento e identificação dos bens 

culturais pela comunidade, que ao conhecer seu patrimônio cultural, se reconhecer e se 

sentir pertencente aos objetos culturais, passará a preservá-los. 

Para tanto, como nos conta Florêncio, “é preciso o enfrentamento do desafio de 

encarar a problemática de que, no Brasil, nem sempre a população se identifica ou se vê no 

conjunto do que é chamado de patrimônio cultural nacional” (FLORÊNCIO, 2016, p. 12). 

 

A Educação Patrimonial tem, desse modo, um papel decisivo no processo 

de valorização e preservação do patrimônio cultural, colocando-se para 

muito além da divulgação do patrimônio. Não bastam a “promoção” e a 

“difusão” de conhecimentos acumulados no campo técnico da preservação 

do patrimônio cultural. Trata-se, essencialmente, da possibilidade de 

construções de relações efetivas com as comunidades, verdadeiras 

detentoras do patrimônio cultural. (FLORÊNCIO, 2016, p. 12) 

 

 Retomando a apresentação do conteúdo do livro, ele conta, resumidamente, como 

surgiu Ouro Preto e apresenta alguns monumentos da cidade. Chico Rei é citado duas 

vezes: a primeira quando é apresentada a Igreja de Santa Efigênia do Alto da Cruz e a 

segunda é quando diz sobre a Mina do Chico ou da Encardideira, como está no livro. 

 Ao dizer sobre a Igreja de Santa Efigênia, a autora diz que: 

 

Segundo a lenda, a igreja foi construída por Chico Rei, um escravo que 

conquistou sua liberdade e a do único filho, sobrevivente da viagem que 

trazia toda sua família capturada na África (...). Conta-se que a igreja foi 

erguida com pó de ouro trazidos pelas negras em seus cabelos, que faziam 

parte da tribo de Chico Rei que explorava a Mina da Encardideira. (LEITE, 

2005, p. 17) 
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 Já no momento em que a autora diz sobre a Mina do Chico Rei ou da Encardideira, 

ela comenta que dois irmãos portugueses exploravam a mina e teriam comprado Chico Rei 

e sua tribo na África para trabalhar na mina (LEITE, 2005, p. 19):  

 

Conta-se que dois irmãos portugueses, Manoel de Góes e Andrade e 

Augusto de Góes e Andrade, exploravam a mina, descoberta no começo do 

século XVIII. Um deles, o Major Augusto
80

, capturou Chico Rei e sua tribo 

na África para que trabalhassem nas minas como escravos. Depois de 

conquistar sua alforria, Chico Rei comprou a liberdade de seu filho e dos 

demais negros e também passou a explorar a mina. Assim, ele formou um 

verdadeiro império. Segundo a lenda, nas grandes festividades, Chico Rei 

aparecia de cetro e coroa, acompanhado de sua esposa como rainha e seus 

súditos vestidos de ricos mantos e trajes de gala bordados a ouro. (LEITE, 

2005, p. 19) 

 

 Nos dois momentos em que é falado sobre Chico Rei não há menção ao Congado. 

A Igreja de Santa Efigênia está desconectada da existência do Congado. 

 Percebo que no momento onde a autora fala sobre a Mina Chico Rei, sua 

explicação dá mais ênfase à história do rei africano, mostrando que a existência da mina 

não se desvencilha da mítica de Chico Rei. 

Houve apenas uma singela menção a um cortejo ou império de Chico Rei, sem, 

portanto, usar as expressões de “coroação de rei congo”, tampouco “Congado”, latente na 

cidade ouro-pretana e concernente da Igreja de Santa Efigênia do Alto da Cruz. 

No final do livro, havia uma Ficha de Avaliação da Visita Orientada, que era 

recortada do livro. Nela os estudantes preenchiam o nome da escola, série e idade, sem se 

identificarem. Há dois quadros onde os estudantes dariam notas, de um a cinco, nos 

quesitos de infraestrutura: motorista, transporte, kit visita (livros, camisetas e acessórios) e 

kit lanche. O outro quadro referia-se aos quesitos de professor-orientador: recepção ao 

aluno, atitudes em relação ao aluno, conhecimento do assunto, clareza na exposição do 

assunto. Seguindo, havia um espaço para a realização de um desenho, e linhas para 

responder às perguntas: “De que mais gostou? Por quê?”; “Do que menos gostou? Por 

quê?”; “O que sugere para que melhore a visita?”. 
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 O nome Major Augusto foi dado por Agripa Vasconcelos (1966). 
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 Ao apreender que nesses dois livros entregues para as crianças participantes do 

Projeto de Educação Patrimonial de Ouro Preto não houve menção ao patrimônio 

imaterial
81

, às manifestações populares e ao Congado, questionei-me quanto à importância 

dada ao Congado na cidade de Ouro Preto, onde um grande projeto de Educação 

Patrimonial nas escolas da cidade não apresentou as manifestações populares, o Congado e 

o patrimônio imaterial da cidade. 

 O projeto limitou-se ao patrimônio material, não compreendendo o patrimônio 

imaterial tão importante quanto e pertencente ao rico discurso de Patrimônio Cultural. 

 Compreendo que a mítica de Chico Rei se fez presente no projeto, portanto, foi 

exposto no discurso do Patrimônio Cultural. Sua apresentação por parte da autora se deu 

como lenda, assimilada aos monumentos materiais históricos de Ouro Preto: a Igreja de 

Santa Efigênia e a Mina Chico Rei, sem menção alguma ao Congado. 

 Isso remete ao que Caion Meneguello Natal (2006) nos disse quanto à 

monumentalização de Ouro Preto, onde os personagens heroicos terão elevação associados 

à materialidade e à espacialidade urbana.  

 

A representação de Ouro Preto enquanto cidade histórica fundamentava-se 

na estreita ligação entre o visível e a palavra escrita, como se nos prédios 

da cidade viessem etiquetados (legíveis) os signos de grandes eventos do 

passado. A paisagem urbana era agora enaltecida por um discurso que a 

representava como a realidade de um tempo pretérito. Denominando-se os 

lugares da cidade, evocar-se-ia e se concretizaria sua história. O espaço 

urbano passa a ser teatralizado, ou seja, tido como um meio cenográfico 

onde se poderia ver o próprio passado; a cidade transforma-se em um palco 

da história. (NATAL, 2006, p. 19) 

 

 Compreendo, portanto, que o cerne foram os espaços materiais, elevados a 

monumentos históricos. Quanto à imaterialidade, as manifestações populares na cidade, e, 

em específico, às pessoas que recriaram as manifestações herdadas dos africanos 

escravizados em Vila Rica, não houve nenhuma menção. 

 Essa questão não foi presente apenas nesses dois livros, que se referiam ao projeto 

de Educação Patrimonial realizado nas escolas. Houve outros livros escritos pela 
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 Patrimônio Imaterial refere-se ao que é intangível. Referem-se às práticas, saberes, crenças, celebrações, 

ritos, expressões musicais, cênicas, lúdicas, entre outras. 
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professora, e que foram entregues a todas as escolas de Ouro Preto, compondo as 

bibliotecas de cada escola. Nesses livros também não houve a presença do Congado. Nem 

relacionado a Chico Rei, tampouco apresentado individualmente. 

O livro Ouro Preto: O encanto dos seus contos (2011) é um livro de Lobo Leite 

com coautoria de Leonardo Carneiro. Nele, os autores apresentaram mais de cinquenta 

contos e lendas que são contadas na cidade de Ouro Preto. São histórias e lendas pitorescas 

e fantasmagóricas que estão presentes no imaginário do município ouro-pretano e de seus 

distritos. Aliás, fato comum encontrado na cidade, onde fabulosas histórias são contadas e 

recontadas e compõem cada canto, ladeira e pedra dessa cidade. 

A penúltima história apresentada pelos autores chama-se A Origem da Igreja de 

Santa Efigênia. Conta os autores que no lugar onde situa-se a Igreja de Santa Efigênia 

hoje, no Bairro Alto da Cruz, havia uma cruz de Jacarandá onde um grupo de negros 

escravizados costumavam se encontrar à noite para rememorar sua terra de origem. Os 

quais foram surpreendidos por Santa Efigênia, que passou a aparecer em outras noites 

dando conselhos e amenizando suas dores. Conta a história que a Santa: 

 

Pediria ao Senhor Bom Jesus, o seu Senhor, que ajudasse os negros do 

Brasil a conseguir a abolição pacífica da escravidão, e ganhar uma pátria 

onde brancos e pretos tivesse o mesmo direito à felicidade. Em muitas 

noites claras de luar ela voltou e ensinou-lhes a fé cristã, convencendo-os a 

abandonar a antiga fé africana, cheia de magia e bruxaria. 

Escolheu os nove escravos mais humildes e incumbiu-lhes de pregar a 

nova fé entre os irmãos negros, a fim de torná-los cristãos. (LEITE; 

CARNEIRO, 2011, p. 148) 

 

No desdobramento da história, os autores contam que a Santa pede que eles 

construam uma igreja de Nossa Senhora do Rosário no local do cruzeiro de Jacarandá, 

dando-lhes todos os segmentos para a construção e as especificidades que ela deveria ter: 

voltada para a nascente do Rio Uami, o Rio das Velhas, com determinado sino, altares e 

imagens. Ao fim, conta-nos que a Santa Efigênia não foi vista em mais nenhuma aparição, 

no entanto, surge no pé do altar uma imagem coberta, a qual, ao a descobrirem, percebem 

que era a jovem virgem negra, Santa Efigênia.  

As expressões usadas pelos autores, como “cheia de magias e bruxarias”, referindo-

-se à religião africana, atuaram de maneira depreciatória. Esses termos comumente usados 
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para referir às manifestações religiosas negras exprimem um desconhecimento sobre tais 

manifestações e um preconceito sobre elas. 

Esse livro, assim como os outros dois apresentados anteriormente, foi distribuído 

para todas as escolas da cidade. Portanto, o conteúdo discriminatório exposto por esse livro 

circulou no ambiente escolar. Além disso, a prática do Congado em Ouro Preto não foi 

citada pela autora ouro-pretana em seu Projeto de Educação Patrimonial, tampouco nos 

livros paradidáticos.  

 Assim, podemos perceber que, essa Educação Patrimonial pode ser bastante 

relacionada com a apropriação da história de Chico Rei pelos intelectuais mineiros e ouro-  

-pretanos. A mítica do rei africano, quando foi citada, esteve presente associado os 

monumentos históricos: a igreja e a mina; sem mencionar o Congado. Ao contrário, a 

apropriação da história do rei negro em Vila Rica foi contada nos livros que exaltavam a 

cidade histórica, assim como fizeram os memorialistas e monumentalistas. 

O resgate da cidadania nos alunos, apresentado pela autora, é para que eles 

preservem a cidade que vivem, refere-se aos seus deveres enquanto cidadãos que vivem em 

uma cidade que é Patrimônio da Humanidade, mas negligencia a temática negra no 

contexto educacional. 

 Outros livros foram escritos por Leite e entregues para as escolas ouro-pretanas. 

Alguns desses livros foram As Manifestações Barrocas de Ouro Preto: do Caminho 

Tronco aos distritos (2009) distribuído para todas as escolas de fundamental II de Ouro 

Preto, públicas e privadas; Nós e a Educação Patrimonial (s.d.) e Educação Patrimonial 

na Escola (s.d.), destinados a professoras e professores; e Para Amar e Preservar: O 

Encantamento dos Morros de Ouro Preto (2005). 

 Observando esses dois projetos de Educação Patrimonial desenvolvidos nas escolas 

ouro-pretanas, compreendo que, de certa maneira, os objetivos foram os mesmos: educar 

os estudantes a respeito do patrimônio da cidade. 

 O projeto realizado pela Comissão Ouro-Pretana de Folclore esteve no viés do 

patrimônio imaterial. Por isso a presença de contos e lendas e as manifestações culturais da 

cidade no livreto e no álbum de figurinhas, além do livro específico sobre as manifestações 

culturais de Ouro Preto. 

