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Resumo 
 

O patrimônio cultural de um povo forma sua identidade, que é constituída pelo 

processo de folkcomunicação dos saberes, fazeres, expressões, práticas e 

produtos. Mogi das Cruzes é uma importante cidade para o congado do Estado de 

São Paulo. Devido à imigração de mineiros e de paulistas de outras cidades, 

ampliaram-se os grupos e a manifestação se renovou. Por isso, partimos de um 

levantamento bibliográfico e documental, com o objetivo de levantar as políticas 

públicas de conservação do patrimônio cultural imaterial pelos diferentes governos 

e, particularmente, pela Prefeitura da localidade. Ao trazermos os aportes legais e 

os conceitos que compreendem Patrimônio Imaterial, constatamos a importância 

das expressões culturais enquanto bens de relevância social e política para a 
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congada mogiana e, também, o valor da comunicação dos conhecimentos para o 

fortalecimento local. 
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Introdução 
 

A sociedade brasileira é multicultural, composta por grupos sociais diversos em 

suas etnias, gêneros, classes, idades, religiosidade; e atividades políticas, 

científicas e artísticas.  Esta pluralidade tem sua origem na própria formação 

histórica. O povo deste país possui como singularidade o fato de incorporar 

elementos de uma e outra cultura, de forma geral, transformando e fortalecendo 

expressões culturais que enriquecem valores e criam identidade. 

 

A diversidade cultural é objeto de reconhecimento internacional, a UNESCO no 

relatório escrito pelo ex-secretário geral das Nações Unidas Javier Pérez de 

Cuéllar, na obra Nossa Diversidade Criadora – Relatório da Comissão Mundial de 

Cultura e Desenvolvimento – UNESCO (1997) propõe uma nova relação do tema 

com os programas de desenvolvimento das nações, o que é reforçado em 1998 

quando em seu Plano de ação inclui a política cultural como fator condicionante 

para se alcançar este desenvolvimento e por fim em 2001, em sua Declaração 

Universal sobre a diversidade cultural, considerou que está não é só um direito 

dos povos, mas uma condição indispensável das políticas desenhadas para 

promover o diálogo entre os povos. 

Esta diversidade cultural ao logo da história tem sido reconhecida como valioso 

repertório constitutivo da história mundial, por isso a importância de compreender 

o que vem a ser patrimônio cultural para pensar nas formas de manutenção. 



 

Conservar o patrimônio cultural de um povo passa pela necessidade de se 

preservar edifícios, monumentos, objetos e obras de arte como, por exemplo, 

quadros e esculturas, mas também transmitir seus usos, costumes e 

manifestações culturais que se transformam com o decorrer do tempo e fazem 

parte da vida das pessoas. É um processo de folkcomunicação de transmissão de 

ideias e valores que estão diretamente ligados ao grupo em uma linguagem, 

peculiar aos participantes do processo, que auxilia na constituição e permanência  

da manifestação cultural (Beltrão, 2001). 

 

O patrimônio cultural de um povo é a transmissão de sua história por meios 

próprios a cada grupo e passa pela recuperação de sua memória em aspectos 

que formam sua identidade. Este patrimônio cultural e esta identidade são 

formadas pelo conjunto de saberes, fazeres, expressões, práticas e seus 

produtos. O fortalecimento da noção de pertencimento de indivíduos a uma 

sociedade, a um grupo, ou a um lugar são os objetivos principais da preservação 

do patrimônio cultural. A ideia de patrimônio não está limitada apenas ao conjunto 

de bens materiais de uma comunidade ou população, mas também se estende a 

tudo aquilo que é considerado valioso para as pessoas, mesmo que isso não 

tenha valor para outros grupos sociais ou valor comercial. Esse cabedal de 

conhecimento é transmitido em suportes familiares aos grupos (folkmídia) como 

em causos, lendas, receitas, músicas, danças, artesanatos, religiosidade, festas, 

vestimentas, valores comunitários (Schmidt, 2006). 

