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Projeto “Congada nas escolas” e seu cortejo

A dinâmica Escola Estadual Josephina Galvão França Andreucci, 
no Bairro do Oratório foi a primeira escola a receber o projeto 
“Congada nas escolas” no dia 8 de maio de 2012, encabeçado 

pela professora Leonor Arioli Bertolete, que foi aplaudida pelas crianças 
e coroada rainha por elas. Seguiram-se as Escolas Municipais dos Bairros 
do Agudo, dos Rubins, e do Rio do Peixe, a Escola Municipal Professora 
Benedicta Geralda e a Escola Estadual José Dini no Bairro dos Moraes.

O  “Congada nas Escolas” iria inicialmente somente para 4 escolas da 
zona rural e devido ao seu grande sucesso e a boa acolhida junto à rede 
estadual e municipal ele cobriu duas escolas suplementares.

Os membros da congada tradicional ficaram muito felizes com este 
projeto que segundo o senhor Moisés Franco, o qual ficou 33 anos no co-
mando da Congada de São Benedito e do Divino Espírito Santo, nunca 
tinha visto algo semelhante até então, revelando a sua importância para a 
continuidade da congada de Socorro, que segundo ele testemunhou “nos 
tempos antigos já chegou a ter até 60 congos”.

Ele explicou que a congada vem desde os tempos da escravidão. A 
Rainha da Congada representa a Santa Isabel, que libertou os escravos, os 
quais para festejar saíram dançando e cantando pelas ruas em cortejo. Essa 
festa foi feita em louvor a São Benedito, nascendo dali a congada, que tem 
dois grupos : o azul e o vermelho. O azul representa o bem. O vermelho 
representa o mau. Ele continuou : no momento da embaixada, quando 
batem-se as espadas, o bem luta contra o mau. O bem sempre vence, mas 
segundo ele,  “no fim dessa luta fazemos as pazes e comemos numa mesa 
só! Essa é a mensagem da congada.” 

O projeto levou para as escolas uma contação de história animada por 
Elsa Farias, para assim mergulhar as crianças de maneira lúdica na histó-
ria da congada. As letras das músicas interpretadas pelos congos foram 
transcritas e entregues às crianças que puderam aprende-las de cor. Felipe 
Mello, elaborou as partituras das músicas, que foram revisadas por Daniel 
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Murray. E foi graças à criatividade do artista gráfico Samuel Vasconcellos, 
que estes elementos foram transformados no livro que aqui publicamos. A 
impressão foi feita pela Original Gráfica com sua excelente equipe com-
posta pelo Edson, a Silvia e o Tiago.

Membros da congada de São Benedito e Divino Espírito Santo, per-
correram todos as escolas conversando e dançando com as crianças, para 
ajudar assim na transmissão deste capital cultural de uma geração à outra. 
O projeto ofereceu às escolas a indumentária necessária para as crianças 
poderem dar continuidade com a congada mesmo após o final do projeto.

No comovente encerramento do “Congada nas Escolas”, no dia 29 de 
junho 2012, a congada mirim da Escola Municipal do Bairro dos Rubins 
foi animada pelos instrumentos musicais que o Sr. Antonio Maciano, que 
comandava uma congada neste bairro nos anos 1940, deixou em herança 
ao seu filho José Maciano. Entre lágrimas, que emocionaram todos os pre-
sentes, este último dizia estar vivendo um sonho, pois estes instrumentos 
estavam guardados há 20 anos esperando aquele momento para serem to-
cados e fazerem reviver ali a congada.

Tudo foi filmado e fotografado pelo coletivo Entreolhar-se|Entrevoir 
e a edição de um curta-metragem documental ficou por conta da Magda 
Moraes. 

Este projeto foi realizado com o apoio do Governo do Estado de São 
Paulo, Secretaria de Estado da Cultura – “Programa de Ação Cultural - 
2011”, assim como da Prefeitura Municipal de Socorro, das associações 
ITC e ICA, que gera o Conservatório Musical e do ComuC (Conselho 
Municipal de Cultura). Ele plantou uma semente que está germinando e 
ajudando a resgatar este importante patrimônio imaterial de Socorro.