 Nesse caso, Chico Rei e Congado estiveram associados. A apresentação de Chico 

Rei citava a mina de ouro e a construção da Igreja de Santa Efigênia, ou seja, a 
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materialidade da cidade, mas sua apresentação não foi associada com a existência do 

Congado. 

 Já com relação ao projeto desenvolvido via Secretaria de Educação a partir da 

referida professora, um aspecto latente foi a materialidade, os monumentos de Ouro Preto. 

Nesse caso, Chico Rei apareceu associado aos monumentos, como a Mina e a Igreja de 

Santa Efigênia. Em nenhum momento nos livros, sejam aqueles entregues para as crianças 

participantes do projeto, seja nos livros distribuídos para as escolas, houve menção às 

manifestações do Congado em Ouro Preto e ao Reinado. A presença de Chico Rei no 

projeto serviu para endossar as explicações dos monumentos históricos, não se referiu aos 

africanos escravizados nas minas de ouro em Vila Rica e nem ao Congado e ao Reinado de 

Ouro Preto. 

 

4.3 Os livros didáticos 

 

Outras fontes investigadas foram os livros didáticos. Procurando levantar dados 

sobre a presença da história de Chico Rei no ambiente escolar e tendo um número 

relativamente pequeno na coleta de dados, busquei investigar os livros didáticos de 

História e Geografia Regionais entregues para as escolas ouro-pretanas, pois eles poderiam 

oferecer elementos relativos aos saberes que circulam o ambiente escolar, trabalhados 

cotidianamente a partir desse documento. 

A investigação do material didático vislumbrou conhecer se a história de Chico Rei 

é apresentada no livro, se há menção a ele, bem como se há apresentação do Congado em 

livros didáticos de história entregues para as escolas ouro-pretanas. 

Segundo Célia Cristina Cassiano: 

 

O livro didático é instrumento importante de ensino e aprendizagem formal 

que, apesar de não ser o único, pode ser decisivo para a qualidade do 

aprendizado resultante das atividades escolares. [...] Para ser considerado 

didático, um livro precisa ser usado de forma sistemática no ensino-             

-aprendizagem de um determinado objeto do conhecimento humano, 

normalmente caracterizado como disciplina escolar. (CASSIANO, 2004, p. 

34) 
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O livro didático é um objeto cultural, produzido em função da escola. Segundo 

Puelles Benítez (1997, p. 47), “o livro didático pode ser considerado como uma ferramenta 

de trabalho de caráter pedagógico e didático, útil para a transmissão de conhecimentos e 

para a formação da personalidade” (apud MUNAKATA, 2012, p. 60). 

Sua existência na história da educação brasileira remota o início da escolarização 

no Brasil, nos anos iniciais do século XIX, quando eram produzidos manuais escolares, 

elaborados por grandes nomes da intelectualidade brasileira da época. Como apresenta 

Circe Bittencourt (2004), logo nos primeiros anos do século XIX, a autoria do livro 

didático estava centrada na figura do sábio, cumprindo a tarefa “patriótica”, de elaborar um 

manual de conhecimentos selecionados para a formação de estudantes, partindo de uma 

idealização governamental (2004, p. 484). Segundo Tânia Regina de Luca, “escritores e 

intelectuais de prestígio produziam manuais, nomes como Silvio Romero, João Ribeiro, 

Olavo Bilac, Coelho Neto, Manuel Bonfim e Barão do Rio Branco” (LUCA, 2012, p. 143). 

Circe Bittencourt (2004) e Tânia de Luca (2012) atestam para a questão lucrativa 

em torno da elaboração do livro didático, algo já presente desde seus primeiros anos de 

existência e que configura a produção dos livros didáticos na atualidade. Contam que, a 

produção do livro didático no Brasil sempre consistiu no maior percentual da produção de 

livros no país, sendo esse ramo um dos maiores meios lucrativos das editoras de livros. 

É importante dizer que, no início das publicações de livro didático na história da 

educação brasileira, havia o interesse em difundir métodos de ensino renovados, interesses 

de interferência na formação das novas gerações, mas o retorno financeiro também era 

considerado pelos autores (BITTENCOURT, 2004, p. 488). Nesse sentido, o quesito 

financeiro permeava a escrita dos livros didáticos e sua produção. 

 Faz-se importante tocar nesse âmbito, pois o caráter de mercadoria lucrativa é 

presente na elaboração e circulação dos livros didáticos na atualidade. A produção é para 

fins pedagógicos, mas a possibilidade de gerar lucro é um tocante na produção dos livros 

didáticos brasileiros. 

 No Brasil, a circulação, distribuição e o mercado dos livros didáticos são 

assegurados pelo Estado, por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 

criado em 1985, para sistematizar e organizar a compra e a distribuição do material 

didático para as escolas do país. O PNLD é operacionalizado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal criada pela Lei nº 5.537, de 21 

de novembro de 1968, responsável pela a execução das políticas educacionais. Além do o 
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PNLD, há o Programa Nacional de Biblioteca na Escola (PNBE), referindo-se também aos 

materiais paradidáticos e a composição da biblioteca escolar. Quanto à magnitude da 

elaboração e distribuição do material didático no país, Circe Bittencourt diz que “no caso 

brasileiro, os investimentos realizados pelas políticas públicas nos últimos anos 

transformaram o Programa Nacional de Livro Didático (PNLD) no maior programa de 

livro didático do mundo” (BITTENCOURT, 2001, p. 471). 

Assim, o ramo dos livros didáticos brasileiros é gerido pela esfera do governo 

federal. Portanto, o PNLD tem como objetivo a aquisição e distribuição universal e gratuita 

de livros didáticos para os alunos da rede pública do ensino fundamental e ensino médio, 

onde a política de planejamento, compra, avaliação e distribuição do livro escolar é 

centralizada no governo federal, responsável pela captação de recursos para o 

financiamento de programas voltados ao ensino fundamental (CASSIANO, 2004, p. 35). 

 Com relação à magnitude do PNLD e do ramo da produção do material didático no 

país, um fator influenciador foi o processo de expansão da educação pública brasileira, 

quando a escolarização deixa de ser restrita apenas aos filhos de homens da elite brasileira, 

entre os séculos XIX e XX, e passa a ser ofertada a outras camadas da sociedade. Assim, 

cresce o número de estudantes e de escolas no país, mudando a configuração do 

professorado e de sua formação, necessitando formar mais professores e rapidamente para 

atender a essa demanda; professores que atuarão em condições precárias de salário e de 

trabalho. 

O material didático, portanto, que servia de apoio aos professores das escolas para a 

elite, toma um lugar central na educação escolar, servindo, não apenas como apoio ao 

professor, mas torna-se o material principal para o profissional que irá lecionar. Isso atesta 

o lugar de relevância do livro dentro da sala de aula. 

Segundo Michael Apple (1995 apud CASSIANO, 2004, p. 33), “são os livros 

didáticos que estabelecem grande parte das condições materiais para o ensino e a 

aprendizagem nas salas de aula de muitos países através do mundo”. 

Nesse contexto, outro quesito passa a ser mudado é em relação à autoria do material 

didático. Antes realizado por pessoas de renome na sociedade brasileira, ele passa a ser 

escrito por professores. A respeito dessa significativa mudança na escrita dos livros 

didáticos, Tânia de Luca apresenta que “é perceptível o processo de didatização do 

material escolar, o que possivelmente explique a tendência das obras serem escritas por 

professores com experiência no ensino fundamental e médio, e não mais por grandes 
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nomes, como ocorria no final do século XIX e início do XX” (LUCA, 2012, p. 144). Nesse 

sentido, isso aponta o lugar que o livro didático passa a tomar nas aulas. 

Esse fator é uma constante nos livros analisados por mim, em que todos os autores 

dos materiais didáticos são professores das disciplinas escolares as quais se referem os 

livros, algo que discutirei mais à frente. 

O livro didático tem por objetivo apresentar um conhecimento específico da área na 

qual ele se refere, transmitindo esse conhecimento para o ambiente escolar, tornando-se um 

veículo do conhecimento para a sala de aula, o qual será tratado e trabalhado de distintas 

formas, a partir da didática e metodologia daquele que leciona. 

Nesse sentido, pensar em um produto cultural elaborado para a disseminação de 

conhecimentos faz-nos pensar em quais conhecimentos ele se restringe e como se dá a 

seleção de conteúdos caracterizados como indispensáveis para compor um livro didático. 

Desde o princípio da existência do material didático, com destaque nos livros de 

História, sua elaboração esteve norteada pelas questões de sentimento patriótico e de 

civilidade. Escrito por escritores e intelectuais da época, o conhecimento os quais julgavam 

válidos dizia sobre o que se pretendia ensinar para os filhos das elites. É interessante dizer 

que, além dos livros produzidos pelos grandes nomes brasileiros, circularam na educação 

brasileira, até as décadas iniciais do século XX, livros franceses sobre História Geral, que 

ocupavam maior destaque do que a História Nacional. 

 

Pelo Regulamento de 1856, utilizava-se para o estudo da História Moderna, 

o Manuel du Baccalaureat e o Atlas de Delamarche, adotados nos liceus de 

Paris. Nas décadas seguintes e até os anos trinta deste século [XX], quando 

ganhou relevo o emprego de manuais escolares produzidos no país, ocorreu 

o predomínio dos compêndios – Histoire de la Civilization, de Charles 

Seignobos, em dois volumes, e o Cours d´histoire, de Albert Malet. Assim, 

a história inicialmente estudada no país foi a História da Europa Ocidental, 

apresentada como a verdadeira História da Civilização. A História pátria 

surgia como seu apêndice, sem um corpo autônomo e ocupando papel 

extremamente secundário. Relegada aos anos finais do ginásio, com um 

número ínfimo de aulas, sem uma estrutura própria, consistia em um 

repositório de biografias de homens ilustres, de datas e batalhas. (NADAI, 

1992, p. 146 apud LUCA, 2012, p. 142-143) 
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 Além desse fato, há a intromissão de editoras de origem estrangeira, principalmente 

de países europeus, que passaram a se ocupar da produção nacional, onde as editoras 

nacionais passaram a editar livros em números reduzidos. “As marcas editoriais francesas, 

em especial, foram se consolidando em razão de nossa dependência de técnicas de 

produção e das políticas de importação” (BITTENCOURT, 2004, p. 482). 

Portanto, é possível compreender que a produção e a existência do livro didático na 

escola brasileira, esteve norteada de elementos não condizentes com a realidade social do 

país. Além dos próprios livros de História franceses presentes na escolarização até a 

década de 1930, configurando de forma latente o caráter de universalização da história 

europeia ocidental e a existência das editoras estrangeiras editando livros didáticos 

brasileiros, respingam fortemente no ideário de patriotismo e civilidade intrínsecos nos 

livros didáticos. Dessa maneira, podemos nos questionar acerca de que o patriotismo e a 

civilidade que pregavam os livros didáticos brasileiros partiam desse conjunto de 

interesses, onde os conteúdos julgados válidos pelos escritos e por aqueles que distribuíam 

os livros esteve norteada a partir desse contexto. 

Refletir a respeito dos autores dos livros didáticos dessa época e seu meio social 

assinalam quais eram os conteúdos por eles vangloriados e elencados como indispensáveis 

para formar os estudantes brasileiros. Percorrendo esse percurso histórico, do início do 

século XIX às décadas do século XX, em uma época onde africanos e afro-brasileiros, e 

também os indígenas, eram marginalizados da sociedade, bem como suas histórias, 

culturas e conhecimentos; esses grupos sociais, de fato, não eram sequer abordados na 

história contada nos materiais didáticos, em especial, nos livros de História. Pode-se 

entender, portanto, que na história do livro didático brasileiro é latente a exclusão social, e 

assim, o preconceito e o racismo. 

Em pesquisa em 1988, Ana Célia da Silva analisou 82 livros didáticos de Língua 

Portuguesa de ensino fundamental investigando a discriminação do negro nos materiais. 