 

Pretendemos, neste artigo, trazer alguns marcos legais que delimitam Patrimônio 

Cultural e conceitos que compreendem Patrimônio Imaterial para ressaltar a 

importância das expressões culturais enquanto bens de relevância social e política 

para a comunidade ressaltando ainda que, a transmissão espontânea dos saberes 

pelos processos folkcomunicacionais leva ao fortalecimento de uma identidade 

local. Ao trazer as políticas públicas de conservação do patrimônio cultural 



 

imaterial ao longo dos anos pelos diferentes governos e, particularmente pela 

Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, refletiremos sobre a maneira como o 

poder público valida essas manifestações. 

 

Conceitos e regulamentações de Patrimônio Cultural 
 

A origem da palavra patrimônio nos remete a Roma Antiga e ao latim. 

Etimologicamente significa pater, ou melhor, “do pai”. Neste sentido, patrimônio é 

o que o pai deixa para o seu filho. Em sua concepção jurídica significa o conjunto 

de bens que o cidadão possui, e ao longo da construção deste conceito significou 

também Monumento ou Monumento Histórico agregando valores a rememoração, 

identidade e perpetuação (Silva, 2012). 

 

A página da UNESCO – Organização das Nações Unidas para Educação, a 

Ciência e a Cultura apresenta o seguinte conceito de patrimônio: “O patrimônio é o 

legado que recebemos do passado, vivemos no presente e transmitimos às 

futuras gerações. Nosso patrimônio cultural e natural é fonte insubstituível de vida 

e inspiração, nossa pedra de toque, nosso ponto de referência, nossa identidade” 

(UNESCO, 2013). 

 

Segundo Natália Guerra Brayner (2007) a ideia de um patrimônio cultural que 

fosse reconhecido como de interesse da humanidade começou a ser pensada e 

construída pouco depois da II Guerra Mundial (1939-1945), durante a qual vários 

monumentos preciosos, situados em quase todos os países envolvidos no conflito, 

foram destruídos, o que significou uma perda sem retorno para o conhecimento de 

culturas antigas e da história dessas nações. 

 

A partir do reconhecimento dos Patrimônios Mundiais, foi elaborada pela UNESCO 

a Convenção para Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (1972), e 



 

criada a Lista de Patrimônio Mundial. A pesquisadora afirma ainda que, com o 

decorrer do tempo, percebeu-se que o critério adotado para inscrição de um bem 

na Lista de Patrimônio Mundial tinha por base a valoração das culturas europeias 

de valor excepcional como igrejas, palácios e conjuntos e edificações urbanas 

documentadas por historiadores das culturas ocidentais. 

 

Foi, portanto, a partir de uma análise crítica dos limites da Lista do Patrimônio 

Mundial que a UNESCO começou a desenvolver uma série de programas que 

levaram à elaboração da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural 

Imaterial. O patrimônio cultural de um povo (comunidade ou população) não se 

limita aos seus bens materiais, antes deve ser estendido a tudo que é considerado 

valioso pelas pessoas, ainda que não tenha valor de mercado ou ainda seja 

desconsiderado por outros grupos sociais. 

 

A conservação do patrimônio cultural de um povo passa pela necessidade de se 

conservar os edifícios, monumentos, objetos e obras de arte como, por exemplo, 

quadros e esculturas, mas também dos usos, costumes e manifestações culturais 

que se transformam com o decorrer do tempo e fazem parte da vida das pessoas. 

O patrimônio cultural de um povo inclui sua história e pela sua memória que são 

aspectos que formam sua identidade, este patrimônio cultural e esta identidade 

são formadas pelo conjunto de saberes, fazeres, expressões, práticas e seus 

produtos. O fortalecimento da noção de pertencimento de indivíduos a uma 

sociedade, a um grupo, ou a um lugar são os objetivos principais da preservação 

do patrimônio cultural (Brayner, 2007, p.12).  

