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Introdução 

Procuramos neste texto refletir acerca da complexidade do espaço urbano. Para 

tanto, o município de Mogi das Cruzes pareceu bastante atraente pelo fato de estar inserido 

administrativamente na Região Metropolitana de São Paulo. Portanto, entendemos possuir 

características urbanas pelas quais se estendeu a metrópole paulistana. 

Considerando sua história, desde o período colonial, como núcleo de povoamento, 

temos o rural ali presente na sua gênese, e, com o tempo, a expansão da cidade com o 

desenvolvimento econômico que se instalava ao longo de 300 anos. 

Essa ruralidade se mantém não só em sítios, na produção de hortifrutigranjeiros, mas 

também na cidade. E ela é mais visível quando ocorrem as manifestações tradicionais como 

as festas religiosas. Ganha destaque a Festa do Divino Espírito Santo pela antiguidade da 

sua realização, sendo hoje também objeto da mídia e do mercado. Outras manifestações 

como a Folia de Santos Reis e a Dança de São Gonçalo, a música caipira e os grupos de 

Congadas, Moçambiques e Marujadas, estão presentes em Mogi das Cruzes. Estes três 

últimos se apresentam também durante a Festa do Divino. 

Procuramos, desta forma, os resíduos do mundo rural do tempo passado, no 

presente e no espaço urbano, buscando seus formatos atuais e as condições necessárias 

que propiciaram e propiciam a sua permanência na metrópole paulistana. 

A cidade e o urbano 

A cidade pode ser entendida como lugar onde se dá o encontro do diferente, o lugar 

do comércio e da produção; ali as pessoas realizam a troca, compram e vendem 

participando da lógica capitalista que submete o valor de uso ao capital; são os produtos 

industrializados, objetos que se tornam cada vez mais necessários à vida do homem, pois 

proporcionam o conforto doméstico ao seu cotidiano. 

                                                 
1 Departamento de Geografia/USP 
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O processo de industrialização tende a acabar com a cidade, surge como anti-cidade 

porque impõe a sua racionalidade mercadológica. O urbano, espaço abstrato, socialmente 

produzido, se manifesta na cidade concreta e exige a centralidade (comercial, simbólica, de 

informações, de decisões e de poder), esta mesma condenada pelo processo de 

industrialização (Lefebvre, 1972). 

A industrialização traz consigo a negação da cidade porque segrega, fragmenta e a 

dissolve, porque traz a racionalidade da produção, a divisão do trabalho, a regulação do 

tempo. Provoca um crescimento desordenado da cidade, um aparente caos, uma aparente 

homogeinização dos elementos do cotidiano e, por fim provoca a sua explosão. 

E é nessa explosão da cidade que o urbano se apresenta, pois segundo Lefebvre 

(1972: 48), isto ocorre 

“... ao passo que ele [o urbano] permite reconsiderar e mesmo compreender 

certos aspectos que passaram desapercebidos durante muito tempo: a 

centralidade, o espaço como lugar do encontro, a monumentalidade, etc.” 

Apesar da lógica do capital sobre a cidade e o urbano que tende a tudo dominar, no 

cotidiano está impresso a sua contradição. São momentos e espaços de autenticidade da 

vida social em que o capital, embora esteja presente, não domina por completo. No espaço 

urbano, os encontros e desencontros, descompassos de tempos e possibilidades de 

realizações (Martins, 1996) são constantes numa dinâmica que provoca choques e 

ajustamentos culturais, alterando, diluindo e/ou dissolvendo determinados costumes e 

tradições da sociedade. 

Vem à tona a ruralidade do passado que se manifesta no centro da cidade, dentro da 

diversidade que o espaço urbano carrega consigo. Podemos falar em temporalidades 

diversas presentes em um mesmo momento e espaço, expressos socialmente. 

Desta forma, encontram-se na práxis da vida cotidiana, em meio às contradições, 

resíduos, fragmentos realizados ainda que em descompasso no tempo histórico. São 

“... concepções e relações residuais que não foram capturadas pelo poder, 

que permaneceram nos subterrâneos da vida social, virtualidades 

bloqueadas”. (Martins, 1996, pg. 23, conforme Henri Lefebvre, 1965, pg. 36) 

Neste sentido, o tradicional e o moderno se complementam numa relação dialética; 

eles não se opõem, pois necessitam um do outro para a sua realização. Fazem parte da 

nova ordem justamente porque alimenta o seu contrário, reafirmam-se mutuamente. A 

sociedade moderna existe tendo como referência a sociedade rústica, com ares de 

superação diante da proposta de conforto e bem estar. 
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Mogi das Cruzes 

Mogi das Cruzes, sétima vila a ser criada na Capitania de São Vicente, foi batizada 

com vários nomes durante a sua formação territorial, passando de povoado à vila e de vila à 

cidade. 

