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RESUMO 
 
 

É possível encontrar no Vale do Paraíba varias manifestações religiosas das mais variadas 
religiões, mas se constata a predominância da religião católica, desta forma este trabalho tem 
como objetivo mostrar como se originou o grupo folclórico Companhia de Moçambique Parque 
São Cristovão, sua ligação com a fé católica, influenciada pela cultura africana no Vale do 
Paraíba, durante o ciclo do café, e a importância para manutenção de um grupo folclórico. 
Desde o período colonial, durante a catequização imposta pelos portugueses, principalmente 
aos escravos, que cultuavam deuses sempre associados a magia, como isso era estritamente 
proibido neste período eles passaram a cultuar os deuses africanos na forma dos santos 
católicos. Desta forma houve uma miscigenação de culturas e costumes dando origem as 
danças folclóricas de cunho religioso, muitas vezes eram danças existentes na cultura africana 
e que passaram a ser adaptadas a religião católica, o Moçambique é uma dessas danças, 
muito comum nas cidades do Vale do Paraíba, como também no Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Mato Grosso e Goiás. O grupo Companhia de Moçambique Parque São Cristovão foi fundada 
em 2002, em Taubaté, pelos amigos Benedito Farias, Arlindo da Silva, Sidnei Rodrigues e 
Antonio Gomes. Atualmente apenas dois dos quatro permanecem no grupo, Benedito Farias e 
Sidnei Rodrigues. Benedito é hoje presidente do grupo e comanda quarenta integrantes, 
desses a maioria são familiares e crianças. As apresentações do grupo ocorrem em festas 
religiosas, como as festas do Divino, Folia de Reis e São Gonçalo em Taubaté, Guaratinguetá, 
Tremembé, entre outras da região. O grupo promove todos os anos a festa do Divino no bairro 
Parque São Cristovão, que reúne varias pessoas da comunidade taubateana. Os santos 
considerados padroeiros da companhia são: São Benedito, conhecido também como Benedito 
- o Negro ou Benedito - o Africano e Nossa Senhora Aparecida, santa padroeira do Brasil, 
esses santos muitas vezes ilustram as bandeiras e estandartes do grupo. Para essa pesquisa 
foi adotada a metodologia da historia oral, análise bibliográfica e sites. Desta forma podemos 
concluir que a influência Africana foi fundamental para a construção da cultura religiosa católica 
no Vale do Paraíba e que o grupo folclórico Companhia de Moçambique Parque São Cristovão 
é influenciado por essa religiosidade, desde a forma de dançar até mesmo na fé de seus 
integrantes. Vemos também que seus fundamentos culturais são muitas vezes passados de 
geração por geração, tendo em vista que os integrantes mais velhos repassam seus 
conhecimentos aos mais jovens.  