 

Importante destacar aqui que nessas formas de expressão cultural está inerente a 

transmissão desses conhecimentos de geração para geração, mesmo que com 

adaptações à realidade que se apresenta. A comunicação de suas memórias, bem 

como o fortalecimento dos grupos ocorre de forma horizontal em fluxos de 



 

informação necessários para o entendimento dos diferentes interlocutores desse 

processo folkmidiático. 

 

No entanto, isto não significa que tudo o que se comunica e vira expressão de um 

grupo pode ser considerado patrimônio cultural, ou ainda que seja, existe a 

necessidade de intervenção da sociedade para que seja realizada uma escolha, 

que no caso das políticas públicas, tem a participação do Estado com suas leis, 

instituições e políticas específicas. Na realidade, as escolhas são feitas baseadas 

naquilo que as pessoas consideram representativos da sua cultura, história e 

identidade, que está na memória das pessoas do lugar e que faz parte do seu 

cotidiano, de acordo com valores e significados atribuídos pela coletividade de 

forma a torna-los patrimônio. 

 

Pertinências sobre Patrimônio Cultural Imaterial ou Intangível 
 

Em 1972 ocorreu a Convenção da UNESCO sobre a Salvaguarda do Patrimônio 

Mundial, Cultural e Natural, que expressava a preocupação da comunidade 

internacional com a preservação e a valorização das expressões da chamada 

cultura tradicional e popular.  Alguns países orientais reivindicaram uma revisão 

dos critérios para inscrição de bens na lista de patrimônio mundial da UNESCO, 

na visão destas nações, desde os anos 50, já existia a necessidade de se 

preservar os modos de fazer, bem como rituais religiosos e técnicas construtivas. 

 

Alguns países do terceiro mundo, liderados pela Bolívia, também reagiram a esse 

documento, que definia o Patrimônio Mundial apenas em termos de bens móveis e 

imóveis, conjuntos arquitetônicos e sítios urbanos ou naturais, e solicitaram 

formalmente à UNESCO a realização de estudos que apontassem formas jurídicas 

de proteção às manifestações da cultura tradicional e popular como um importante 

aspecto do Patrimônio Cultural da Humanidade. 



 

 

Durante a 25ª Sessão da Conferência Geral, promovida pela UNESCO, que 

ocorreu em Paris no ano de 1989, foi elaborado o texto “Recomendação sobre a 

Salvaguarda da Cultura Popular e Tradicional”. Este documento até hoje 

fundamenta as ações de preservação do patrimônio cultural imaterial ou 

intangível, compreendidos como as expressões de vida e tradições que 

comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes do mundo recebem de seus 

ancestrais e passam seus conhecimentos a seus descendentes. Nele inclui a 

filosofia, os valores e formas de pensar, é fonte de identidade e de histórias 

pessoais e comunitárias, que são refletidas através das línguas, tradições orais e 

manifestações culturais. 

 

A transformação social e os processos de globalização são reconhecidos pela 

UNESCO como elementos que, concomitantemente, criam condições propícias 

para um diálogo renovado entre as comunidades, ao mesmo tempo em que geram 

a intolerância, proporcionando graves riscos de deterioração, desaparecimento e 

destruição do patrimônio cultural imaterial, devido à falta de meios para protegê-

los. 

 

Assim como estímulo a esta proteção, a UNESCO desenvolve o programa 

“Tesouros Humanos Vivos”, para os países a criarem um sistema permanente de 

identificação de pessoas (artistas, artesãos, etc.) que têm a responsabilidade da 

manutenção do seu patrimônio cultural imaterial. A organização considera, além 

das gravações, registros e arquivos, que garantir a aos portadores desse 

patrimônio a possibilidade de continuar produzindo e transmitindo estes saberes 

seja sem dúvida uma das formas mais eficazes de se preservar o patrimônio 

intangível. 