Como apresentou a autora: 

 

A criança negra raramente é retratada na escola. Ela aparece brincando ou 

trabalhando nas ruas, é o filho da empregada e quase nunca tem nome, é 

chamada por apelidos ou por sua cor (negrinho, etc.). Percebe-se nela a 

ausência de características e atributos humanos, uma vez que sua presença 
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é quase sempre associada a animais e seres sobrenaturais. (SILVA, 2004, 

p. 37) 

 

 Nesse sentido, é latente a discriminação do negro nos livros didáticos na história da 

educação brasileira, onde, marginalizado na sociedade, essa situação é presente e 

disseminada no currículo escolar e nos materiais didáticos brasileiros. 

Um caráter forte no material didático, como diz Tânia de Luca (2012, p. 141), é a 

disseminação de conteúdos que devem ser aprendidos de forma idêntica por todos os 

estudantes. A autoria do livro, a partir dos sábios, configurava-se na formação patriota. 

Como não nos desprendemos da história e a educação brasileira carrega ranços de seu 

passado, o livro didático tem papel fundamental na inculcação de conhecimento que são de 

interesse de classes dominantes, do poder governamental e da elite econômica. 

Como apresenta Kazumi Munakata (2012), o livro didático pode ser um produto de 

muitos interesses, “mas, precisamente por revestir esta condição, esteve invariavelmente na 

mira dos poderes públicos, interessados sempre na socialização política das crianças, dos 

adolescentes e dos jovens, quando não pela pura dominação da população instruída” 

(MUNAKATA, 2012, p. 60). 

 No período da ditadura militar no Brasil, por exemplo, onde o país vivia um estado 

de exceção, a educação escolar foi tomada por normas que sustentavam a ideologia militar. 

As disciplinas de História e Geografia foram substituídas pelas as de Estudos Sociais, 

Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política Brasileira. Como apresenta Luca 

(2012, p. 142), “os materiais didáticos não foram imunes a tais contingências”. A história 

se tornou uma ameaça para os compromissos ideológicos do militarismo e a escola passou 

a ser disseminadora da ideologia militar. 

Nesse sentido, o livro didático é um material que carrega conteúdos que foram 

selecionados como imprescindíveis para a formação escolar de estudantes. 

 

Nunca é demais reafirmar que ensinar pressupõe escolhas, segmentações, 

ordenações e prescrição do que deve (ou não deve) ser lembrado, dos 

gestos, figuras e lutas que merecem (ou não merecem) ser comemorados e 

tais escolhas não se constituem em atos inocentes e/ou despidos de 

sentidos, e consequências sociais e políticas. (LUCA, 2012, p. 142) 
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No entanto, com o processo de redemocratização da sociedade brasileira, a 

Constituição Federal de 1988, a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, 

e, por conseguinte e em específico, a Lei nº 10.639/03, sobre a obrigatoriedade do ensino 

da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira e a Lei nº 11.645/08, que complementou a 

lei interior com a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Indígena, a educação 

brasileira e também os livros didáticos passaram a ser cobrados de uma ação que revertesse 

o seu histórico segregador, preconceituoso e racista. O que não significa que as mudanças 

se darão automaticamente, a partir da instituição das leis. Sua efetivação necessita de um 

intenso estudo e formação sobre o tema e preocupação com uma significativa mudança na 

educação escolar. 

Rosemberg (et. al., 2003, p. 141), apresenta que: 

 

A legislação brasileira tem estado atenta à representação de negros (e 

indígenas) nos materiais didáticos. A questão vem sendo tratada em 

concordância com as principais tendências do movimento negro, sob dois 

ângulos: a proibição do racismo em livros e outros materiais didáticos, a 

exortação à inclusão dos aportes de negros (inclusive da África 

contemporânea) e indígenas na história e construção do país.  

 

Nesse sentido, a produção de livros didáticos segue orientações garantidas por lei. 

A busca por livros didáticos da disciplina de História corresponde por entender que 

Chico Rei, em suma, foi tratado academicamente no campo da História. Nesse sentido, sua 

presença nos livros didáticos pode estar ligada à disciplina de História na educação escolar. 

Para além disso, a mítica de Chico Rei foi coletada e ganhou circularidade a partir 

das produções de escritores mineiros que se dispuseram a elaborar livros sobre a História 

de Ouro Preto e de Minas Gerais. Os escritos memorialistas e monumentalistas que falaram 

sobre Chico Rei legitimaram uma memória histórica da cidade ouro-pretana e também de 

Minas Gerais, o que pode refletir nos conteúdos presentes nos livros didáticos distribuídos 

no estado mineiro. 

A busca pelos livros didáticos iniciou-se no sítio virtual do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE. Nesse sítio há possibilidade de acessar as escolas 

municipais e estaduais de todas as cidades da federação e os livros distribuídos em cada 

uma delas. 
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Iniciei a investigação dos livros na página virtual do FNDE a partir do ano de 2018. 

Nesse ano foram entregues 43 diferentes livros didáticos de História distribuídos nas 

escolas de Ouro Preto. Um número alto para um único ano. Isso mostra como há uma 

grande produção de livros didáticos e como diferentes títulos são aceitos na avalição do 

Programa Nacional do Livro, abrindo a possibilidade da existência de numerosos títulos 

sobre a mesma disciplina escolar. Desses 43 livros, observei que 5 referiam-se ao estado de 

Minas Gerais. Nesse momento, tomei conhecimento dos livros didáticos regionais, de 

História e Geografia. A partir disso, ao invés de buscar pelos livros didáticos de História e 

a possível existência da história de Chico Rei em seu conteúdo, a busca limitou-se, 

portanto, aos livros de História Regional e Geografia Regional, compreendendo-os como 

materiais com recortes culturais, o que possibilitava a existência do tema de Chico Rei, 

que, mesmo que tenha havido uma circularidade no país, sua história restringe-se ao 

território do estado mineiro. 

O livro didático regional – até então desconhecido por mim, pois em minha 

experiência como estudante não tive contato com livros desse segmento – focaliza “a 

construção sócio-histórica de um dado espaço, considerando os aspectos da produção 

sociocultural, política e econômica dos sujeitos na diversidade de suas ações e criações.” 

(FERREIRA, 2016, p. 110). Diz sobre uma cidade, um estado ou uma região do país e seus 

acontecimentos e formações. É um material que, como apresenta Ferreira, pode estabelecer 

diálogo mais próximo com a cultura regional do cotidiano escolar e da realidade do 

educando (p. 110). 

 O livro didático regional, que em suma, são livros das disciplinas de História e 

Geografia, pode ser entendido como legalmente reconhecido pelo Decreto-Lei nº 91.542, 

de 19 de agosto de 1985, o mesmo decreto que instituiu o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD). Em seu Artigo 2º, Parágrafo 1 diz que, “a seleção [dos livros didáticos] 

far-se-á escola, série e componente curricular, devendo atender às peculiaridades regionais 

do País” (BRASIL, 1985). Segundo Ferreira, “as demandas regionais também podem ser 

interpretadas no Artigo 26º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – 

quando designa que os currículos além de uma base comum, devem contemplar “uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e da clientela” (FERREIRA, 2016, p. 110-111). 

Conforme o Guia do Livro Didático (BRASIL, 2012; 2009; 2006) “são 

classificados como Livros Didáticos Regionais aqueles que pretendem trabalhar com a 
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História, delimitando um recorte espacial, podendo ser uma capital ou um estado do país” 

(FERREIRA, 2016, p. 112). 

O livro didático de História Regional destina-se para as crianças do 4º e 5º anos do 

ensino fundamental I, etapa onde os estudantes entram em contato com a discussão 

referente a seu entorno, cidade, estado e região. É nessa fase do ensino fundamental onde a 

temática de história e geografia focaliza-se no entorno dos e das estudantes. 

Portanto, por compreender que a história de Chico Rei acontece no território 

mineiro, delimitei a investigação com os livros de História e Geografia Regional. 

Determinei o escopo de tempo do ano de 2004 a 2018 para o levantamento dos 

livros didáticos. O ano 2004 por ser um ano após a promulgação da Lei nº 10.639/03, que 

institui obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Fiz 

dessa maneira por compreender que, após a instituição da lei, poderia haver a presença de 

algum conteúdo a respeito da cultura e história dos africanos e afrodescendentes, e, 

portanto, a história de Chico Rei. 

Em um período de 14 anos – de 2004 a 2018 – foram levantados 23 livros de 

História Regional e Geografia Regional. Esses foram distribuídos para todas as 43 escolas 

públicas municipais e estaduais, de ensino fundamental I, fundamental II e ensino médio, 

de Ouro Preto. Nos anos de 2006 e 2009 não houve livros de História ou Geografia 

Regionais entregas às escolas de Ouro Preto. 

No entanto, houve uma dificuldade para encontrar os exemplares nas escolas, a 

partir do levantamento realizado na página do FNDE. Visitei três escolas públicas, duas 

municipais situadas nos bairros próximos do Centro Histórico de Ouro Preto e uma escola 

estadual, situada no Centro Histórico, para procurar os livros didáticos de História e 

Geografia regionais distribuídos e levantados no sítio do FNDE. 

Uma dificuldade encontrada foi que, a cada ano, como disseram as responsáveis 

pelas escolas, os livros são enviados para a reciclagem. Portanto, vários números não 

foram encontrados. Os que ainda existiam referiam-se aos manuais do professor, alguns 

eram os materiais de aluno e outros materiais de divulgação enviados pelas editoras para as 

escolas, incentivando, talvez, a escolha desses livros. 

Manter os manuais do professor e os materiais de divulgação, mandando os 

exemplares dos alunos para a reciclagem, pode aferir que o material didático continua 

sendo um material de referência do professor dentro da escola, mesmo que ele não 
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corresponda com o ano em questão ou com as prerrogativas das diretrizes curriculares 

nacionais. 

Segundo Munakata (2012, p. 62) “as editoras contam com equipes de divulgadores, 

que tentam sensibilizar os professores para os produtos que representam”. Diz ainda que 

“denúncias de irregularidades nessa atividade de divulgação acabaram levando o governo 

federal a proibir tais práticas no interior das escolas” e que, além disso, “editoras de grande 

porte mantêm nas grandes cidades do país as chamadas ‘Casas do Professor’, onde os 

professores podem receber, mediante cadastro, os ‘exemplares de professor’ e demais 

materiais de divulgação” (MUNAKATA, 2012, p. 62). 

A escolha dos livros didáticos para ser entregues nas escolas se dá pelos/as 

professores/as, a partir das resenhas dos avaliadores do Programa Nacional do Livro 

Didático, compiladas no Guia do Livro Didático, elaborado pelo MEC e entregues às 

escolas
82

. 

De volta aos livros de História e Geografia Regional presentes nas três escolas de 

Ouro Preto, situadas no Centro Histórico e bairros arredores, foram encontrados 16 livros. 

Portanto, a seguir apresento os livros e as análises realizadas sobre eles, bem como 

sua distribuição. 

 

4.3.1 Os livros de História e Geografia Regional de Minas Gerais  

 

O livro Contos e Encantos Mineiros, de 2011, aprovado para o PNLD de 2013, é de 

autoria de Anésio José de Oliveira e Eliany Assis
83

 e publicado pela Base Editorial, de 

Curitiba, Paraná. O exemplar analisado constituía do manual do professor. No capítulo A 

contribuição africana na formação cultural brasileira e mineira apresenta brevemente o 

continente africano e seus diferentes povos e discute a vinda de africanos para serem 

escravizados no Brasil, apresentando algumas etnias. Ao falar sobre os quilombos, o livro 

apresenta o Quilombo Campo Grande, no oeste mineiro e a Comunidade dos Arturos, na 
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 Entretanto, como apresenta Célia Cristina Cassiano, entrevistando professores, os mesmos alegaram falhas 

na entrega dos livros solicitados, onde a solicitação não foi atendida e foram entregues outros livros. 