Quando povoado, Mogi era conhecido por Boigy ou M´Boigy, e quando vila, o nome 

da padroeira foi acrescentado ao nome da localidade, daí Sat’Anna de Mogi. Devido ao 

costume de se colocar cruzes nos limites da Vila, as cruzes de Mogi, passou-se a 

acrescentar esta palavra no nome, ficando finalmente Mogi das Cruzes2 

(www.mogidascruzes.sp.gov.br – 2004). Grinberg (1981) traz uma relação de nomes que a 

Vila teve, registrados em documentos como as Atas da Câmara, durante o período de 1612 

a 1625; dentre eles temos: Vyllla da Sñora Santa Ana (22/07/1612), Vila da Sinhora Santa 

Ana de Mogi Miri (27/07/1613), Vila de Santa Ana das Cruzes de Mogi (05/01/1614), Villa de 

Santa Ana das Cruzes (08/03/1625) e, Mogi das Cruzes, atual nome do município. 

Conforme Grinberg (1981), Gaspar Vaz foi o fundador do povoado, ao construir uma 

estrada que mais tarde ligaria São Paulo a Mogi das Cruzes. Tratava-se de um pedido do 

então Governador D. Francisco de Souza, que tinha por objetivo encontrar minas de ouro. 

Nascia então, o povoado de M’Boigy, com a fixação de Gaspar Vaz neste local frio e úmido, 

propício à agricultura. E assim, em 1601, foi levantado o primeiro rancho na parte mais alta 

da várzea do Rio Tietê, na época conhecido por Anhembi3: 

“... um terraço quase plano, defendido dos ventos por duas enormes serras: 

a do Itapeti ao norte e a do Mar ao sul. Terraço cercado de grandes baixios, 

de brejos e de charcos que se estendiam por toda volta e em volta do 

Anhembi e de seus afluentes.” (Grinberg, 1981:2) 

A elevação da categoria de povoado à vila deu-se em 17/08/1611, sendo oficializado 

em 01/09/1611, momento em que foi levado à praça central um pelourinho, símbolo da 

jurisdição municipal. Segundo Rodolfo Garcia (1975, citado por Grinberg, 1981), sempre que 

                                                 
2 Há várias versões sobre o nome de Mogi das Cruzes. Uma delas, a que nos referimos no texto, é 

contada por D. Duarte. Uma segunda é de Azevedo Marques em Apontamentos Históricos, 

Geográficos, Estatísticos e Noticiosos da Província de São Paulo, e versa que existiam três cruzes no 

adro da primeira Igreja Matriz, resultando em Mogi das Cruzes. Já o Dr. João Mendes de Almeida 

(Dicionário Geographico da Província de São Paulo, 1902) nega que o nome Mogi das Cruzes seja por 

causa do costume de se colocar cruzes em um atoleiro, local onde muita gente estava enterrada 

(Grinberg, 1961). 
3 Os índios do século XVI, conheciam o Rio Anhembi como sendo o “rio das cobras” ou mogi, e 

“pequeno rio das cobras”  ou mogi mirim, do tupi. 
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se fundava uma vila era levantado um pelourinho de pedra ou madeira, na praça central 

para o açoite de prisioneiros. Somente 60 anos depois, em 17/08/1671 foi assinado o alvará 

que criou o município de Mogi das Cruzes (Grinberg, 1961). 

Enfim, todo esse processo que culminou na criação do município de Mogi das 

Cruzes, deu-se por conta do desenvolvimento da localidade, desde a doação de sesmarias 

no período de 1608 a 1640, momento em que a população foi se fixando e se reproduzindo. 

As necessidades para a garantia de certa qualidade de vida exigiam cada vez mais, maior 

infra-estrutura na vila e depois, na cidade. Investiu-se em arruamentos, na construção de 

prédios administrativos, Igreja, convento, hospital...; escolas, comércio mais intensificado, 

estradas de ferro e de rodagem, e outros serviços como cartório de registro civil (o primeiro 

foi criado em 1630) foram aos poucos se instalando. A partir da década de 1910 vão sendo 

instaladas redes de esgoto, luz elétrica, água encanada, guias e sarjetas nas ruas, jardins 

públicos e trens subsurbanos. 

Em seu processo de formação territorial, Mogi perdeu e ganhou distritos que, em 

1933 eram oito: Mogi das Cruzes (sede), Arujá, Biritiba Mirim, Itaquaquecetuba, Poá, 

Sabaúna, Santo Ângelo, Suzano e Taiaçupeba. Alguns destes foram emancipados 

tornando-se municípios como é o caso de Suzano e Poá em 1948 (Grinberg, 1961). 

Mogi das Cruzes foi se desenvolvendo economicamente e ganhando visibilidade 

num processo de três séculos de colonização; recebeu muitos imigrantes no início do século 

XX, dentre eles os japoneses que, a partir da década de 1920 desenvolveram a cultura do 

chá a princípio e, posteriormente de demais hortifrutigranjeiros 

(www.temnac.hpg.ig.com.br/mogi/historia.htm – 2004). Hoje abastece os estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro de hortifrutigranjeiros e flores. 

