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RESUMO 
 
 

Lagoinha - SP, como muitas cidades brasileiras, surgiu às margens de um caminho de tropas. 
Os pousos de tropeiros que, constantemente seguiam para Ubatuba - SP e para todo o Litoral 
Norte (passando pelo território onde hoje está a cidade de Lagoinha), na fase áurea do café do 
Vale do Paraíba e Sul de Minas, deram origem ao povoado, em meados do século XIX. A Igreja 
foi muito importante para a constituição da paisagem. Esse processo ocorreu de forma 
marcante em Lagoinha. A doação do terreno nos arredores da capela de Nossa Senhora da 
Conceição, visando à oficialização, certamente foi ponto de partida para que Lagoinha fosse 
elevada à categoria de Freguesia e também para que fosse constituída como paróquia, no ano 
de 1866. A religião é um marco muito importante no município. Lagoinha é a cidade que, 
proporcionalmente ao número de habitantes, possui o maior número de católicos do estado de 
São Paulo. As festas religiosas são uma tradição lagoinhense e a principal marca do 
catolicismo no município. A principal delas é a Festa do Divino Espírito Santo, que acontece no 
mês de julho. O trabalho se refere à Festa do Divino Espírito Santo, que como já citada acima é 
realizada anualmente no município de Lagoinha, São Paulo e é considerada a mais importante 
manifestação da cultura tradicional do município de cunho religioso. O interesse pelo estudo 
surgiu devido à falta de registros históricos da festa e sua documentação como manifestação 
da cultura lagoinhense. Para desenvolver a pesquisa, foram frisados os itens de religião, 
cultura e economia local. Representados por símbolos, rituais, danças, comidas típicas, 
fortalecimento do comércio local e/ou informal e o turismo, sendo estes os elementos que 
fortalecem a festa. Para completar a busca de informações foi feita uma entrevista com o 
Senhor Amarildo Pereira Marcos, um morador muito conhecido na cidade - apelidado 
carinhosamente de “Maestro”, que narrou a evolução da Festa do Divino de Lagoinha; além de 
leituras de obras que abordam festas religiosas da região do Vale do Paraíba e busca por 
fotografias e filmagens de algumas manifestações culturais locais. A cidade de Lagoinha 
juntamente com a cultura é tratada como um lugar de manifestações, proporcionando momento 
de celebrações da vida, momento de experimentar e partilhar afetos e emoções. Assim a fé 
católica se fortalece, os símbolos representam os sentimentos, que são crenças de uma ação 
que não pode ser expressa por palavras, e a festa também transforma o lugar em um espaço 
para apresentações sociais e artísticas. Por fim, a ideia deste trabalho é apresentar o sentido 
para a Festa do Divino Espírito Santo de Lagoinha/São Paulo, como um componente de 
preservação das manifestações culturais e como um período para o aumento sazonal da 
economia local, bem como contribuir com o acervo da Prefeitura Municipal de Lagoinha no 
registro das formas e conteúdos de sua cultura e sociedade. Palavras-chave: Cultura, religião, 
festa do Divino Espírito Santo, Lagoinha.  