 



 

Finalmente, em 2003, após uma série de esforços, que incluíram estudos técnicos 

e discussões internacionais com especialistas, juristas e membros dos governos, a 

UNESCO adotou a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural 

Imaterial. Essa convenção regula o tema do patrimônio cultural imaterial e, assim, 

complementa a Convenção do Patrimônio Mundial, de 1972, que cuida dos bens 

tangíveis, de modo a contemplar toda a herança cultural da humanidade. 

 

O artigo 2° da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial 

entende por patrimônio cultural imaterial: 

 

[As] práticas, representações, expressões, conhecimentos 

e técnicas – junto com os instrumentos, objetos, artefatos 

e lugares culturais que lhes são associados – que as 

comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos 

reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 

cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se 

transmite de geração em geração, é constantemente 

recriado pelas comunidades e grupos em função de seu 

ambiente, de sua interação com a natureza e de sua 

história, gerando um sentimento de identidade e 

continuidade e contribuindo assim para promover o 

respeito à diversidade cultural e à criatividade humana 

(UNESCO, 2003, p.4). 

 

E é exatamente nesse contexto que os estudos folkcomunicacionais tornam- se 

pertinentes para pensar e demarcar os patrimônios culturais. Ligados à prática dos 

grupos sociais, abrem-se para os vários segmentos que compõem a sociedade, e 

localiza o homem em seus processos e relações. Tem a cultura como objeto, 

sendo que interessa mais particularmente os processos comunicacionais aí 



 

localizados. Isso quer dizer que, Luiz Beltrão ao propor essa disciplina há mais de 

50 anos, constatou que os diferentes grupos sociais rurais e urbanos transmitiam 

seus valores e se organizavam por meio de sua cultura e folclore, passou a 

sistematizar e descrever as diferentes manifestações populares em seus 

processos de comunicação interpessoal e transmissão de saber. Os estudos 

recentes continuam com essa metodologia abordando os modos culturais na 

arena global, o que contribui para subsidiar diversos estudos interdisciplinares de 

grupos científicos nacionais e internacionais, órgãos governamentais e instituições 

como a UNESCO (Schmidt et al., 2006). 

 

O Patrimônio Cultural Material e Imaterial no Brasil 
 

A primeira legislação referente ao patrimônio cultural no Brasil surge em 1937, 

através do Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, que regulamentou a 

criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, cujo 

anteprojeto foi elaborado por Mário de Andrade, em uma proposta entregue, em 

1936, ao ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema. Em sua proposta, 

Mario de Andrade, já assinalava que a composição do patrimônio cultural da 

nação compreendia muitos outros bens além de monumentos e obras de arte, em 

sua concepção o patrimônio histórico e artístico deveria ressaltar os modos de 

fazer, as festas e as diversas expressões culturais do povo brasileiro, ao mesmo 

tempo em que buscava assegurar a diversidade e especificidade regional. 

 

O patrimônio intangível acabou não sendo abrangido pelo decreto-lei nº 25 de 

1937, que privilegiou os bens materiais, em especial a arquitetura barroca e 

colonial tidas como genuinamente brasileiras. Nas primeiras décadas do trabalho 

do SPHAN foram inúmeros os tombamentos com destaque para atuação dos 

arquitetos (profissionais que compunham maior parte do Serviço de Patrimônio) 



 

numa nítida preocupação com o patrimônio material, em especial os imóveis (os 

chamados bens de pedra e cal). 

 

Na década de 70, contudo, houve uma retomada das ideias propostas por Mário 

de Andrade no pré-projeto para criação do SPHAN, pelo Centro Nacional de 

Referência Cultural e, em seguida, pela Fundação Nacional Pró-Memória. “Nesse 

período, foram realizadas ações de registro bastante significativas que, apesar do 

seu caráter experimental e não sistemático, propiciaram uma importante reflexão 

sobre a questão, tendo como principal fruto a sedimentação de uma noção mais 

ampla de patrimônio cultural” (Castro, 2006, p.15). 