Cassiano analisou que a entrega de outros livros, distintos dos solicitados, está relacionada pelos indicativos 

de mercadoria e lucro presentes na produção e distribuição dos livros. Os professores entrevistados por 

Cassiano apresentam também que, geralmente, há apenas um Guia do Livro Didático para toda a escola e que 

as resenhas dos avaliadores são pequenas e insuficientes para escolher os livros. Mais sobre isso, ver em 

CASSIANO, Célia Cristina de Figueiredo. Aspectos políticos e econômicos da circulação do livro didático 

de História e suas implicações curriculares. História, vol. 23, n.1-2, São Paulo, 2004. 
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 Não foi possível encontrar dados sobre os autores. 
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região metropolitana de Belo Horizonte. Dá ênfase às festividades dos Arturos e apresenta, 

brevemente, o Congado e o Moçambique da comunidade. Mostram duas fotografias da 

comunidade, uma mostrando o grupo de Congado e a outra o grupo de Moçambique dos 

Arturos. Quando inicia a discursar sobre o folclore mineiro é quando dizem a respeito das 

Congadas. Contam que ela é presente em todo estado mineiro e que se originou das 

coroações de reis congos e também da devoção de Nossa Senhora do Rosário. 

Complementam dizendo que “a Congada não é nem sobrevivência de tradições africanas 

nem aceitação passiva da cultura dominante do homem branco, e sim, prova da capacidade 

das comunidades negras de criar novas formas, identidades e significados à sociedade 

escravista colonial” (p. 110). Apresentam uma fotografia de um Congado da cidade de 

Cláudio e, também a litogravura de Johan Moritz Rugendas, Fête de Ste. Rosalie, Patrone 

dês Nègres. Não há nenhum comentário sobre a obra, apenas o nome do autor e o título 

com a data “século XIX”. Não há nada que tenha citado Chico Rei. Nem no momento em 

que apresentaram o Congado, tampouco quando falaram sobre a extração do ouro no 

período escravista, na região de Vila Rica. 

O livro Conto e Encantos Mineiros, dos mesmos autores do livro anterior, de 2009, 

também da Base Editoral, também consistia em um manual do professor. Porém nesse 

livro havia apenas textos destinados aos professores explicando como foi escrito o livro e 

discutindo como trabalhar cada temática do material. O conteúdo do material do aluno não 

continha esse material. Havia menção às organizações quilombolas no Brasil escravista, 

como o Quilombo Campo Grande, no entanto, não havia nenhuma referência a Chico Rei 

ou Congado.  

O livro Estado de Minas Gerais – a terra, a gente a história de Francisco 

Teixeira
84

, foi publicado em 2014 pela Editora Ática, da cidade de São Paulo. O exemplar 

analisado corresponde ao manual do professor. No momento em que descreve as artes nas 

Minas Gerais na época colonial, diz sobre os trabalhos de artesãos, escultores e os feitos 

nas igrejas antigas, comentando também sobre as devoções de negros e suas práticas 

culturais, que, como diz o autor, também “inspiraram a arte e a cultura em Minas Gerais”. 

Nesse momento há uma fotografia de um grupo de Congado em um encontro de Congados 

na cidade de Catas Altas da Noruega, Minas Gerais. Mais à frente, ao dizer sobre crenças e 

expressões religiosas como produções do “patrimônio histórico e cultural”, contam sobre 
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as Festas do Rosário ao lado das Folias de Reis e das Folias do Divino, argumentando que 

“todos esses festejos têm origens nas celebrações dos africanos escravizados nas suas 

igrejas e irmandades dos tempos das colônias” (TEIXEIRA, 2014, p. 155). Abaixo mostra 

uma fotografia de um grupo de Congada da cidade de Curralinho, Minas Gerais. Abaixo da 

imagem há orientações para realização de uma pesquisa, orientando que se investigue se 

“na cidade onde fica a escola ou em cidades próximas, a Festa do Rosário é comemorada”. 

Orienta que busquem informações acerca de como a festa acontece, quais danças e músicas 

são apresentadas e “quais são os personagens” (p. 155). Não há menção a Chico Rei. 

 O livro Geografia de Minas Gerais, de Helena Guimarães Campos e Débora 

Crispim Soares
85

, foi publicado em 2011 pela Editora Saraiva, de São Paulo. O exemplar 

consistia em um livro do aluno. No subcapítulo sobre a Cultura de Minas Gerais 

apresentam um trecho do livro Zezé e os Tambores, ano de Maria Elisabete Gontijo Santos 

e Pablo Matos Camargo. Nesse trecho o personagem Zezé, uma criança, se depara com um 

cortejo de negros tocando instrumentos com rei e rainha à frente, onde sua mãe diz ser uma 

Guarda de Moçambique, que louvam Nossa Senhora do Rosário e que os antepassados 

deles vieram de África. Após o trecho do texto, há uma atividade a ser realizada pelos 

alunos e alunas, perguntando: “a) de que manifestação cultural trata o texto? b) ela 

acontece em seu município? c) pesquise o país citado no texto. Descubra informações 

sobre sua localização, língua e relação com a história do Brasil” (CAMPOS; SOARES, 

2011, p. 108). 

O livro Geografia nas Trilhas de Minas Gerais, de Eliana Sant’Anna e Maria da 

Conceição Lemos
86

, lançado em 2006 pela Editora Miguilim, de Belo Horizonte, é 

destinado para a 3ª série. O livro encontrado corresponde ao manual do professor. Ele não 

apresenta nenhum conteúdo que diga sobre Chico Rei ou sobre o Congado. Mas, na nota 

de do rodapé de toda página da direita há uma fotografia de dois congadeiros. Nesse caso, 

podemos compreender que a menção ao Congado pela pequena imagem no rodapé da 

página foi realizada pelos editores, na produção do livro, sendo uma editora mineira.  
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O livro História de Minas Gerais, de Helena Guimarães Campos e Ricardo de 

Moura Faria
87

, foi publicado no ano de 2011 pela Editora Saraiva. O livro analisado 

consiste em material do aluno. Há apenas um momento onde o Congado é citado, mas 

como Festa do Rosário. Há a litogravura de Rugendas e a imagem de uma congadeira ao 

lado. Argumentam que a Festa do Rosário é uma das mais importantes festas da cultura 

popular que “originou no período colonial, continuou presente no século XIX e ainda hoje 

pode ser vista” (CAMPOS; FARIA, 2011, p. 79). Não há menção a Chico Rei. 

Foi encontrada também a edição de 2008 do livro História de Minas Gerais, citada 

acima, dos mesmos autores. A editora foi a Atual, de São Paulo, e o livro encontrado 

corresponde ao material do aluno e ao PNLD de 2010, 2011 e 2012. No entanto, não há 

nada no livro que diga sobre Chico Rei ou sobre Congado. 

O livro de Francisco Teixeira, autor já citado, História de Minas Gerais, lançado 

em 2004, pela Editora Ática, consta do material de divulgação para o professor. Há uma 

pequena parte de uma página onde cita as Festas do Rosário no capítulo destinado ao 

Patrimônio Cultural. Conta que as Festas do Rosário têm origem nas celebrações dos 

escravos nas suas igrejas e irmandades no tempo colonial e que as danças representam a 

luta travada por Carlos Magno e os doze pares da França pela conversão dos Mouros. 

Abaixo, o autor orienta aos alunos que seja realizada uma investigação sobre a existência 

de Festas do Rosário e suas singularidades nas cidades onde vivem. Há a presença de uma 

fotografia de uma Guarda de Congo em Conselheiro Lafaiete. Não há nada no livro que 

fale sobre Chico Rei.  

Há o livro História nas Trilhas de Minas, da mesma coleção da Geografia nas 

Trilhas de Minas. Ele também consta como material de divulgação, direcionado ao 

professor. É escrito por Dilma Célia Scaldaferri, Soraia Freitas Dutra e Cláudia Sapag 

Ricci
88

 e foi publicado pela editora FDT, em 2011. Nele, a única menção ao Congado é na 

sugestão do filme Os Arturos, sobre a comunidade quilombola dos Arturos, de Contagem, 
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Minas Gerais, onde fala da comunidade que realiza o Congado. O livro apresenta alguns 

textos sobre irmandades religiosas e quilombos, e há na página 103 uma atividade 

investigativa para os alunos, pedindo que pesquisem se há nas cidades onde moram, 

construções ou obras de artes barrocas e também festas religiosas. No entanto, não há 

nenhuma menção ao Chico Rei. 

O livro Hora de Construir – História de Minas, de Marco Silva e Amélia Porto, 

publicado pela Editora FAPI, de Belo Horizonte, consistia em material para o aluno. Não 

há nada que fale de Chico Rei e Congado, mas há um texto apresentando a Comunidade 

Quilombola dos Arturos e em um pequeno trecho diz que são devotos de Nossa Senhora do 

Rosário e que realizam o Congado (SILVA; PORTO, 2011, p. 33). 

O livro Minas Gerais, Arte, Cultura, História e Geografia, escrito por Helena 

Guimarães Campos, Débora Crispim Soares e Ricardo de Moura Faria, foi publicado em 

2014 pela Editora Saraiva e aprovado pelo PNLD de 2016, 2017 e 2018. O livro 

encontrado consistia em manual do professor. Nesse livro há a presença de Chico Rei e do 

Congado, e relacionados um ao outro. Nas páginas de 159 a 161, os autores apresentam o 

Congado iniciando pela pintura de Rugendas, sobre a realização de uma Festa do Rosário. 

Contam que em muitos locais as Festas do Rosário estão ligadas “ao personagem lendário 

da antiga Vila Rica: Chico Rei” (CAMPOS; FARIA; SOARES, 2014, p. 159). Contam sua 

história o chamando de Galanga e que, ao alforriar-se, comprar a mina, a alforria de outros 

escravizados e que “passou a morar na antiga residência dos governadores portugueses” (p. 

159); dizem que Chico Rei enriqueceu e construiu a Igreja de Santa Efigênia, onde ele foi 

coroado. Os autores ainda apresentam a pesquisa de Alessandro Dell’Aira (2010), já 

apresentada nesse trabalho, que analisou a litogravura de Rugendas, dizendo os autores que 

a pesquisa de Dell’Aira (2010) traz uma surpresa, a que a história já poderia ser conhecida 

desde 1820. Na página seguinte, os autores apresentam a litogravura de Rugendas e 

enumeram os personagens a partir das análises do pesquisador Alessandro Dell’Aira 

(2010). Há uma atividade orientada no final da folha onde existem duas perguntas: se a 

pintura de Rugendas pode ser considera um documento para estudo da História e se a 

pesquisa de Alessandro Dell’Aira (2010) afirma que Chico Rei teria existido. As anotações 

abaixo nas perguntas, por ser um manual do professor, argumentam dizendo que a pesquisa 

de Dell’Aira (2010) não comprova a existência, mas pode significar que a lenda tem, de 

fato, relação com a realidade. As anotações dirigidas aos professores também dão dicas: 

“questionar a veracidade do mito e indicar filme e música sobre Chico Rei” (p. 161).  



179 
 

 O material do Projeto Jimboê, lançado pela Editora do Brasil, de São Paulo, em 

2014, chama-se Minas Gerais, Arte, Cultura, História e Geografia, assim como o livro 

apresentado anteriormente. Foi escrito por Marco Silva, Amélia Porto e Ricardo Fortes e o 

exemplar encontrado consistia em material de divulgação. No momento em que comentam 

sobre a contribuição dos africanos para a cultura de Minas Gerais, os autores apresentam a 

Comunidade Quilombola dos Arturos, mostrando uma fotografia de um grupo de Congado 

na comunidade. Além disso apresentam também, em uma capa de capítulo, uma fotografia 

de 1876 de uma festa de Congado em Minas Gerais, mas sem se aprofundar no assunto. Ao 

tratar de religião e cultura, apresentam o Congado em um pequeno parágrafo, relacionando 

com as irmandades religiosas, as manifestações de africanos e as festas em louvor a Nossa 

Senhora do Rosário. Não há nada que se refira ou mencione Chico Rei. 

