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RESUMO 
 
 

Essa pesquisa tem objetivo de mostrar as origens do grupo folclórico Congada do Alto do 
Cristo e sua importância como patrimônio imaterial para Taubaté. O patrimônio é um conjunto 
de mitos, crenças, histórias populares, lendas, tradições e costumes que são transmitidos de 
geração em geração fazendo parte da cultura popular. Do saber cultural constitui-se em uma 
tradição que é transmissível notadamente pela oralidade e pela prática. Parte do conhecimento 
coletivo anônimo, pois se desconhecem seus criadores, representando uma criatividade livre e 
espontânea de um povo. A origem da congada remonta às irmandades católicas de escravos e 
libertos congregados ao redor dos santos pretos, sendo os principais Nossa Senhora do 
Rosário, São Benedito, Santa Efigênia e São Elesbão. Essas irmandades tinham por costume 
organizar festas em louvor aos seus santos católicos específicos, realizando a coroação de 
uma corte, geralmente negra, passando assim a integrar o calendário festivo local e obter 
autorização das autoridades temporais para a realização de suas festas em espaço público, 
pelas ruas das cidades por onde passavam seus memoráveis cortejos. A Congada do Alto do 
Cristo teve seu início após a chegada de Guido Bonifácio e Joaquina de Oliveira em Taubaté, 
ambos partindo de São Luiz do Paraitinga buscando, em Taubaté, novas oportunidades 
defronte às dificuldades encontradas em sua cidade, principalmente na zona rural de São Luiz. 
Conseguiram se estabelecer em Taubaté. Mesmo com toda família transferida para a nova 
cidade, não deixaram de lado sua tradição. Buscando uma oportunidade para manter o legado 
de seus antepassados e para exaltar os santos de sua devoção foi instituída, no dia 24 de 
dezembro de 1995, a Congada do Alto do Cristo de Taubaté, fundada por Guido Bonifácio, o 
Mestre Guido e hoje sob a responsabilidade de Joaquina de Oliveira, Mestra Joaquina que 
começou a dançar congada aos seis anos de idade na comunidade do bairro do Rio Abaixo de 
São Luiz do Paraitinga. O grupo conta com trinta e oito integrantes, formado por tocadores de 
viola, sanfona, pandeiro, tarol e caixa pequena, entre outros instrumentos percussivos. 
Apresentam-se durante o ano em várias cidades do Estado de São Paulo, não faltando nas 
Festas do Divino de São Luiz do Paraitinga e, sempre pela religiosidade, sem intenções 
comerciais, assim reconstituindo a tradição passada a eles. Para realização desta pesquisa foi 
utilizado à metodologia da história oral, pesquisa bibliográfica e em sites, desta forma podemos 
concluir que o grupo folclórico Congada do Alto do Cristo é representativo da cultura popular do 
Vale do Paraíba, sendo importante para a cultura regional como parte inconteste na construção 
do patrimônio imaterial, sendo objeto de estudo do Projeto de Extensão Universitária Taubaté 
Tempo e Memória.  