 

Apesar das intensas ações do IPHAN, nos últimos 60 anos, outras instituições 

como o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, que hoje é ligado à 

Funarte, também se debruçaram sobre o assunto, realizando expressivo trabalho 

de conservação, promoção e difusão do conhecimento produzido pela cultura 

popular e sobre ela, desenvolvendo ainda ações de apoio às condições de 

existência dessas manifestações e mantendo um extraordinário acervo sobre o 

tema. 

 

A Constituição Brasileira de 1988 consolidou de maneira significativa uma 

abordagem democrática de questões relacionadas aos direitos culturais, à 

conservação do meio ambiente e à proteção da biodiversidade. Da perspectiva do 

patrimônio cultural, ela foi inovadora em diversos sentidos. 

 

Os artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988 ampliaram a noção de 

patrimônio cultural até então voltado para os bens de natureza material. Com a 

sua promulgação ocorre o reconhecimento da existência de bens culturais de 

natureza material e imaterial, e explicita a proteção às manifestações populares, 

indígenas e afro-brasileiras ao incorporar o conceito de representatividade. E 



 

também estabeleceu instrumentos de proteção e salvaguarda como o inventário, o 

tombamento e a desapropriação, além da criação de novos, como o registro 

formas de preservação, o registro. 

 

Apesar destes avanços, de acordo com o arquiteto Luiz Philippe Peres Torelly 

com o governo do presidente Fernando Collor houve um grande retrocesso,  

 

o resultado foi o desmantelamento da ação governamental 

no segmento, o que se faria sentir ao longo de toda uma 

década, com a paralisia e o retardo da máquina pública, 

mentora e principal agente técnico e financeiro das 

políticas preservacionistas” (2012, p.10). 

 

O Ministério da Cultura, no ano de 2000, apresentou o Decreto no. 3551 

instituindo “o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem 

patrimônio cultural brasileiro” e criou “o Programa Nacional do Patrimônio 

Imaterial”. Em 2004, já na gestão de Gilberto Gil, desdobrou a atuação do 

ministério com o Decreto n° 5.040 para criação do Departamento do Patrimônio 

Imaterial do Iphan (DPI), ao qual se integrou o Centro Nacional de Folclore e 

Cultura Popular - CNFCP (IPHAN, 2010, p.15). 

 

Nos últimos anos houve grandes avanços nos processos de proteção e 

salvaguarda dos bens de natureza imaterial, com aumento na participação da 

sociedade civil e ações dos governos locais. 

 
Política de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial adotadas no Brasil 
 

A conceituação do Patrimônio Cultural Imaterial no Brasil acompanha de perto a 

formulação instituída pelo artigo 2° da Convenção para a Salvaguarda do 



 

Patrimônio Cultural Imaterial – UNESCO/2003. O Decreto nº 3.551, de 4 de agosto 

de 2000, que institui o registro e cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, 

compreende o Patrimônio Cultural Imaterial brasileiro os saberes, os ofícios, as 

festas, os rituais, as expressões artísticas e lúdicas, que, integrados à vida dos 

diferentes grupos sociais, configuram-se como referências identitárias na visão 

dos próprios grupos que as praticam. Essa definição indica o entrelaçamento das 

expressões culturais nas dimensões sociais, econômicas, políticas, entre outras, 

que articulam estas múltiplas expressões como processos culturais vivos e 

capazes de referenciar a construção de identidades sociais. 

 

Segundo Marcia Sant’Anna que é Diretora do Departamento de Patrimônio 

Imaterial do IPHAN: 

 

A noção de bem cultural imaterial diz respeito então a 

domínios da vida social e coloca no centro do processo de 

salvaguarda os grupos e indivíduos responsáveis pela 

vigência dessas práticas - os seus "detentores". A 

salvaguarda desses bens, portanto, está orientada para o 

apoio àqueles que os transmitem e mantêm e, por isso, 

devem participar ativamente da identificação, do 

reconhecimento patrimonial e do fomento à sua 

continuidade e sustentabilidade (et al.,2010). 