 O livro Minas Gerais – Geografia, de Lígia Ortega
89

, foi publicado pela Editora 

Ática em 2011, para o PNLD de 2013, 2014 e 2015 e destinado aos 4º e 5º anos do ensino 

fundamental. O livro consistia em exemplar do aluno. Logo no início do livro, há uma 

atividade destinada ao tema “os lugares e as paisagens”. Nesse momento há duas 

fotografias para serem analisadas e registradas pelos alunos e alunas sobre as atividades 

que as pessoas presentes nas fotografias estão fazendo. Em uma das fotografias um homem 

está retirando leite de uma vaca e na outra grupos de Congado estão tocando em uma Festa 

do Rosário. Mais à frente, ao apresentar a contribuição africana em Minas Gerais, o livro 

apresenta uma fotografia de um grupo de Congado da Comunidade de Corumbá, na cidade 

de Cláudio, Minas Gerais, de 2009. Comentam que “os membros dessa comunidade 

preservam rituais herdados dos africanos escravizados, como a Congada e o culto a Nossa 

Senhora do Rosário e São Benedito” (ORTEGA, 2011, p. 120). No entanto, não há menção 

a Chico Rei. 

 Seguindo a mesma coleção, há o livro Minas Gerais – História, escrito por 

Francisco Teixeira, publicado pela Editora Ática (2011). O livro encontrado corresponde 

ao material de divulgação. Ao discutir sobre patrimônio, apresenta uma fotografia de uma 

Guarda de Congo da cidade de Conselheiro Lafaiete (a mesma encontrada em seu livro 

apresentado anteriormente) e argumenta que a dança representa a luta travada por Carlos 

Magno e os doze pares da França pela conversão dos mouros (assim como estava em seu 

livro apresentado anteriormente). Ele também propõe uma atividade em que as crianças 
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investiguem se há Festa do Rosário na cidade onde vivem, assim como realizou em seu 

outro livro. Não há menção a Chico Rei. 

 Há o livro Minas Gerais – História e Geografia, escrito por Dilma Célia Mallard 

Scaldaferri, Soraia Freitas Dutra, Cláudia Sapag Ricci, Eliana Sant’Anna e Maria Lemos. 

Escritoras que já escreveram outros livros apresentados anteriormente. Foi publicado pela 

Editora FDT, em 2011, aprovado pelo PNLD de 2016 e para os 4º e 5º anos do ensino 

fundamental. O livro encontrado consistia no material para o professor. Apresentam o 

Congado quando dizem da Comunidade Quilombola dos Arturos, no capítulo destinado à 

“arte de nossa gente”. 

Chico Rei é citado quando falam do Congado. 

 

A congada e uma das manifestações culturais preservada pelos Arturos. 

Por meio de danças, eles relembram a história de Chico Rei, imperador do 

Congo trazido como escravo para Minas Gerais, onde após muito esforço 

consegue comprar sua liberdade e a de seus servos de nação. Nas congadas, 

os participantes cantam e dançam, misturando elementos do catolicismo 

com religiosidades afro-brasileiras e coroam um membro da festa para 

representar Chico Rei. (SCALDAFERRI, et. al., 2011, p. 76) 

 

O livro da Coleção Pequenos Exploradores, com o título Minas Gerais – 

Geografia, História, Cultura e Arte, de Vânia Vlach, Ínia Novaes e Nilza Aparecida da 

Silva Oliveira
90

, foi publicado em 2014 pela Editora Positivo, para o PNLD de 2016 a 

2018. O livro consistia em material do aluno. Ao discutirem sobre a presença africana em 

Minas Gerais, apresentam uma fotografia de uma Guarda de Congado da Irmandade dos 

Jatobás. Argumentam que a miscigenação em Minas Gerais contribuiu para a riqueza 

cultural, nas festas populares do estado, como na Festa do Rosário e as congadas, como 

dizem, que são heranças dos povos africanos (p. 146). Na página 149 há uma atividade 

direcionada aos alunos e alunas, onde é preciso entrevistar algum membro da família e 

questionar se eles se identificam com algum hábito de origem africana em seu dia a dia, se 
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conhecem alguma festa de origem africana e se conseguem identificar palavras de origem 

africana utilizadas em seu cotidiano. Não há menção a Chico Rei. 

A seguir apresento a distribuição dos referidos livros nas escolas estaduais e 

municipais de Ouro Preto, iniciando pelo livro mais distribuído nas escolas nos respectivos 

anos. 

A tabela pode mostrar que o livro História de Minas Gerais (2008), que não 

apresenta nenhum conteúdo a respeito de Chico Rei e nem sobre o Congado. O livro com 

menor distribuição foi o Contos e Encantos Mineiros (2011), e que apresenta brevemente o 

Congado como manifestação realizada pela Comunidade dos Arturos, mas não diz nada 

sobre Chico Rei. 

Dos livros que abordaram Chico Rei tiveram baixa distribuição nas escolas ouro-    

-pretanas. O livro Minas Gerais – História e Geografia (2011), por exemplo, foi entregue 

apenas para uma escola estadual, nos anos de 2016, 2017 e 2018 e para três escolas 

municipais nesses mesmos anos. O livro Minas Gerais – Arte, Cultura, História e 

Geografia foi entregue para uma escola estadual nos anos de 2016, 2017 e 2018, quatro 

escolas municipais nos anos de 2016, 2017 e para três escolas municipais no ano de 2018. 

Percebe-se uma pequena circularidade desses dois livros que citaram Chico Rei. 

Além dos anos em que foram distribuídos serem os mesmos. 

Essa foi a distribuição dos livros, dispostos em ordem decrescente: de maior 

distribuição para o de menor distribuição. 

 

Tabela 3: Livros didáticos distribuídos nas escolas ouro-pretanas, dispostos em ordem decrescente, 

do livro de maior circulação para o de menor circulação. 

Livro Ano de 

distribuição 

N escolas 

estaduais 

beneficiadas 

N escolas 

municipais 

beneficiadas 

1 História de Minas Gerais 

(2008) 
2010 5 4 

 2011 4 14 

2012 4 15 

2 Geografia de Minas Gerais  2013 2 - 

 2014 5 11 
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2015 2 9 

3 Geografia nas Trilhas de 

Minas  

 

2007 

 

15 

 

13 

 

4 Contos e Encantos Mineiros 

(2009) 
2010 1 7 

 2011 1 8 

2012 1 7 

5 História de Minas Gerais 2011 1 11 

 2012 1 11 

6 Pequenos Exploradores – 

Minas Gerais Geografia, 

História, Arte, Cultura 

2016 2 6 

 2017 2 6 

2018 2 5 

7 Estado de Minas Gerais – a 

terra, a gente, a história 
2016 2 3 

 2017 2 3 

2018 2 4 

8 Minas Gerais Arte, Cultura, 

História e Geografia 
2016 1 4 

 2017 1 4 

2018 1 3 

9 Minas Gerais História e 

Geografia 
2016 1 3 

 2017 1 3 

2018 1 3 

10 Minas Gerais – História 2014 4 9 

 2015 3 1 

11 História de Minas Gerais 2013 2 - 

 2014 - - 
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2015 1 7 

12 Projeto Jimboê – Minas 

Gerais Arte, Cultura, 

História e Geografia 

2016 1 2 

 2017 1 2 

2018 1 2 

13 Minas Gerais Geografia 2015 1 4 

14 Hora de Construir História 

de Minas 
2014 - 2 

 2015 - 2 

15 História nas trilhas de Minas 2015 - 3 

16 Contos e Encantos Mineiros 2013 1 - 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Dos dezesseis livros analisados, há constantes. Poucos livros se divergem entre si.  

Do total de livros, seis são manuais de professor, seis são os exemplares dos alunos 

e quatro são materiais de divulgação. Com esses números podemos perceber que os 

manuais do professor são mantidos nas escolas, bem como os exemplares dos alunos.  

É importante apresentar que em um desses manuais do professor não havia o 

conteúdo do exemplar do aluno, mas apenas textos que explicavam o livro e como 

trabalhar o conteúdo do material. 

Nos livros analisados, dez autores escreveram mais de um livro. Por vezes, os 

autores realizavam coautorias em algumas produções e, portanto, podemos concluir que há 

uma recorrência de autoria dos livros didáticos de História e Geografia Regionais de Minas 

Gerais, onde alguns autores escreveram mais de um livro. 

Destaco dois autores nesse contexto: Helena Guimarães Campos, professora da 

rede municipal de Educação de Belo Horizonte/MG. A autora escreveu três livros (2008; 

2011a; 2011b; 2014), do total de materiais analisados por mim.  Um em coautoria com 

Débora Crispim, outro com Ricardo Mouro e o terceiro com coautoria dos dois últimos 

autores. Campos é autora de diversos livros didáticos e é autora da Editora Saraiva. Todos 

seus livros analisados por mim foram editados pela Editora Saraiva. 
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Outro autor que destaco é Francisco Teixeira, autor de três dos dezesseis livros 

analisados. É de São Paulo e trabalhou com projetos editorais em grandes editoras, como a 

Global Editora. Todos seus livros analisados foram lançados pela Editora Ática. O autor 

apresenta-se como um autor prolixo, com grande produção de livros didáticos sobre Minas 

Gerais lançados por uma mesma editora, mesmo que o autor e a própria editora não sejam 

do estado mineiro. 

A Editora Saraiva e a Editora Ática foram as duas editoras com um maior número 

de livros dentro dos dezesseis que analisei. Foram três lançados pela Saraiva e quatro 

lançados pela Ática, as duas da cidade de São Paulo. Essas duas grandes Editoras são as 

que estão na ponta da lista de editoras de livros didáticos no Brasil. Por compreender que o 

livro didático é um produto que gera lucro, saber que há algumas editoras que despontam 

nesse mercado, faz-nos compreender que há um domínio do ramo, por parte de editoras e 

também por parte de autores, como vimos anteriormente. 

Outro ponto interessante é que há uma produção grande de livros de um mesmo 

tema em um mesmo ano. No ano de 2018, por exemplo, foram produzidos e entregues às 

escolas ouro-pretanas cinco números de livros de História e Geografia Regionais. Três 

desses livros tinham o mesmo título, porém escritos por autores diferentes e lançados por 

editoras diferentes. Chico Rei e Congado, quando apareciam, eram de maneiras parecidas 

nos livros, em relação ao texto, diagramação e imagens. Nesse sentido, podemos perceber 

como os conteúdos se reproduzem em livros distintos. Desse modo, talvez não haja uma 

preocupação efetiva com o conteúdo do livro didático e com a educação escolar, mas sim, 

com a produção do livro e com seu lucro. 

Com relação ao objeto de minha pesquisa: dos 16 livros, 14 não falam de Chico 

Rei, nem mesmo relacionado ao Congado ou até nos assuntos relacionados ao trabalho 

escravo e a mineração na Colônia. Um número intrigante, já que a história de Chico Rei 

ganhou uma circularidade na produção intelectual e na literatura mineira. Nos dois livros 

em que Chico Rei foi mencionado, ele esteve relacionado com o Congado. Portanto 

podemos perceber que a história de Chico Rei, nos livros didáticos, se voltou à experiência 

do Congado, mesmo que de maneira muito pequena. Dos dezesseis livros analisados, 13 

citaram o Congado, e desses treze, dois livros citaram Chico Rei. Esse dado apresenta-se 

como um número pequeno perante a magnitude da manifestação do Congado em Minas 

Gerais e a circularidade da história de Chico Rei no estado. 
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Com relação ao Congado, 13 livros falavam da manifestação afro-religiosa, 

enquanto três não mencionaram nada sobre a manifestação. Os livros que não 

mencionaram o Congado foram produzidos antes dos anos 2010, em 2006, 2008 e 2009, 

especificamente. Todos os autores, dos três livros, escreveram novos materiais 

posteriormente. Nesses novos materiais, que compõem esses 16 livros analisados por mim, 

há a presença do Congado e em dois desses citam também Chico Rei. 