Tornou-se atraente aos investimentos industriais, abarcando atualmente mais de 300 

empresas na área de metalurgia mecânica, componentes eletrônicos, papel e papelão, 

química e farmacêutica (Moraes, 2000). Além disso, o setor de serviços e comércio tem se 

intensificado contando com cerca de 6.000 estabelecimentos comerciais e 7.000 empresas 

prestadoras de serviços (www.mogidascruzes.com.br – 2004). 

O município de Mogi das Cruzes, com área de 731 Km2, está localizado a 60 Km do 

centro da cidade de São Paulo no sentido Leste, sendo rota de acesso ao litoral norte do 

estado de São Paulo. Está dividido em distritos, tais como: Sabaúna, Engenheiro Cezar de 

Souza, Braz Cubas, Jundiapeba, Biritiba Ussu, Taiaçupeba e Quatinga. 

A religiosidade e o folclore 
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Comemorações religiosas e festivas trazidas de Portugal eram acolhidas na nova 

terra, pois auxiliavam os jesuítas na “salvação de almas pagãs” dos índios4 que, com seu 

canto e dança, enriqueciam a festividade. O sincretismo religioso estava se configurando, 

não só em Mogi das Cruzes, mas por toda parte por onde a Igreja e os bandeirantes 

passavam5. 

Eram três as principais procissões durante o ano em Mogi das Cruzes no período 

colonial: Corpus Christi era a mais solene; Visitações de Nossa Senhora, que acontecia em 

02 de julho e; o Anjo da Guarda ou Anjo do Custódio do Reino, festa sem data fixa que 

ocorria sempre no terceiro domingo de julho. Estas procissões eram estabelecidas pelas 

Ordenações Reais e as Câmaras eram obrigadas a realizá-las. Caso contrário, estas seriam 

multadas. Havia toda uma preparação para o evento, como a limpeza das ruas que 

demandava trabalho dos índios (“negros da terra”) sob ordem de seus senhores, que 

deveriam obedecer à Câmara sob ameaça de multa. Finalmente, durante as procissões, 

todos participavam com as melhores roupas (Grinberg, 1981). 

Fortemente ligados ao catolicismo, podemos encontrar algumas tradições e 

costumes voltados à moral, rituais que transmitem sabedoria e estreitam relações de 

parentesco (Fernandes, 1998). Nestas condições, não podemos deixar de falar do folclore. 

Carlos Rodrigues Brandão (1985: 23) traz um apanhado sobre o significado de folclore para 

vários autores: 

“Na cabeça de alguns, folclore é tudo o que o homem do povo faz e 

reproduz como tradição. Na de outros é só uma pequena parte das 

tradições populares. Na cabeça de uns, o domínio do que é folclore é tão 

grande quanto o do que é cultura. Na de outros, por isso mesmo folclore 

não existe e é melhor chamar de cultura, cultura popular o que alguns 

chamam de folclore.” 

Florestan Fernandes (1998: 56) entende o folclore como detentor de uma função 

social: 

“... as manifestações folclóricas podem ser ‘sobrevivências’ de um passado 

mais ou menos remoto. Nem por isso elas devem ser concebidas como 

algo universalmente vazio de interesses ou de utilidade para os seres 

humanos. Reciprocamente, as manifestações folclóricas podem inserir-se 

                                                 
4 Em Mogi das Cruzes prevaleciam os índios guaianás, trazidos pelos bandeirantes, de Piratininga. 
5 Mais tarde (embora, segundo Grinberg, não seja em grande número) viriam os negros escravizados 

contribuir culturalmente com seus batuques e musicalidade, além da religiosidade que misturou 

santos católicos e deuses africanos. 
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entre os elementos mais persistentes e visíveis de certas formas de 

atuação social. Nem por isso se deve supor que elas desempenham, 

universal e invariavelmente, determinadas funções sociais. Tudo depende 

da relação existente entre as manifestações folclóricas e o fluxo social”. 

Podemos entender, então, que o folclore desempenha sua função social no 

momento das festividades religiosas católicas também, pois contribuem para a continuação 

do sistema social. E aí podemos falar dos grupos de Congadas, Moçambiques, Marujadas, 

como também, sobre as festas aos santos, fortemente enfeitadas e alegres, como a 

realizada em pagamento de promessa a São Gonçalo do Amarante6. Temos também, as 

festas juninas, em comemoração aos dias de São João, Santo Antonio e São Pedro. E, no 

final do ano, a Folia de Santo Reis, para comemorar a chegada do Menino Jesus, além, é 

claro, da Festa do Divino Espírito Santo. São, portanto, festividades européias de origem 

rural que encontraram também no meio rural paulista as condições necessárias para a sua 

permanência. Condições essas que se deram não só pela fé cristã, mas em conjunto com 

as manifestações populares, podendo ser entendidas como manifestações folclóricas. 