 

No Brasil a preservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial é 

responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. 

E o processo utilizado e adequado para conservação de edificações, casas, 

igrejas, monumentos, sítios naturais é o tombamento. O procedimento não 

alcança o mesmo sucesso quando falamos de patrimônio de natureza imaterial, 

nestes casos o caráter processual e dinâmico, pois que falamos de ritos e 



 

celebrações, formas de expressão musical, verbal e cênica, conhecimentos e 

técnicas, folguedos, etc, pede instrumentos  e  medidas  de  salvaguarda  que  

viabilizem  as  condições  de  sua produção e reprodução destes bens. Conforme 

publicação do IPHAN 

 

[...] sua continuidade depende da existência, e da atuação 

reiterada, no tempo e no espaço, de sujeitos desejosos e 

capazes de produzir e/ou reproduzir esses bens. Nesse 

caso, a preservação tem como foco não a conservação de 

eventuais suportes físicos do bem – como objetos de 

culto, instrumentos, indumentárias e adereços, etc. – mas 

a busca de instrumentos e medidas de salvaguarda que 

viabilizem as condições de sua produção e reprodução, 

tais como: a documentação do bem, com vistas a 

preservar sua memória; a transmissão de conhecimentos 

e competências; o acesso às matérias primas e demais 

insumos necessários à sua produção; o apoio e fomento à 

produção e ao consumo; a sua valorização e difusão junto 

à sociedade; e, principalmente, esforços no sentido de que 

os detentores desses bens assumam a posição de 

protagonistas na preservação de seu patrimônio cultural 

(2006, p. 17 e 18). 

 

Para que um bem cultural possa ser reconhecido pelo poder público como um 

patrimônio cultural brasileiro, a Constituição de 1988 determina como requisito sua 

“relevância para a memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira”. 

Além disso o IPHAN preconiza que 

 



 

Outro requisito fundamental é a sua continuidade histórica, 

ou seja: que essas manifestações sejam reiteradas, 

transformadas e atualizadas, a ponto de se tornarem 

referências culturais para as comunidades que as mantêm 

e transmitem no tempo. A noção de ‘referência cultural’, 

foco da ação do CNRC e das instituições que a ele 

sucederam, foi base fundamental para a reflexão e a 

busca de instrumentos de salvaguarda adequados aos 

bens culturais de natureza imaterial (et al., p.18a). 

 

Nas palavras de Maria Cecília Londres Fonseca “falar em referências culturais 

significa dirigir o olhar para representações que configuram uma ‘identidade’ da 

região para seus habitantes, e que remetam à paisagem, às edificações e objetos, 

aos ‘fazeres’ e ‘saberes’, às crenças e hábitos”. O conceito de referência cultural 

foi adotado pelo IPHAN e é utilizado em trabalhos regionais pelo país, e estão 

definidas no Manual de Aplicações do Inventário Nacional, que é um dos 

instrumentos de políticas públicas (apud IPHAN, 2006, p 19). 

 

A publicação do IPHAN afirma ainda que uma nova visão da preservação foi 

incorporada através da noção de referência cultural. E ainda que a adoção deste 

conceito “Significou, também, assumir que a atribuição de valor patrimonial a 

objetos e ações não é prerrogativa exclusiva do Estado e de seus representantes. 

Antes disso, precisa envolver os sujeitos que mantêm e produzem bens culturais” 

(2006, p.19) Assim foram estabelecidos três instrumentos básicos de salvaguarda 

de bens culturais imateriais: os mapeamentos e inventários de referências 

culturais; o registro, conforme formalizado no Decreto 3.551/2000; os planos e 

ações de salvaguarda. As informações produzidas devem ser armazenadas no 

IPHAN, para amplo acesso da sociedade. 