Os momentos em que abordam o Congado são: em cinco livros citaram o Congado 

quando falavam sobre a Comunidade Quilombola dos Arturos, de Contagem, Minas 

Gerais. Falavam dos Arturos quando comentavam sobre experiências quilombolas em 

Minas Gerais. O Quilombo dos Arturos sempre era citado nessa ocasião e, por vezes, o 

Quilombo Campo Grande, no oeste mineiro. A menção ao Congado era pequena, apenas 

dizendo que os Arturos realizam a festa do Congado e apresentando uma foto da 

comunidade em dia de realização dessa manifestação. Em apenas um livro a menção ao 

Congado foi um pouco maior, rendendo um pouco mais de duas linhas e relacionando-o 

com Chico Rei. 

Em dois livros que citaram o Congado quando disseram sobre os Arturos, 

mencionaram a manifestação afro-mineira em outro momento também. Em um livro, na 

temática do Folclore Mineiro e em outro livro, no momento sobre Religião e Cultura. 

Houveram quatro livros em que o Congado aparece duas vezes. Em um dos livros, 

além do momento em que falam sobre o Quilombo dos Arturos, comentando que o Congo 

é uma prática religiosa da comunidade, citaram o Congado também em um subcapítulo 

chamado “Arte na Colônia”. Em outro livro, assim como o anterior, mencionam o 

Congado quando falaram dos Arturos e, após, comentam minimante no subcapítulo 

chamado “Patrimônio Cultural”. Outro livro comenta sobre o Congado no tema “Artes na 

Colônia” e, após, em “Patrimônio Cultural”. E no último livro dos que falaram do Congado 

em dois momentos, utilizam uma fotografia de uma congadeira para uma atividade e em 

outra parte do livro comentam sobre o Congado quando falam sobre a contribuição 

africana em Minas Gerais. 

Foram nove livros que mencionaram o Congado em apenas um momento. Além 

dos 3 livros que citaram quando dizem sobre a Comunidade dos Arturos, como já 

apresentado, houve quatro livros que citaram o Congado quando falaram de Patrimônio 

Cultural de Minas Gerais. Em um livro mencionaram o Congado em um pequeno momento 
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dizendo sobre a contribuição africana em Minas Gerais e outro livro o mencionaram 

quando apresentaram o fazer artístico na Colônia. 

Percebemos que há uma constante de temas onde o Congado é mencionado. Além 

da Comunidade Quilombola dos Arturos, que apenas citam o Congado como uma prática 

da comunidade; os outros momentos são temas como artes na Colônia, mas a 

predominância é sobre os temas do Patrimônio mineiro e a contribuição africana em Minas 

Gerais na atualidade. 

 

Tabela 4: Livros didáticos e os momentos em que apresentaram o Congado. 

Livros que mencionaram o 

Congado ao dizer sobre as 

manifestações culturais e 

religiosas na Colônia.  

 

Livros que mencionaram o 

Congado quando discutiram 

a cultura mineira na 

atualidade e seus 

patrimônios. 

Livros que citaram o Congado 

quando mencionaram a 

Comunidade Quilombola dos 

Arturos. 

Estado de Minas Gerais: a 

terra, a gente, a história 

(TEIXEIRA, 2014). 

História de Minas Gerais 

(CAMPOS; MOURA, 2011). 

Contos e Encantos Mineiros 

(OLIVEIRA; ASSIS, 2011). 

Estado de Minas Gerais: a 

terra, a gente, a história 

(TEIXEIRA, 2014). 

Geografia de Minas Gerais 

(CAMPOS; CRISPIM, 2011). 

História – Minas Gerais 

(TEIXEIRA, 2004). 

Minas Gerais: arte, cultura, 

história e geografia 

(CAMPOS; CRISPIM; 

MOURA, 2014). 

Projeto Jimboê: Minas Gerais: 

arte, cultura, história e 

geografia (SILVA; PORTO; 

FORTES, 2014). 

Minas Gerais – Geografia 

(ORTEGA, 2011). 

Minas Gerais – História 

(TEIXEIRA, 2011). 

Contos e Encantos Mineiros 

(OLIVEIRA; ASSIS, 2011). 

História nas Trilhas de Minas 

(SCALDAFERRI, 2011). 

Hora de Construir: História de 

Minas (SILVA; PORTO, 2011). 

Projeto Jimboê: Minas Gerais: 

arte, cultura, história e geografia 

(SILVA; PORTO; FORTES, 

2014). 

Minas Gerais História e Geografia 

(SCALDAFERRI, 2011). 
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Pequenos Exploradores – 

Minas Gerais: história, 

geografia, arte e cultura 

(VLACH; NOVAES; 

OLIVEIRA, 2014). 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Tabela 5: Livros que mencionaram Chico Rei. 

Livros que mencionaram Chico Rei 

Minas Gerais: arte, cultura, história e geografia (CAMPOS; CRISPIM; MOURA, 2014). 

Minas Gerais História e Geografia (SCALDAFERRI, 2011). 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Em nenhum livro houve um comentário sobre a grandiosidade das manifestações 

do Congado em Minas Gerais, onde estão presentes em mais de 400 cidades do estado 

mineiro. Citaram manifestações do Congado isoladas e não como um movimento forte em 

Minas Gerais. 

A maioria dos livros tratam Congado num pequeno espaço, como curiosidade, um 

quadro, em que não ocupa nem a metade de uma página. Às vezes, falam do Congado em 

uma linha. Outras só utilizaram a palavra Congado. É possível perceber a marginalização 

dessa manifestação no livro didático que circula por todo o território mineiro, sendo o 

Congado uma manifestação extremamente forte no estado. 

No livro Hora de Construir – História de Minas Gerais (2014) a presença do 

Congado se deu apenas na seguinte frase, referindo-se aos idosos da Comunidade dos 

Arturos: 

 

Eles são responsáveis pela bonita e orgulhosa comunidade negra, também 

são eles que transmitem os ensinamentos e a devoção a Nossa Senhora do 

Rosário, manifestada através do congado, herança deixada pelos pais. 

(SILVA; PORTO, 2014, p. 33) 

 

É interessante apresentar também que o negro é retratado de maneira 

marginalizada. O negro apareceu nesses livros quando foi falado do período escravocrata, 
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comentando sobre seus trabalhos e sobre os quilombos, apenas. Não houve outro conteúdo 

de referência negra que ganhasse destaque nos livros. Zumbi dos Palmares, em apenas dois 

livros, Chico Rei, apareceram como personalidades negras. A presença do negro na 

atualidade também passou despercebida. Nos livros que falaram sobre a população 

mineira, diziam que ela é formada por brancos, negros, indígenas, imigrantes, sem 

aprofundamento, sem ressaltar a importância negra no estado, sem mencionar o censo 

racial, sem dizer que a população negra em Minas Gerais é maioria, desde o ano de 2010. 

O negro foi lembrado apenas na situação de escravizado. De certo modo, esses livros não 

estão superando o caráter marginalizador e discriminatório que os livros didáticos vêm 

produzindo na história da educação brasileira. De certo, pensam que falar de negro é falar 

de escravo. Portanto, quando falam de negro restringe-se ao período escravocrata. 

Para Ana Célia da Silva (2004), em relação aos livros didáticos analisados por ela, 

“o branco foi personagem predominante, quer nas ilustrações, quer nos textos, enquanto o 

negro apareceu como minoria, de forma desumanizada, estereotipada, inferiorizada e sem 

direitos de cidadania” (2004, p. 37). 

De certo, a existência de Chico Rei em apenas dois livros didáticos dentre os 

dezesseis livros analisados é algo curioso. Como apresentado no primeiro capítulo houve 

uma grande produção literária e histórica a respeito de Chico Rei. No entanto, o fato de 

livros didáticos de História e Geografia Regional, exclusivamente do estado mineiro, não 

apresentarem Chico Rei, pode aferir que a história do monarca africano de Vila Rica não 

esteja tão permeada na sociedade mineira e, que, de certo, só é citado quando o relacionam 

com o Congado. O papel heroico era mais importante do que o papel de fundador do 

Congado em Minas Gerais. Nesse sentido, podemos compreender que não se faz mais 

necessário resgatar os heróis da história para exaltar o estado, a história e o patrimônio 

mineiro e também a cidade ouro-pretana, que, por sinal, teve pouco espaço nos livros 

didáticos analisados. Desse modo, houve um enfraquecimento, ou quem sabe, 

desaparecimento do discurso memorialista e monumentalista do estado mineiro, a partir de 

seus heróis, monumentos e manifestações culturais. O movimento, que foi forte até o 

começo da segunda metade do século XX, perde força e isso aparece nos livros didáticos 

de História e Geografia de Minas Gerais. 

No entanto, é curioso também o momento em que Chico Rei é citado nos livros 

didáticos analisados, onde, no livro de Helena Guimarães Campos, Débora Crispim Soares 

e Ricardo de Moura Faria, ao apresentar o Congado, apresentam a mítica de Chico Rei e a 
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discutem a partir da pesquisa recente realizada por Alessandro Dell’Aira (2010). Essa 

pesquisa foi fundamental, dentre as poucas pesquisas que tentam discutir uma historicidade 

sobre Chico Rei. Portanto, quando os autores do livro apresentam a história de Chico Rei e 

discutindo sua historicidade a partir da pesquisa de Dell’Aira é algo que faz refletir sobre o 

interesse do tema para os autores. Mas o que salta é a circularidade da pesquisa acadêmica, 

que fez ressoar no livro didático em questão. 

A pesquisa de Alessandro Dell’Aira (2010) foi publicada na Revista de História da 

Biblioteca Nacional, na edição de número 63, de dezembro de 2010. A revista tem 

circularidade, sendo encontrada em livrarias e bancas de jornal. Nesse caso, sugere que a 

referência da pesquisa de Dell”Aira neste livro didático tenha emergido do alcance do 

artigo pela Revista de História da Biblioteca Nacional. 

Esse livro didático, Minas Gerais, Arte, Cultura, História e Geografia (2014), 

escrito por Helena Guimarães Campos, Débora Crispim Soares e Ricardo de Moura Faria 

foi entregue entre os anos de 2016 a 2018 para um total de cinco escolas, em 2016 e 2017, 

e quatro escolas, em 2018. 

 

Nesse sentido, pude compreender, a partir da análise dos livros didáticos, bem 

como os projetos de Educação Patrimonial e a análise nas onze escolas de Ouro Preto, que 

a presença da história de Chico Rei no contexto escolar ouro-pretano foi pequena. 

No contexto das escolas visitadas e também no projeto de Educação Patrimonial 

desenvolvido via Secretaria Municipal de Educação, Chico Rei foi apresentado, não para 

remeter à tradição negra do Congado em Ouro Preto e à ação cultural-religiosa e de 

subsistência dos africanos em situação de escravidão, mas sim, falaram de Chico Rei 

relacionado aos monumentos históricos, enaltecendo a monumentalização de Ouro Preto 

como uma terra de grandes feitos e grandes heróis. Nesse sentido, a cultura escolar 

utilizou-se de um conteúdo legitimado, o propagado pelos memorialistas e 

monumentalistas, onde Chico Rei foi citado para endossar os monumentos do Centro 

Histórico de Ouro Preto. 

            Bourdieu (2013) fala a respeito da cultura legítima ao referir-se aos saberes dados 

como os conteúdos corretos a estarem presentes na escola. São conteúdos legitimados e 

que se configuram como conteúdos universais, que deve ser aprendido pelos estudantes. 

Para isso, a escola age em uma atitude arbitrária ao incorporar em seu interior uma cultura 

socialmente aceita, legitimando-a como conteúdo válido para ser ensinado. 
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De um modo geral, os valores arbitrários capazes de se impor como cultura 

legítima seriam aqueles sustentados pela classe dominante. Para Bourdieu, 

portanto, a cultura escolar, socialmente legitimada, seria, basicamente, a 

cultura imposta como legítima pelas classes dominantes. (NOGUEIRA; 

NOGUEIRA, 2002, p. 28) 

  

Para Bourdieu (2013), o sistema de ensino transmite uma cultura aristocrática e 

exige dos educandos essa cultura. Segundo o autor, há uma exigência cultural perante os 

educandos, referindo-se aos conteúdos legitimados. Essa exigência cultural sobre do que se 

deve ser ensinado e aprendido provoca uma marginalização de saberes que não adentram o 

ambiente escolar. 