Desta forma, segundo Fernandes (1998), o folclore apresenta-se como um elo entre 

o passado e o presente, preservando determinados valores sociais. 

A Festa 

A Festa do Divino Espírito Santo tem sua origem em Portugal, trazida pelos 

colonizadores. Câmara Cascudo nos conta: 

“Festa religiosa, em Portugal, estabelecida nas primeiras décadas do séc. 

XIV, pela Rainha D. Isabel (1271-1336) casada com o Rei D. Diniz de 

Portugal (1261-1325). Começou pela construção da Igreja do Espírito Santo 

em Alenquer7. Devoção rapidamente propagada, tornou-se uma das mais 

intensas e populares (...). Foi trazida para o Brasil no séc. XVI.” (Cascudo, 

2001:198) 

                                                 
6 Beato português, protetor dos violeiros no Brasil. Considerado santo da fertilidade, os fiéis recorrem 

a ele quando querem se casar e ter filhos. Conta a sua história que ele tocava viola para as prostitutas 

dançarem. Desta forma, exaustas elas não pecariam em seu trabalho. Para se auto penitenciar e não 

cair em tentação, São Gonçalo colocava pregos em seus sapatos. O pagamento de promessa feita a 

São Gonçalo é oferecer uma festa e dançar em sua homenagem. 
7 Fonte de Câmara Cascudo: D. Fernando Correia de Lacerda, História, Morte e Milagres, Canonização 

e Trasladação de Santa Isabel Sexta Rainha de Portugal, 185-189, Lisboa, 1680. 
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Conta Inezita Barroso8 que quando o reino de Portugal estava passando por uma 

terrível crise, a Rainha D. Isabel ofereceu ao Espírito Santo o cetro e a coroa reais. Isso 

significava que ela havia deixado sob os cuidados do Espírito Santo o reino de Portugal. A 

Rainha D. Isabel retirou-se no Convento de Santa Clara, retornando depois de o seu reino 

ter superado a crise. Em agradecimento ao Espírito Santo, ela promoveu uma festa em sua 

homenagem. 

E a Festa acontece é bastante conhecida e realizada em Mogi das Cruzes, devido 

também à tradição portuguesa com o processo colonizador; há registros do evento datando 

de 1752, quando Mogi das Cruzes ainda era Vila de Sant’Anna de Mogi das Cruzes, sendo 

antiga unidade de colonização portuguesa. Trata-se de compras de cera para vela 

registradas no livro de Gasto e Receita da Ordem Primeira do Carmo, conforme o 

Historiador Jurandyr Ferraz de Campos, estudioso do folclore em Mogi das Cruzes, citado 

por Moraes (2000). Entretanto, um outro estudioso de Mogi das Cruzes, Isaac Grinberg 

(1981: 18) publicou um registro de reunião realizada em 04/05/1613, no qual há referências 

à comemoração do Espírito Santo: 

“... requereo mais que todos os moradores desta Villa se ajunte depois do 

Espírito Santo para renovarem aquelle caminho real visto ser Entrada e 

Saída desta Villa...” 

Hoje a Festa do Divino Espírito Santo é bastante divulgada, pois oficialmente faz 

parte do calendário turístico de Mogi das Cruzes, desde 1985 (Moraes, 2000). 

A Festa começa a ser preparada um ano antes da sua realização, logo que termina a 

do ano corrente, e quando os novos festeiros são escolhidos. Ela acontece efetivamente 50 

dias após a Páscoa Cristã9 e dura 10 dias, terminando no Dia de Pentecostes10. 

Grinberg (1983) faz um relato da Festa do Divino ocorrida em 1900 em Mogi das 

Cruzes. Conta ele que nas alvoradas que aconteciam durante oito dias, a Folia do Divino11 

era acompanhada somente pelas pessoas que haviam feito promessa ao Espírito Santo, 

visto as baixas temperaturas nas madrugadas no período da festa. Depois da procissão, 

todos tomavam café com biscoito. 

                                                 
8 Citada por Rodrigues Filho e De Carlo Filho (2004). 
9 Estamos nos referindo à ressurreição de Jesus Cristo, comemorada no catolicismo. 
10 O acontecimento que marca o dia de Pentecostes é a manifestação do Espírito Santo aos apóstolos 

e à Virgem Maria no local onde foi realizada a última ceia de Cristo. 
11 A Folia do Divino é composta por vários instrumentistas que tocam viola, violão, pandeiro, 

sanfona... e puxam as músicas para a multidão acompanhar durante as procissões, principalmente na 

alvorada. 
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“A ‘Casa da Festa’ funcionava sem parar, onde se bebia rosa-sol [licor] e se 

comiam vários pires de doce de abóbora e de batata. À tarde havia 

brinquedos populares e a exibição da congada. E todas as noites 

funcionava animado leilão, enquanto duas bandas se alternavam, distraindo 

os freqüentadores”. (Grinberg, 1983: 54) 

No sábado acontecia a Entrada dos Palmitos, um desfile de carros de bois enfeitados 

com papel crepom colorido. 