 



 

Na visão do IPHAN, no registro dos bens culturais de natureza imaterial estão 

incluídos, ou contextualizados, nos Livros do Registro conforme o Decreto nº 

3.551, de 4 de agosto de 2000 que institui o “Registro de Bens Culturais de 

Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro”. Esse registro 

pode ser feito nas categorias: Saberes, Formas de expressão, Celebrações, 

Lugares. E os responsáveis pela instauração de processos de registro são: o 

Ministro de Estado da Cultura; Instituições vinculadas ao Ministério da Cultura; 

Secretarias de Estado, de Município e do Distrito Federal; Sociedades ou 

associações civis. 

 

Nos estudos em folkcomunicação, os dados sistematizados nas pesquisas de 

campo, contemplam os instrumentos definidos pelo IPHAN, quando em diferentes 

momentos a Rede de Pesquisa em Folkcomunicação realiza estudos que 

mapeiam e registram os processos de comunicação próprios ao grupo que possui 

o bem cultural no cenário nacional; ou quando um pesquisador aprofunda um 

estudo de caso em minúcias. Os processos estudados levantam justamente o 

aspecto imaterial quando na transmissão do valor, do saber, do fazer, do sentir, do 

relembrar dentro de uma contextualização. E, por outro lado, do modo como se faz 

público e mediado os conteúdos desses bens, tornando-os referência e 

patrimônio. 

 

A Congada e as Políticas em Mogi das Cruzes 
 

Uma importante expressão afro-brasileira, e cenário para aplicação dos conceitos 

neste estudo, é a Congada. Anualmente são realizados, em várias partes do 

Brasil, eventos culturais onde a Congada se apresenta com objetivo principal de 

louvar seus santos protetores, os santos pretos como São Benedito, Santa 

Efigênia e Nossa Senhora do Rosário. E, também, apresentar as marcas culturais 

afro- brasileiras de uma comunidade. 



 

 

Segundo Silva (2008, p.7) A Congada é composta por diversos elementos, e estes 

são ricos de significados que representam a singularidade de cada grupo. 

 

A corte assim como a família real ou reino do Congo é 

comum em todas as manifestações, o rei, que possui em 

sua maioria um nome de origem africana, a rainha, 

príncipes e princesas, são considerados tradição entre os 

congadeiros possuindo permanência vitalícia. A corte é o 

grupo de pessoas mais próximo da família real, 

compondo-se de fidalgos, secretários, cacique, general e 

capitão, e as crianças que participam da manifestação 

cultural são sempre chamadas de conguinhos. 

 

Mogi das Cruzes é uma importante cidade para o congado de São Paulo. 

Originariamente existia somente o Moçambique Paulista e a Congada, como 

manifestações características do estado de São Paulo. Devido à imigração de 

mineiros e de paulistas de outras cidades do estado, seu congado se renovou. 

Situada no extremo leste da Região Metropolitana da cidade de São Paulo, sua 

área territorial é de 721 km2 e faz limite com os municípios de Arujá, Guararema, 

Santa Isabel, Bertioga, Biritiba Mirim, Suzano, Itaquaquecetuba e Santo André. 

Segundo o senso demográfico de 2010 sua população era de aproximadamente 

390 mil habitantes. 

 

Na cidade de Mogi das Cruzes, por meio do decreto nº 7.970 de 10 de setembro 

de 2007, institui o Livro de Registro das Formas e Expressão que as Congadas, 

Marujadas e Moçambiques são folguedos de formação afro-brasileira, em que se 

destacam as tradições históricas, os usos e costumes tribais de Angola e Congo, 

com a introdução de influências ibéricas na parte religiosa. São grupos ativos nas 



 

Festas de São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, Santa Ifigênia e Divino 

Espírito Santo. Na cidade estão registrados cinco grupos de Congada e dois de 

Moçambique. 