Agradecemos a todos os que colaboraram para que o “Congada nas 
Escolas” pudesse ser realizado, com os quais contamos para que ele possa 
ter continuidade

Mais elementos e fotos sobre o  “Congada nas escolas” podem ser vis-
tos no site da associação ITC: www.totemcultural.org.

Leonor Arioli Bertolete
Marinilda Bertolete Boulay
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Escola Municipal do Bairro dos Rubins

A congada já chegou
nessa hora mais bonita
A congada já chegou
nessa hora mais bonita

Saudando o dono da festa
Festejai São Benedito
Saudando o dono da festa
Festejai São Benedito

Chegada (Congada de Socorro)

(Rei e Congos)
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Escola Josephina - Bairro do Oratório
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Oh! Meu Santo Antônio

(Rei/Congos)

Oh! Meu Santo Antonio
Oh! Meu São João
Oh! Meu Santo Antonio
Oh! Meu São João

Primeiro peço licença
pra dançar aqui nesse chão,
Primeiro peço licença
pra dançar aqui nesse chão, 
Oh!...

Escola Municipal do Bairro do Agudo

Escola Municipal do Bairro do Rio do Peixe
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(Rei) (Congos)

Santa Joana D'Arc,
São Jorge Guerreiro,
Santa Joana D'Arc,
São Jorge Guerreiro,
Venceu a sua guerra
com nosso padroeiro
Venceu a sua guerra
com nosso padroeiro

Meu São Judas Tadeu,
Meu São Sebastião,
Meu São Judas Tadeu,
Meu São Sebastião,
Venceu a sua guerra
e cumpriu sua missão
Venceu a sua guerra
e cumpriu sua missão

Meu São Judas Tadeu
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O meu coração é só de Jesus
O meu coração é só de Jesus
A minha alegria é a santa cruz
A minha alegria é a santa cruz

Eu só peço a Deus na minha adoração
Eu só peço a Deus na minha adoração
E viva Jesus no meu coração
E viva Jesus no meu coração

Coração de Jesus

(Rei)

(Congos)
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Congada de São Benedito e do Divino Espírito Santo de Socorro 
em apresentação em frente à igreja do Bairro de Santa Cruz.
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Senhora do Socorro

Senhora do Socorro
é a nossa padroeira,
Senhora do Socorro
é a nossa padroeira,
Livrai-nos dos perigos
nas horas derradeiras,
Livrai-nos dos perigos
nas horas derradeiras,

Olhei lá no céu
e vi a estrela guia,
Olhei lá no céu
e vi a estrela guia,
Avistei Nossa Senhora
e a Virgem Maria
Avistei Nossa Senhora
e a Virgem Maria

(Rei)(Congos)
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É Rei, é Rei,
é Rei mais a Rainha
É Rei, é Rei,
é Rei mais a Rainha
Nós viemos dançar aqui
porque é obrigação minha
Nós viemos dançar aqui
porque é obrigação minha

É Rei, é Rei, é Rei,
mandou chamar
É Rei, é Rei, é Rei,
mandou chamar
Nós viemos cantar aqui
pra congada dançar
Nós viemos cantar aqui
pra congada dançar

(Congos)(Rei)

É Rei, é Rei
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Escola Municipal do Bairro dos Rubins.
Ao centro sr. Maciano.

Escola Estadual José Dini - Bairro dos Moraes
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Escola Municipal Profa Benedicta Geralda de Souza Barbosa

Congada de São Benedito e do Divino Espírito Santo de 
Socorro na praça da Matriz da cidade. 
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São João Batista

São João Batista,
Batista João
São João Batista,
Batista João
Batizou Jesus no rio de Jordão
Batizou Jesus no rio de Jordão

(Rei)
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São Paulo desceu do céu,
encheu o mundo de luz
São Paulo desceu do céu,
encheu o mundo de luz

Abençoando nossa congada
no dia da Santa Cruz
Abençoando nossa congada
no dia da Santa Cruz.

São Paulo desceu do céu
(Rei)
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Canta canário canta
Canários estão cantando
Canta canário canta
Canários estão cantando

Enquanto o canário canta morena
os congos tão cantando,
Enquanto o canário canta morena
os congos tão dançando...