“As esguias palmeiras, cortadas rente ao chão na zona rural, vinham se 

arrastando pelas estradas de terra e eram, afinal, plantadas nas covas já 

preparadas nas ruas José Bonifácio e Direita (hoje Paulo Frontin), cujas 

fachadas das casas ostentavam lanternas de cores variadas, muitas delas, 

iluminadas a vela”. (Grinberg, 1983: 56) 

No domingo, dia de Pentecostes, todos iam para a Praça da Igreja Matriz (Santana) 

onde eram promovidas brincadeiras para as crianças; à noite, a grande procissão ao Divino 

Espírito Santo era acompanhada por todos os devotos e, ao final, 10H da noite, realizava-se 

a queima de fogos. 

Trinta anos mais tarde, continua o autor a relatar a festa sem grandes alterações na 

sua organização geral, somente acrescentando que a escolha do casal de festeiros se dava 

por sorteio, promovido pelo Padre. Os festeiros, por sua vez, assumiam “poderes mágicos”, 

pois passavam a ter direito de abençoar e transmitir felicidade. 

Nos anos 80 já não havia mais o leilão, substituído pelas barraquinhas da 

quermesse, nem fogos e artifícios no encerramento da Festa. Naquela década, o afogado 

(ensopado de carne) não era mais distribuído, sendo somente realizadas visitas aos presos 

e às instituições de caridade quando eram oferecidos doces e salgados. 

Grinberg (1983), ao final de seu livro Folclore de Mogi das Cruzes, traz uma relação 

de festeiros, desde 1919 até 1983, explicando que nos anos de 1940, 41 e 42 houve 

proibição por parte do Vigário, de realizar a parte folclórica ou “profana” da Festa. 

Provavelmente este fato tenha ocorrido outras vezes, pois na relação de Grinberg, não há 

registros nos anos de 1942 a 1954, e 1956. Talvez simplesmente não tenha havido registro 

da Festa, talvez ela não tenha sido realizada. 

Acompanhando a Festa do Divino Espírito Santo em 2003 e 2004, é pertinente 

relatar como ela é realizada nos dias atuais. Os devotos participam desde o encontro de 

bandeiras que marca o início da festa, que se dá em frente à casa do festeiro, até a queima 

dos pedidos ao Divino Espírito Santo e o fechamento do Império. 
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Em procissão, as pessoas seguem até a praça da Igreja de Santana (Matriz) onde o 

Bispo Diocesano faz a bênção das bandeiras que trazem uma pomba branca12 ao centro. É 

dada a palavra também aos festeiros e alguns representantes políticos locais. Na praça, 

todo ano é construído o Império do Divino Espírito Santo, local onde as bandeiras são 

guardadas, e onde são feitos pedidos ao Espírito Santo, seja por escrito (sendo depositado 

em uma urna), seja dando nós nas fitas das bandeiras, ou ainda, na forma de orações. A 

cada ano , o Império do Divino é decorado de forma diferente, sempre com muito bom gosto 

e capricho13. 

Segue-se a festa com quermesse que, desde 2003, é realizada em um local afastado 

da praça central, no Centro de Integração Municipal Maurício Najar. Apesar de um pouco 

distante da Igreja de Santana, o Centro de Integração é grande o suficiente para abrigar as 

barracas de comida, bebida, doces e demais diversões, como a TV Globo local, com 

brincadeiras e karaokê. A quermesse acontece todos os dias da Festa, sendo voluntárias as 

pessoas que trabalham nas barracas oficiais; estas, por sua vez, são organizadas com o 

auxílio da Associação Pró Festa do Divino Espírito Santo14. 

A partir do segundo dia de festa é realizada a novena, às 19H, na Catedral de 

Santana, celebração eucarística com a participação especial do Bispo Diocesano, de padres 

da Diocese de Mogi das Cruzes e suas paróquias. Logo após a novena, é realizada a 

passeata das bandeiras que, com a participação da Folia do Divino e percorre as ruas do 

centro da cidade, em visita às casas de devotos do Divino Espírito Santo. 