 

• Congada Marujada Nossa Senhora do Rosário – 1957 

• Congada São Benedito Império de César – 1961 

• Congada de Santa Ifigênia – 1984 

• Congada Batalhão Nossa Senhora Aparecida – 2004 

• Congada do Divino Espirito Santos - 2011 

 

E em 28 de dezembro de 2009, são oficializados e colocados a público os 

pareceres do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural, 

Artístico e Paisagístico de Mogi das Cruzes – COMPHAP e do Conselho Municipal 

de Cultura – COMUC, através do edital nº 44, para inscrição dos seguintes bens 

culturais no referido livro de registro, que a partir desta data passa a ser intitulado 

“Patrimônio Cultural Mogiano”: 

 

• Festa do Divino Espirito Santos – Livro de Registro de Celebração. 

• Festa de São Benedito – Livro de Registo de Celebração. 

• Entrada dos Palmitos – Livro de Registro de Celebração. 

• Afogado – Livro de Registro de Saberes. 

• Congada – Livro de Registro de Expressões. 

• Moçambique – Livro de Registro de Expressões. 

 

Dando continuidade às ações para conservação de tão valioso patrimônio cultural 

imaterial em julho de 2009 foi fundada a Casa do Congado, reunindo todas as 

principais agremiações de congada em atividade em Mogi das Cruzes, o objetivo é 

contribuir para a proteção, conservação e continuidade das manifestações, 

saberes e tradições populares. 



 

 

Considerações Finais 
 

As manifestações culturais têm sido foco de grandes discussões públicas por 

muitas décadas, bem como têm servido aos grupos sociais como suporte para 

seus bens imateriais para garantir suas memórias, seus patrimônios, sua 

identidade. Por isso que os processos constitutivos de políticas culturais tenta 

abarcar em cada marco regulatório as características expressas em 

manifestações distintas que conjugam patrimônios ora materiais ora imateriais. 

Aliás, é justamente o resultado dessas manifestações com importância histórica e 

social, como é o caso das Congadas em Mogi das Cruzes que resulta na 

constituição de políticas culturais. 

 

As congadas expressam seus modos singulares durante anos na história da 

cidade, e hoje elas são consideradas uma produção cultural emblemática no 

cenário político e social do Estado de São Paulo. Elas foram estabelecendo 

relações do local ao global e, ano após ano, foram consolidando sua identidade, 

sua força local que expressa todo o conhecimento tradicional e toda a 

representatividade para as novas gerações. As congadas em Mogi das Cruzes 

tornaram-se referências culturais e, consequentemente, de acordo com o exposto 

acima, levou ao reconhecimento de Patrimônio Cultural. 

 

As Congadas de Mogi das Cruzes têm vínculo com seus grupos produtores, de 

modo intensificado após terem sido reconhecidos e garantidos pelas políticas 

públicas. Suas lideranças estabelecem um processo de comunicação com seu 

grupo e este com outros grupos. Isso garante a articulação e qualificação da 

manifestação cultural para protagonizar ações que levem à incorporação pública 

do patrimônio. Por outro lado, ainda, todo esse processo de legitimação possibilita 



 

a criação de novos canais de comunicação entre os diferentes poderes instituídos, 

e um estímulo para uma produção cultural cidadã. 

 

Por fim, quando relacionamos os aportes legais e os conceitos que compreendem 

a constituição do Patrimônio Imaterial, constatamos a importância da metodologia 

da fokcomunicação para apreender os aspectos da vida cotidiana, os aspectos 

físicos, simbólicos e imaginários. Principalmente no que se refere à cultura popular 

e ao folclore, na importante tarefa de identificar a esfera material e a imaterial. 

Pois o cotidiano atualiza, incorpora, assimila e reapresenta, e esse campo de 

estudo registra e reflete sobre isso. Quando tomamos as expressões culturais 

enquanto bens de relevância social e política para a comunidade mogiana e, 

também localizamos a pertinência da folkcomunicação como processo. Pois está 

exatamente na transmissão dos saberes e na autovalorização o ponto principal 

para o fortalecimento local. 
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