Nesse sentido, a escola legitima essas marginalizações em seu ambiente ao não 

promover a transmissão aberta de conteúdos, como apresenta Bourdieu (2013). 

Ao reproduzir a cultura legítima em seu interior, e não abrir para outros saberes,  

que estão à margem do ambiente escolar, a escola atua conservando e perpetuando essa 

cultura legitimada. 

No caso do ambiente escolar de Ouro Preto, ele fez reproduzir e conservar a 

história de Chico Rei pautada na associação apenas aos monumentos históricos não 

abrindo para a apresentação e divulgação do Congado e do Moçambique do Alto da Cruz. 

A cultura legitimada na escola a respeito de Chico Rei refere-se à história 

legitimada historicamente, relacionando-o apenas aos monumentos, mesmo existindo, no 

território onde as escolas se inserem, a manifestação do Congado que se sustenta na mítica 

de Chico Rei. Nesse sentido, o ambiente escolar reforçou a história legitimada e anulou a 

experiência do Congado na mítica de Chico Rei. 

 Foi possível vislumbrar que os livros didáticos também apresentaram uma história 

legitimada, uma história comprovada historicamente, onde expressões míticas de origem 

negra, que dizem sobre manifestações afro-religiosas, como Chico Rei e o Congado, não 

foram selecionadas para fazerem parte do conteúdo dos livros. Chico Rei foi citado apenas 

em dois livros, entre os dezesseis analisados. O Congado esteve presente, no entanto, de 

maneira pequena, em poucos versos, o que pode indicar que as manifestações culturais e os 

conhecimentos da cultura negra não foram efetivamente valorizados nesses instrumentos 

didático-pedagógicos. 
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Arroyo (2012) apresenta que as relações políticas de subordinação exigem ignorar 

comunidades tradicionais, negros e indígenas, da produção intelectual, cultural e 

pedagógica, ignorando esses coletivos humanos como produtores de saberes, valores, 

culturas e até de processos pedagógicos próprios de suas lutas por emancipação. 

Segundo o mesmo autor, a missão colonizadora, o projeto de colonização procurou 

homogeneizar o mundo, fazendo com que se desperdiçasse experiências sociais, reduzindo 

a diversidade epistemológica, cultural e política do mundo, além da diversidade 

pedagógica, por desperdiçar e inferiorizar processos educativos, produção de saberes, 

valores de povos e coletivos tratados como inferiores (ARROYO, 2012). 

O projeto de colonização, pautado em uma cultura eurocêntrica, anulou e anula os 

conhecimentos e saberes de comunidades à margem desse modelo europeu, 

desvalorizando-os como saberes legítimos, relegados à inferiorização de sua cultura. 

  

Esse conceito operou a inferiorização de grupos humanos não-europeus, do 

ponto de vista da produção da divisão racial do trabalho, do salário, da 

produção cultural e dos conhecimentos. Por isso, Quijano fala também da 

colonialidade do saber, entendida como a repressão de outras formas de 

produção de conhecimento não-europeias, que nega o legado intelectual e 

histórico de povos indígenas e africanos, reduzindo-os, por sua vez, à 

categoria de primitivos e irracionais, pois pertencem a “outra raça”. 

(OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p. 20) 

  

            A ausência dos conhecimentos do Congado no ambiente escolar, nos livros 

didáticos e no projeto de Educação Patrimonial, bem como a ausência da história de Chico 

Rei, um rei negro associado à origem do Congado em Ouro Preto, apresenta-se como uma 

lacuna intencional no processo de ensino-aprendizagem das escolas ouro-pretanas, onde 

manifestações negras são desvalorizadas no ambiente escolar. Mesmo quando Chico Rei 

foi apresentado, como ocorreu em poucas das onze escolas investigadas, sua apresentação 

esteve vinculada aos monumentos históricos, e não à comunidade congadeira de Ouro 

Preto e do Alto da Cruz. É como se o corpus negro fosse deslocado da mítica do rei negro, 

onde ele daria apenas corpo para a existência da materialidade histórica de Ouro Preto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É chegado o fim desse trabalho. Ou o começo. Não sei. Uma pesquisa não se acaba, 

as possibilidades são infindas, há ainda muita coisa para investigar, para conhecer, para 

encontrar... e se encontrar. 

Posso falar do meu encontro com essa pesquisa. Mas deixarei para os parágrafos 

finais. 

A princípio, não me dava conta da quantidade de produções históricas que falaram 

de Chico Rei. Tomar conhecimento disso foi essencial para compreender os lócus em que 

sua mítica percorreu, foi utilizada, apropriada e divulgada.  

Ao analisar essas produções, pude conceber que os memorialistas e 

monumentalistas  escreveram sobre Chico Rei a fim de exaltar a memória histórica e os 

monumentos de Ouro Preto, desvinculando-o dos contextos que dizem sobre sua história: 

ações de africanos escravizados para a liberdade, coroações de reis negros, instauração do 

Congado. 

Os escritos memorialistas e monumentalistas foram legitimados, ganharam maior 

notoriedade e circularidade do que as produções do caráter do ativismo intelectual negro e 

das produções acadêmicas, por apresentarem-se em maior número, sendo produzidas desde 

o início do século XX até a atualidade; e também por terem incidido no território ouro-        

-pretano em uma época em que tentavam construir uma memória histórica de Ouro Preto. 

Foi possível perceber que, mesmo com as produções do ativismo intelectual negro, 

as produções acadêmicas e a experiência mítico-religiosa do Reinado do Alto da Cruz, o 

rei africano teve uma exaltação significativa pelos memorialistas e monumentalistas, 

deslocando-o do contexto de africanos em situação de escravidão e suas ações insurgentes, 

da associação em irmandades religiosas negras e da instauração de Reinados negros e do 

Congado. 

As produções do ativismo social negro também foram fundamentais para 

compreender a cobrança da mítica do rei africano no viés da identidade negra, ativismo 

negro e das manifestações negras. 

As produções acadêmicas fizeram-se iluminadoras para compreender que a mítica 

de Chico Rei tem, portanto, historicidade que se assemelha aos acontecimentos históricos 

na região do Palácio Velho e Alto da Cruz e à história das coroações de reis negros no 
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Brasil escravista. Assim, se Chico Rei não existiu, existiram outros reis negros em Vila 

Rica, que em tudo se assemelha a sua história. 

É no âmbito de reinados negros e identidade negra que habita a expressão mítico-    

-religiosa, expressão que estabeleci ao investigar na experiência do Reinado do Alto da 

Cruz com Chico Rei. 

Foi possível compreender, pelas entrevistas, que Chico Rei já era de conhecimento 

dos congadeiros e moçambiqueiros, que sua mítica já circulava na prática congadeira. 

Entretanto, a mítica foi aprofundada quando houve a busca pela retomada do 

Reinado do Alto da Cruz, onde tomaram conhecimento do livro de Agripa Vasconcelos 

(1966), apropriando-se do romance, que foi legitimada, como história verdadeira do mito. 

A história escrita foi lida como comprovação da veracidade de Chico Rei, e 

comprovação da existência do Congado e do Moçambique no Alto da Cruz. A guarda 

estava em processo de fortalecimento, em um caminho de busca de identidade e 

reconhecimento na cidade histórica. A apropriação da história escrita serviu como 

fortalecimento para reerguer o Reinado do Alto da Cruz, em 2009. 

Mas a história escrita não foi incorporada integralmente. Ela foi apropriada e 

passou a ser vivida em seu aspecto mítico a partir da experiência congadeira. Nessa 

coreografia onde, apropriaram-se da história escrita legitimada, incorporaram-na a partir da 

sua identidade como congadeiros, vivem-na na experiência mítico-religiosa. 

Reconheceram-se, portanto, descendentes de uma ancestralidade e puderam traçar um 

caminho histórico da origem de seu Congado, como cortejar e qual o caminho do cortejo. 

O mito de Chico Rei passou a ser vivido no âmbito incorporado, não na expressão 

mítico-heroica, como fez os memorialistas e monumentalistas, mas na experiência mítico- 

-religiosa. Os reinadeiros do Alto da Cruz vivem Chico Rei no âmbito da identidade 

congadeira, no âmbito da origem de Congado, da experiência religiosa, na fé, na devoção. 

Chico Rei para o Reinado do Alto da Cruz é o Grande Anganga Muquixe, o dono 

da festa, o Rei Congo mais velho, o primeiro. 

Mas o mito só (re)existe pelo corpo, incorporado. 

E com relação às escolas, a prevalência não foi o viés incorporado, da experiência 

mítico-religiosa, que esteve presente. Prevaleceu a história legitimada, do mito-heroico. 

Nas escolas dos arredores das residências dos congadeiros, uma, das três escolas, 

desenvolveram algo em relação ao Congado, mas não em relação a Chico Rei. 
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Nas escolas próximas ao acontecimento mítico de Chico Rei, a Igreja, a Mina e a 

festa do Reinado, todas exerceram alguma atividade. Três atividades a respeito de Chico 

Rei, no entanto não relacionada com o Congado, mas apenas com a materialidade do 

aspecto histórico da cidade, em específico a Mina Chico Rei. Na única escola em que 

Chico Rei e Congado estiveram relacionados se referiu a apresentações das guardas de 

Congado e Moçambique na escola. 

Entretanto, na maioria das escolas investigadas, seis entre dez escolas, não 

desenvolveram nenhuma atividade sobre Chico Rei, tampouco sobre o Congado. 

Portanto, houve uma desvalorização da experiência congadeira e do mito negro 

Chico Rei no ambiente escolar, pois, nos momentos em que Chico Rei mais apareceu na 

prática pedagógica (quatro escolas, entre dez) esteve relacionado com os monumentos da 

cidade. Nesse sentido, houve uma desvalorização da experiência mítico-religiosa em 

detrimento do mito-heroico de Chico Rei em Ouro Preto. Já, atividades sobre o Congado 

foram mínimas (duas escolas, entre dez). 

Em uma cidade histórica como Ouro Preto, onde a presença do Congado é latente e 

carrega o título de origem dessa manifestação afro-mineira pelo mito de Chico Rei, não 

valorizar essas questões em sala de aula, proporciona a anulação desses conhecimentos. A 

escola, portanto, estaria negando a existência do mito de Chico Rei e do Congado na 

cidade de Ouro Preto, por deixá-los à margem dos conteúdos possíveis e legitimados de 

serem introduzidos e apresentados nas escolas.  

Outra experiência de desvalorização da experiência mítico-religiosa do Congado 

com Chico Rei em detrimento do mito-heroico foi no projeto de Educação Patrimonial 

desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação para crianças da antiga 4ª série do 

ensino fundamental. 

Os momentos em que Chico Rei apareceu estiveram relacionados aos monumentos 

históricos: Minas, Chico Rei e Igreja de Santa Efigênia. O Congado não foi citado em 

nenhum dos dois livros entregues por esse projeto. Portanto, foi valorizado o mito-heroico 

vinculado aos monumentos históricos, desvalorizando e anulando a experiência do 

Congado em Ouro Preto e do Alto da Cruz. 

Já no projeto desenvolvido pela Comissão Ouro-Pretana de Folclore, Chico Rei foi 

apresentado como personagem lendário, associado ao Congado do Alto da Cruz. Sua 

presença, associado ao Congado se deu, pois quem realizou o projeto foi uma organização 

que trata do estudo e assistência para as manifestações tradicionais ouro-pretanas. 
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 Algo instigante decorreu dos livros didáticos. A história de Chico Rei que foi tão 

difundida pelas produções históricas de intelectuais mineiros, não teve relevância nos 

dezesseis livros didáticos analisados. 