A alvorada acontece durante nove dias, sempre às 5H da madrugada. A procissão é 

iniciada no Império, na praça da Catedral, com a participação da Folia do Divino, percorre 

várias ruas do centro, implorando as bênçãos do Divino Espírito Santo para a cidade que 

desperta. À frente estão os lanterneiros, que carregam lanternas rústicas, de vela, abrindo o 

caminho para a procissão. Na primeira segunda-feira da Festa, logo após a procissão da 

alvorada, é celebrada uma missa no Cemitério, ponto final da alvorada neste dia. É uma 

missa pela intenção dos Festeiros, dos Capitães do Mastro e dos devotos falecidos. No 

                                                 
12 A pomba simboliza o Espírito Santo e o fundo vermelho, o fogo, outra forma pela qual o Espírito 

Santo se manifesta.  
13 O Império tem sido decorado, nos últimos tempos pelo artista plástico Sérgio Vicco, juntamente 

com voluntários, e suas atividades iniciam-se aproximadamente um semestre antes da Festa (Mogi 

News, Suplemento Especial, 29/05/2003). 
14 A Associação Pró Festa do Divino Espírito Santo tem por objetivo promover a festa, auxiliando os 

festeiros em suas tarefas. Uma delas seria a arrecadação de fundos junto às empresas locais para a 

construção do Império do Divino e a decoração da Igreja. No ano de 2004, a Associação foi 

dispensada desta tarefa, conforme informado pela população local. 
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último dia da alvorada, ou seja, no domingo de Pentecostes, acontece o ritual da fogueira, 

em que a procissão é recebida pelas pessoas que ficaram em vigília na Igreja Nossa 

Senhora do Carmo. Em frente a essa Igreja é acesa uma fogueira, e feita a celebração com 

todos os fiéis. 

Retornando ao Império, todos -festeiros e devotos- tomam o tradicional café 

comunitário servido no Salão Paroquial da Catedral. É distribuído pão com mortadela e café 

preto, além dos chamados biscoitos de Mogi. 

O primeiro domingo da Festa, às14H é reservado para as crianças, pois no local da 

quermesse acontece a Tarde dos Folguedos Infantis, com quebra-potes, corrida do saco, 

corrida do ovo na colher e outras brincadeiras tradicionais. A intenção é resgatar 

brincadeiras antigas e inserir as crianças na Festa do Divino, já que elas é quem darão 

continuidade à tradição. 

Um dos momentos mais importantes da Festa do Divino é a Entrada dos Palmitos 

que acontece no sábado, a partir de 9H, dia anterior ao dia de Pentecostes. Antigamente, 

segundo Mogi News (2003), as palmeiras, abundantes na Mata Atlântica no período 

colonial, eram cortadas pela raiz e trazidas para a cidade em carros de bois e depois, 

fincadas nas ruas centrais, de seis em seis metros. Hoje, devido à leis de proteção 

ambiental e escassez da planta, não há mais este costume. 

“Conta a tradição que o Divino abençoava a casa onde era colocada a 

palmeira. Após a festa, os palmitos eram distribuídos entre os devotos, que 

comiam o miolo em sinal de devoção e fé”. (Mogi News, 29/05/2003, pg. 9) 

A concentração se dá em frente à capela de Santa Cruz, para o início do tradicional 

cortejo com bandeiras do Divino na frente, com a participação dos festeiros, ex-festeiros, 

devotos, Banda de Música Santa Cecília, grupos de Congada15, Moçambique e Marujada, 

Banda de Clarins da Cavalaria da Polícia Militar, bonecões, carros de bois, carroças, 

charretes, cavaleiros e o povo em geral, percorrendo as principais ruas do centro da cidade. 

                                                 
15 Segundo Câmara Cascudo (2001: 149), a congada é um “folguedo de formação afro-brasileira, em 

que se destacam tradições históricas, os usos e costumes tribais de Angola e do Congo, com 

influências ibéricas no que diz respeito à religiosidade. Lembra a coroação do Rei Congo e da Rainha 

Ginga de Angola, com a presença da corte e seus vassalos. Trata-se de um auto que reúne elementos 

africanos e ibéricos, cuja difusão vem do século XVII. As congadas (...) focalizam sempre a luta entre 

mouros e cristãos, terminando com a vitória dos cristãos e a conversão dos mouros, que são 

batizados no final”. Mário de Andrade, já em 1933 e 1936 pesquisava sobre a Congada e o 

Moçambique de Mogi das Cruzes. Seus registros estão em Danças Dramáticas do Brasil, 2002. 
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Após a Entrada dos Palmitos é distribuído o afogado no local da Quermesse. Este é 

um prato típico da Festa do Divino, feito com carne cozida e legumes, como uma sopa. 

Chega-se a esperar por 2H na fila para comer o afogado na crença de ser um alimento 

sagrado, abençoado pelo Espírito Santo. 

Ainda neste dia acontece o levantamento do Mastro. O ritual tem início às 17H com a 

concentração das bandeiras na casa do Capitão do Mastro, de onde seguem até a praça da 

Catedral, com o acompanhamento dos grupos folclóricos. 

Às 18H é efetivado o levantamento do Mastro da Festa em frente à Catedral, 

oportunidade em que é servido o tradicional licor rosa-sol ao pé do Mastro. 