(Congos)
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Nosso pai está lá no céu,
nós estamos aqui na terra
Nosso pai está lá no céu,
nós estamos aqui na terra
Enquanto existir congada,
nosso mundo não tem guerra
Enquanto existir congada,
nosso mundo não tem guerra

Santa Virgem Maria,
está em cima do andor
Santa Virgem Maria,
está em cima do andor
Todo mundo reza o terço,
canta o hino em seu louvor
Todo mundo reza o terço,
canta o hino em seu louvor

Nosso Pai

(Rei) (Congos)
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A congada vai embora,
e o que tem para levar,
A congada vai embora,
e o que tem para levar,
Nós vamos levar saudade,
saudade eu quero levar
Nós vamos levar saudade,
saudade eu quero deixar...

A congada vai embora, 
muita gente esta chorando
A congada vai embora, 
muita gente esta chorando
O festeiro nos contratou,
para voltarmos no outro ano,
O festeiro nos contratou,
para voltarmos no outro ano.

A Congada vai embora

(Rei e Congos) (Congos)
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Entrada

Quando nós chegamos aqui, estava iluminado de luz
Quando nós chegamos aqui, estava iluminado de luz
Na terra de Fortunato. na Terra de Santa Cruz
Na terra de Fortunato. na Terra de Santa Cruz

Na terra de Fortunato. na Terra de Santa Cruz
Na terra de Fortunato. na Terra de Santa Cruz
Meu Senhor São Benedito, General São Bom Jesus
Meu Senhor São Benedito, General São Bom Jesus

Congada de São Benedito do Bairro dos Rubins 
na cidade de Socorro.

Esta congada passou de pai para 
filho ha três gerações na família 
Maciano.

A primeira versão das letras das músicas desta congada está 
em norma culta, ensinada nas escolas, e a segunda versão em 
linguagem popular, tal qual o texto é cantado pelos membros da 
congada.
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Embaixada : Hora da luta com espadas

Eu vi o periquito falar, eu vi o periquito falar
Eu vi o periquito falar,
Batalhão de soldado para guerrear

Eu vi o periquito dizer, eu vi o periquito dizer
Eu vi o periquito dizer,
Batalhão de soldado para combater

Relógio da Matriz à meia noite deu sinal
Relógio da Matriz à meia noite deu sinal
Quando bater as quatro horas, ai de nós! o que será!
Quando bater as quatro horas, ai de nós! o que será!

Rainha que está dizendo para a gente se preparar
Rainha que está dizendo para a gente se preparar
Já deu sinal de guerra, vamos, vamos guerrear
Já deu sinal de guerra, vamos, vamos guerrear

Entrada na igreja

Vou entrar dentro da igreja, em louvor à mãe querida
Para beijar São Benedito e a Senhora Aparecida
Vou entrar dentro da igreja, em louvor à mãe querida
Para beijar São Benedito e a Senhora Aparecida

Entrei ah! Nessa igreja, meu coração alegrou,
Entrei ah! Nessa igreja meu coração alegrou,
beijei São Benedito no altar de fita e flor
beijei São Benedito no altar de fita e flor
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Entrei ah! Nessa igreja, alegrou meu coração,
Entrei ah! Nessa igreja, alegrou meu coração,
Beijei São Benedito no altar de São João,
Beijei São Benedito no altar de São João,

São João Evangelista ai, ai, ai ...
ele teve um privilégio ai, ai, ai ...
São João deu a doutrina ai, ai, ai...
a bandeira do colégio ai, ai, ai ...

Essas vinte e cinco letras, quem será que escreveria?
Foram os anjos que escreveram essa palavra de valia.
Essas vinte e cinco letras, quem será que escreveria?
Foram os anjos que escreveram essa palavra de valia.