 Compreendo que isso se dá pelo fato de o mito sobreviver apenas no âmbito 

incorporado. Explicando melhor, Chico Rei foi utilizado nas produções sobre a história de 

Minas Gerias e Ouro Preto quando se fazia necessária exaltar a cidade ouro-pretana e o 

estado mineiro. Às vezes divulgado como lenda, outras conferindo autenticidade, a mítica 

foi apropriada para construir um escopo histórico dessas localidades. 

 Mas o mito não tem comprovação histórica, não é legitimado cientificamente e 

talvez por isso, ele pode ter sido afastado dos livros didáticos, sendo citado minimamente 

juntamente ao Congado em apenas dois livros. Congado que também teve uma presença 

ínfima, se contar a magnitude da manifestação no estado mineiro. 

 No único livro onde Chico Rei foi tratado com mais ênfase, refletindo sobre sua 

historicidade e veracidade se deu a partir da referência da pesquisa de Alessandro 

Dell’Aira (2010). Da mesma forma, os autores se respaldaram em um conteúdo legitimado 

cientificamente para apresentar com mais profundidade a história de Chico Rei. 

 Há outro ponto de análise para o ocorrido no livro didático. Refere-se ao local de 

procedência dos escritores e das editoras dos livros, pois é recorrente autores de outros 

estados escreverem livros sobre Minas Gerais, o que aconteceu com os livros analisados 

por mim. Portanto, expressões significativas para o estado mineiro podem ter sido não 

escaladas para compor os livros. 

 Não tive como objetivo investigar se esses dezesseis livros didáticos foram 

utilizados pelos professores e professoras nas escolas. O que seria de grande valia para as 

pesquisas acadêmicas em educação, investigar como foram utilizados esses livros didáticos 

em sala. Entretanto, para isso, demandaria outra pesquisa. 

 Contudo, pude perceber que houve uma pequena divulgação da história de Chico 

Rei no ambiente escolar ouro-pretano. Essa pequena apresentação esteve ligada à 

expressão do mito-heroico, gerada pelos memorialistas e monumentalistas. Sua 

apresentação, em suma, esteve atrelada à materialidade e à monumentalidade de Ouro 

Preto. 

 A experiência mítico-religiosa do Alto da Cruz foi ínfima. Deu-se pelo projeto da 

Comissão Ouro-Pretana de Folclore e pelas apresentações das guardas de Congado e 

Moçambique realizadas em duas escolas. Desse modo, a organização que atua com as 
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manifestações tradicionais e o próprio Congado e Moçambique do Alto da Cruz foram os 

únicos que elaboraram algo que relacionou o Chico Rei e Congado. 

 As escolas, de fato, apresentaram a expressão legitimada historicamente: Chico Rei 

como mito-heroico.  

Portanto, emprestando os termos de Boaventura de Souza Santos (2000; 2008), o 

ambiente escolar ouro-pretano provocou uma “invisibilidade ativamente produzida” por 

afastar a mítica de Chico Rei e o Congado do ambiente escolar, e também um “desperdício 

de experiência humana”, por ter apresentado, nas poucas vezes em que ocorreu, Chico Rei 

no viés do mito-heroico, e não a partir da experiência do Reinado do Alto da Cruz. 

 

Pós-Tessitus 

 

 Há menos de um mês, quando me dei conta de que estava terminando essa 

pesquisa, escrevi em um dos meus vários caderninhos a seguinte frase: “como vou 

continuar vivendo?”. 

 Quem convive comigo sabe como sou dramática, quase sempre na brincadeira, mas 

finalizar uma pesquisa que esteve presente em meus pensamentos diários durante dois 

anos, traz uma sensação de que ficarei órfã. 

 Mas ganhei uma família. Mais uma família. A família do Alto da Cruz. Os 

congadeiros e moçambiqueiros que tanto me acolheram e me fizeram sentir e ser 

moçambiqueira. Fizeram-me vestir uma farda branca, cruzar o Rosário no peito, carregar 

guias, rezar, cantar, dançar e sentir toda a energia que envolve esse rito. 

Esse foi um dos encontros mais preciosos que tive. Encontrei-me com minha 

ancestralidade. Minha espiritualidade tem se desenvolvido. Tudo fez mais sentido. Hoje eu 

sei quem sou. 

Não sei se algum pesquisador ou pesquisadora consegue sobreviver ileso após suas 

pesquisas. Não sei se suas pesquisas os tocam. Não sei se alguém que pesquisa mitos, 

manifestações negras e educação em uma cidade como Ouro Preto não acabe se arrepiando 

a cada instante que lê um artigo, olha pela janela do quarto, e se depara com a cena que 

acabou de ser lida. 

Isso muito aconteceu comigo. Uma das ocasiões foi quando ainda morava em Ouro 

Preto, na casa localizada em cima dos dutos do complexo de minas do Palácio Velho, as 

minas de Chico Rei. Ao acabar de ler a pesquisa de Alessandro Dell’Aira (2010), olhei 
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pela janela de meu quarto e deparei-me com a Araucária e a Igreja de Santa Efigênia, como 

na litogravura de Johan Rugendas, de 1825. Como passar ilesa a essa pesquisa? 

Ouro Preto me tocou muito. O Reinado do Alto da Cruz, desde 2013, me toca muito 

e continua tocando, ritmadamente, como o toque serra acima do Moçambique. 

Entristeço-me (porém não me surpreendo) ao ver que essas manifestações negras 

não estejam efetivamente presentes no ambiente escolar de uma cidade como Ouro Preto. 

É preciso libertar-se do pensamento eurocêntrico, da escravização das mentes, como dizia 

Zapata Olivela e Malcolm X (WALSH, 2007), fugir da monocultura das mentes, como 

disse Vandana Shiva (2003). É preciso abrir-se para o sensível, para nossas raízes, para o 

respeito e valorização das culturas africanas e afro-brasileiras. E a escola, um espaço que 

provoca e reproduz o pensamento eurocêntrico e a monocultura das mentes, pode e deve 

romper com essa realidade. 

Em tempos de tantos retrocessos, é preciso estar atento e forte, como na música 

Divino Maravilhoso escrita por Caetano Veloso e interpretada por Gal Costa, em 1969, em 

plena ditadura militar. E não deixar, que, nós professores, sejamos engolidos por essa 

máquina esmagadora do capitalismo, que nos afasta dos afetos e da possiblidade de ser 

“o/a” diferente na escola. Sejamos todas e todos diferentes na escola. 

É preciso muito amor para isso. É preciso muito amor para continuar resistindo. 

No final do Reinado de 2018, uma moçambiqueira de quatorze anos questionando 

um professor do bairro disse: 

– “O que você pensa de nós, agora que você sabe que a gente vive um dia de cada 

vez?”. 

Eu, sem respostas (ainda), pensei e penso várias coisas. Resistência, ancestralidade, 

fé, herança africana. 

Mas, antes de tudo, penso AMOR. 

Em todas entrevistas que realizei com congadeiras/os e moçambiqueiras/os para 

essa pesquisa, quando as/os perguntei o que era o Congado, eu esperei receber uma 

resposta sistemática do que é essa manifestação. Porém, todas/os me responderam: o 

Congado é a minha vida! 

Palavras me fugiram da cabeça nesses acontecimentos. Mas agora, relembrando, 

vem à mente esse poema de Manoel de Barros: 

 

Para entender nós temos dois caminhos: 



198 
 

O da sensibilidade que é o entendimento do corpo; 

E o da inteligência que é o entendimento do espírito. 

Eu escrevo com o corpo. 

Poesia não é para compreender, mas para incorporar. 

Entender é parede; procure ser árvore. (BARROS, 1990, p. 212, 

grifos meus) 

 

E assim, aprendendo a escrever e a entender com o corpo, vivendo no âmbito 

incorporado, essa corpóreo-experiência, é que finalizo essa pesquisa.  

Que ela possa contribuir na luta pela valorização da história e da cultura dos 

africanos e afro-brasileiros, pela valorização da mítica de Chico Rei e do Congado, por 

uma sociedade cada dia mais justa, cada dia menos racista, pela vida do povo negro. 

Que esses mestres e mestras, capitãs, capitães, congadeiros, possam nos ensinar a 

viver e a viver de maneira incorporada. 

 

Agradeço às energias que confluíram. 

Agradeço a Chico Rei. 

 

Aê, Chico Rei, reiná 

Aê, Chico Rei, reiná 

Aê, Chico Rei, 

é madeira de lei 

Aê, Chico Rei, reiná. 

(Canto tradicional de Moçambique). 
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APÊNDICE I 

 

Roteiro de perguntas para realização das entrevistas com a Capitã Kátia Silvério, 

com a moçambiqueira Marize Guimarães e com o Capitão-Mor Kedison Geraldo. 

 

1. Nome:   

2. Idade: 

3. Profissão: 

4. Escolaridade: 

5. Pertencimento étnico-racial: 

6. Religião: 

7. Onde você nasceu?: 

8. Desde quando está no Congado/Moçambique?: 

9. O que é Congado pra você?: 

10. O que é o Moçambique pra você?: 

11. Como acontece o ritual do Congado?: 

12. Porque há a louvação à Nossa Senhora do Rosário?: 

13. Qual função do Congado, do Moçambique e do Reinado tem na cidade de Ouro 

Preto?: 

14. Porque você faz parte do Moçambique/Congado?: 

15. Onde você estudou?: 

16. Você se lembra de algum momento na escola ter falado sobre Congado e Chico 

Rei?:  

17. Qual a relação que a guarda tem com a escola próxima ao Reinado do Alto da 

Cruz?: 

18. Como que foi a conversa com a escola para pedir o alojamento para o Reinado do 

Alto da Cruz?: 

19. Quando vocês são chamados para fazer alguma coisa nessa escola?: 

20. Como é, da sua maneira, a história de Chico Rei?: 

21. E essa história foi repassada pra você como?: 

22. Você já teve contato com algum livro que conta a história de Chico Rei?: 

23. Qual a relação de Chico Rei com as guardas?: 

24. Qual a importância de Chico Rei para a guarda de Moçambique e de Congado?: 
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25. Qual a relação do Reinado do Alto da Cruz com Chico Rei?: 

26. O Reinado ficou muito tempo sem existir, né?: 

27. Qual o motivo de ter retomado o Reinado do Alto da Cruz? Qual ano?: 

28. O que é o Trono Coroado?: 

29. Porque foi escolhido Karina e Bonifácio como Reis Congos do Reinado do Alto da 

Cruz?: 

30. Tem relação dos reis de hoje, do trono coroado, com Chico Rei?: 

31. Como você percebe a história de Chico Rei na cidade hoje? Ela é valorizada?: 

32. As coisas sobre Chico Rei na cidade, você acha que está atrelada a vocês, às 

guardas?: 
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APÊNDICE II – IMAGENS 

 

Figura 25: Jovens moçambiqueiros do Alto da Cruz 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 
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Figura 26: Brinco de Chico Rei 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 

 

Figura 27: Caboclo no Reinado de 2018 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 
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Figura 28: Congado visitante no Reinado de 2018 

 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

Figura 29: Saudação de congadeiro à bandeira anfitriã. 
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Fonte: acervo da pesquisa 

 

Figura 30: Moçambique aos pés de seus mastros 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 

Figura 31: Catopês no Reinado de 2018 
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Fonte: acervo da pesquisa. 

 

Figura 32: Marujos no Reinado de 2018 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 

 

Figura 33: Congado da APAE no Reinado de 2019 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 
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Figura 34: Moçambique visitante no Reinado de 2019 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 

 

Figura 35: Rainha de Santa Efigênia e Rei de São Benedito do Moçambique 

 

Fonte: acervo da pesquisa.. 
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Figura 36: Rainha de Nossa Senhora do Rosário do Congado 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 

Figura 37: Rainha de Santa Efigênia do Moçambique 

 

Fonte: acervo da pesquisa. 