No dia de Pentecostes, pela manhã, as escolas e demais instituições iniciam a 

confecção do tapete ornamental pelas ruas centrais de Mogi das Cruzes. Conforme Mogi 

News (2003), o tapete mede 465 metros e é confeccionado com cerca de três mil quilos de 

pó quartzo e quatro mil quilos de serragem, sendo utilizados também outros materiais como 

tampinhas de garrafa, pó de café, areia e sal grosso, envolvendo cerca de 800 pessoas. 

Ainda segundo o referido Jornal, o tapete é tradição nas festividades de Corpus Christi, mas 

que foi incorporada à Festa do Divino desde 1994, por iniciativa do educador e artista 

plástico Matias Tomasulo. Pelo tapete passa a procissão final, na qual estão presentes, 

conforme Campos (2002: 21) os grupos de Congada, Marujada e Moçambique16 abrindo o 

cortejo, as Irmandades de São Benedito, Venerável Ordem Terceira do Carmo, Sagrado 

Coração de Jesus, Santana e Santíssimo Sacramento; depois a rezadeiras com os pedidos 

dos devotos dentro de caixas fechadas. Logo depois, o Bispo Diocesano, seguido do 

Imperador e Imperatriz (casal de crianças), dos Festeiros e do Andor do Divino; depois ainda 

os casais de ex-festeiros e ex-capitães do Mastro, a Banda Santa Cecília e os devotos em 

geral. 

No percurso da procissão são colocados sete altares com a Pomba Branca, um de 

cada cor, representando os dons17 do Divino Espírito Santo. Ali, a procissão pára, o Bispo 

faz referência ao dom referente à cor, e uma pomba branca é solta. Termina a procissão na 

Catedral onde é celebrada a missa solene, pelo Exmo. Sr. Bispo Diocesano de Mogi das 
                                                 
16 Conforme Campos (2003), a congada, a marujada e o moçambique pouco diferem entre si, sempre 

louvando aos padroeiros. Em Mogi das Cruzes existem os seguintes grupos chamados de folclóricos: 

Congada São Benedito, Congada Santa Efigênia, Marujada Nossa Senhora do Rosário, e Moçambique 

São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. 
17 Isaías, profeta de Jesus Cristo, atribuiu ao Espírito Santo, sete dons, os quais são hoje 

representados por cores: azul – sabedoria; prata – entendimento; verde – conselho; vermelho – 

fortaleza; amarelo – ciência; azul escuro – piedade; roxo – temor a Deus (Isaías 11, 2), conforme 

Rodrigues Filho e De Carlo Filho (2004). 
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Cruzes. A pomba ornamental, que estava sobre o andor é levada para dentro da Igreja e os 

grupos folclóricos ficam dançando na Praça, em frente ao Império. 

Depois da missa ocorre a queima dos pedidos colocados na urna dentro do Império 

juntamente com os entregues às rezadeiras que, desde o início do ano, passaram pelas 

casas dos devotos com a pomba branca. Este ritual que simboliza a entrega dos pedidos de 

graças dos fiéis ao Espírito Santo, conta com a presença do Bispo e dos festeiros. 

Ao final do dia é o momento do fechamento do Império, em que os festeiros fazem o 

agradecimento e uma prece ao Espírito Santo. Fecham-se as portas do Império que será 

reaberta somente um ano depois. 

Durante as celebrações de Corpus Christi é anunciado o nome do novo festeiro pelo 

Bispo Diocesano. 

Considerações Finais 

A Festa do Divino Espírito Santo é uma festa que acontecia no meio rural de tradição 

portuguesa, encontrando no meio rural brasileiro, as condições necessárias para sua 

permanência. No entanto, é na cidade que ela se manifesta, o local de encontro das várias 

localidades rurais, sendo entendida como ponto central. É na cidade que a Festa se 

apresenta como agradecimento pela boa colheita do campo, pelo alimento de todos os dias. 

É também na cidade que está o comércio, o mercado, o dinheiro. Daí a Festa ser 

transformada também em mercadoria, e então, ela é consumida. Movimenta o comércio, o 

trabalho voluntário nas barracas da quermesse não só como contribuição às obras 

assistenciais da Igreja, mas também por conta de promessas e graças alcançadas. Daí a 

devoção ao Espírito Santo. 

Em Mogi das Cruzes, a Festa do Divino surge num primeiro momento como tradição 

dos colonizadores portugueses e da Igreja Católica com seu projeto “civilizador”. Mas a 

tradição passa a ser engolida pelo capital e torna-se atração, comércio. A Festa torna-se 

mercadoria a partir do momento em que traz lucro, movimenta o comércio local, transforma-

se em espetáculo. 