Palavra declarada tinha letra que dizia...
declarava Jesus Cristo, filho da Virgem Maria
Palavra declarada tinha letra que dizia...
declarava Jesus Cristo, filho da Virgem Maria

Despedida

Eu choro, eu choro, eu choro nessa hora...
Vou levar São Benedito, junto com a Nossa Senhora,
Vou levar São Benedito, junto com a Nossa Senhora,

Eu choro, eu choro, eu choro nesse dia...
vou levar São Benedito junto com a Virgem Maria,
vou levar São Benedito, junto com a Virgem Maria
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Entrada

Quando nói cheguemo aqui, tava lumiado de luis
Quando nói cheguemo aqui, tava lumiado de luis
Na terra de Fortunato. na terra de Santa Cruis
Na terra de Fortunato, na terra de Santa Cruis

Na terra de Fortunato, na terra de Santa Cruis
Na terra de Fortunato, na terra de Santa Cruis
Meu Senhor São Benedito, Generá São Bão Jesuis
Meu Senhor São Benedito, Generá São Bão Jesuis

Embaixada : Hora da luta com espadas

Eu vi o piriquito falá, eu vi o piriquito falá
Eu vi o piriquito falá,
Bataião de sordado prá nóis guerriá

Eu vi o piriquito dizê, eu vi o piriquito dizê
Eu vi o piriquito dizê
Bataião de sordado prá nóis combatê 

Relójo da Matriz, à meia noite deu siná,
Relójo da Matriz, à meia noite deu siná.
Quando bate às quatro hora,ai di nói! O que será!
quando bate às quatro hora, ai di nói! O que será!

A seguir a letra em linguagem popular:
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Rainha que tá dizeno para nói se prepará,
Rainha que tá dizeno para nói se prepará.
Já deu siná de gerra, vamo, vamo guerriá,
Já deu siná de guerra, vamo, vamo guerriá.

Entrada na igreja

Vô entrá dentro da igreja, em lovor a mãe querida
prá bejá São Benedito e a Senhora Aparecida
Vô entrá dentro da igreja, em lovor a mãe querida 
prá bejá São Benedito e a Senhora Aparecida.

Entrei ah! Nessa igreja, meu coração alegrô,
Entrei ah! Nessa igreja meu coração alegrô,
bejei São Benedito no artá de fita e frô,
bejei São Benedito, no artá de fita e frô.

Entrei ah! Nessa igreja, alegrô meu coração,
Entrei ah! Nessa igreja, alegrô meu coração.
bejei São Benedito no artá de São João,
bejei São Benedito no artá de São João.

São João Evangelista ai, ai, ai ...
ele teve um privilégio ai, ai, ai ...
São João deu a doutrina ai, ai, ai...
a bandera do colégio ai, ai, ai ...

Essas vinte e cinco letra, quem será que escreveria?
Foi os anjos que escrevero essa palavra de valia.
Essas vinte e cinco letra, quem será que escreveria? 
foi os anjos que escrevero essa palavra de valia.
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Palavra decrarada tinha letra que dizia...
decrarava Jesus Cristo, fi lho da Virge Maria
Palavra decrarada, tinha letra que dizia...
Decrarava Jesus Cristo, fi lho da Virge Maria.

Despedida

Eu choro, eu choro, eu choro nessa hora...
vô levá São Benedito, junto com a Nossa Senhora,
vô levá São Benedito, junto com a Nossa Senhora.

Eu choro, eu choro, eu choro nesse dia...
vô levá São Benedito junto com a Virge Maria,
vô levá São Benedito, junto com a Virge Maria.

   Na foto vemos a primeira geração da congada do bairro dos 
Rubins, nos anos 1940, cujo mestre era Antonio Maciano.
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Prestamos uma homenagem especial para o Mestre da congada Sr. Moisés  Franco, que 
nos deixou no primeiro domingo de outubro 2012, ele vai deixar saudades entre nós e so-
bretudo entre seus companheiros da Congada de São Benedito e do Divino Espírito Santo 
de Socorro :  Pedro César - Benedito Vaz de Lima - Neusa Elis Veiga Corsi  - Lourdes - Adelia 
Saco - João Saco - Roque Bacci - Luiz Gonzaga da Silva - Valdomiro Marcelino Machado - 
Antonio Santos de Godoi - Vicente Aparecido Mazieiro  - Antonio de Souza Gonçalves - Se-
bastião José Alexandre - Roberto Muciacito - Vicente Bueno de Toledo - João Ramos e José 
Alexandre.
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