Partindo para uma análise mais pontual, os seus resíduos de autenticidade estariam 

nos grupos chamados folclóricos, não querendo dizer que estes não estejam também nos 

palcos, vistos como exóticos pela platéia. Mas ocorre um ajustamento cultural e 

contraditório, em que os grupos e talvez a Festa como um todo se utilizam desse mercado 

para se perpetuarem. Aproveitam do processo de desvalorização das tradições para 

valorizá-la, porque torna-se “diferente”, exótico aos padrões de comportamento 

metropolitano. Conforme Fernandes (1998: 77): 
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“... os elementos folclóricos, ao se preservarem, continuam a desempenhar 

funções socialmente construtivas nas estruturas ou nas relações sociais 

através das quais se mantêm... demonstram que a perpetuação tanto 

quanto a eliminação de itens e de complexos folclóricos são processos 

condicionados socialmente”. 

Desta forma, só podemos entender as transformações das tradições religiosas e 

folclóricas no contexto das transformações do espaço social, condicionadas pela 

racionalidade do capital. E só poderemos identificar o elemento irredutível da Festa do 

Divino após o entendimento do espaço urbano como espaço produzido socialmente, por 

isso, cheio de contradições. Nele as temporalidades se manifestam no folclore, no 

tradicional unindo passado e presente, na forma como a devoção e a fé são exteriorizadas. 

Então o presente revela a permanência de elementos do passado, de um passado rural, que 

está na gênese da formação social e territorial de Mogi das Cruzes. 

REFERÊNCIAS 

ANDRADE, Mário. Danças Dramáticas do Brasil. 2ª ed. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 2002. 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é Folclore. Coleção Primeiros Passos, 5ª edição. São Paulo: Editora 
Brasiliense, 1985. 

CAMPOS, Jurandyr Ferraz. A Festa do Divino em Mogi das Cruzes. Encarte do CD A Festa do Divino em Mogi 
das Cruzes, produzido pela Associação Pró-Festa do Divino Espírito Santo, 2003. 

CAMPOS, Jurandyr Ferraz. A Festa do Divino em Mogi das Cruzes. Mais de trezentos anos de fé e tradição. São 
Paulo: Associação Pró-Festa do Divino, 2001. 

CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. 11ª edição. São Paulo: Global, 2001. 

DIAS, Paulo Anderson Fernandes. São Paulo Corpo e Alma. São Paulo: Associação Cultural Cachuera!, 2003. 

FERNANDES, Florestan. O folclore de uma cidade em mudança. In: OLIVEIRA, Paulo de Salles (org.). 
Metodologia das Ciências Humanas. São Paulo: Hucitec/UNESP, 1998. 

GRINBERG, Isaac. Folclore de Mogi das Cruzes. São Paulo: I. Grinberg, 1983. 

GRINBERG, Isaac. História de Mogi das Cruzes. São Paulo: Saraiva, 1961. 

GRINBERG, Isaac. Mogi das Cruzes de 1601 a 1640. São Paulo: I. Grinberg, 1981. 

GRINBERG, Isaac. Mogi das Cruzes de Antigamente. São Paulo: I. Grinberg, 1964. 

GRINBERG, Isaac. Viajantes Ilustres de Mogi das Cruzes. São Paulo: S. C. P., 1992. 

LEFEBVRE, Henri. A Cidade e o Urbano. In: Epace et Politique. Paris: Éditions Anthropos, 1972. (Tradução de 
Margarida Maria de Andrade e Sérgio Martins, Mimeo, 2003.) 

LEFEBVRE, Henri. Le Retour de la Dialectique: 12 mots clef pour le monde moderne. Paris, Messidor/Éditions 
Sociales, 1986. 

MARTINS, José de Souza (org.). Henri Lefebvre e o Retorno à Dialética. São Paulo: Hucitec, 1996. 

MARTINS, José de Souza. A Sociabilidade do Homem Simples: cotidiano e história na modernidade anômala. 
São Paulo: Hucitec, 2000. 

MOGI NEWS. Suplemento Especial. Mogi das Cruzes, 29/05/2003. 

MORAES, Fernando Oliveira de. A Festa do Divino em Mogi das Cruzes. Dissertação de Mestrado do 
Departamento de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2000. 

 8587



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

PETRONE, Pasquale. Aldeamentos Paulistas. São Paulo: Edusp, 1995. 

PRADO Jr. A Cidade de São Paulo: Geografia e História. Coleção Tudo é História, 78. São Paulo: Brasiliense, 
1998. 

ROGRIGUES Filho, José Maria e De CARLO Filho, José. Das Origens à Festa do Divino. Mogi das Cruzes 
S.P. 2ª ed. São Paulo, 2004. 

SEABRA, Odette Carvalho de Lima. Urbanização. Bairro e vida de bairro. In: Travessia Revista do Migrante. 
Ano XIII, nº 38. São Paulo: Centro de Estudos Migratórios, setembro-dezembro/2000. 

Sites consultados: 

www.festadodivino.org.br – acesso em abril/2004. 

www.mogidascruzes.com.br – acesso em outubro/2004. 

www.mogidascruzes.sp.gov.br – acesso em abril/2004. 

www.temnac.hpg.ig.com.br/mogi/historia.htm – acesso em abril/2004. 

 8588 


