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A congada já chegou
nesta hora mais bonita
A congada já chegou
nesta hora mais bonita
Saudando o dono da festa
Festejai São Benedito
Saudando o dono da festa
Festejai São Benedito

(Rei e Congos)
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Socorro é uma das poucas cidades do Estado de São Paulo, onde ainda se tem congada1. A 
última congada tradicional da cidade corresponde a uma irmandade de fé em louvor a São Be-
nedito e Divino Espírito Santo, que realiza ao menos duas vezes por mês um cortejo pelas ruas 
da cidade até chegar à Praça da Matriz, onde eles dançam, cantam, “tramam”, ou seja fazem 
evoluções trocando de lugar, até chegar ao momento mais bonito do espetáculo, que é a hora da 
“Embaixada”. Uma dança-luta ritmada pelos sons das espadas, ou “porretes” de madeira dos 
congos vestidos com mantos azuis lutando contra os que usam mantos vermelhos.

O Mestre Moisés Franco, que comandou a congada tradicional da cidade como ele dizia: 
“por 33 anos, a idade de Cristo”, afirma em depoimento exclusivo para nós antes da sua  morte 
em outubro 2012, que transcrevemos aqui na linguagem popular utilizada pelo Mestre : “A 
Congada nasceu nos tempos da escravidão. A Rainha da Congada representa a Santa Isabel, ela 
que libertou o tempo da escravidão. Naquele tempo não tinha instrumento. Eles pegaram um 
pedaço de pau, um deles pegou um uma lata de vinte litros, outro pegou uma lata mais pequena 
e saíram fazendo a festa, e festejando a libertação dos escravos. Esta festa foi feita em louvor 
a São Benedito, dai nasceu então a congada.” E ele continua: A congada tem dois grupos, o 
azul e o vermelho. O azul representa o bem e o vermelho representa o mau. No momento da 

1. As cidades mapeadas são: Atibaia (4), Lagoinha (1), Mogi das Cruzes (4), Pindamonhangaba (1), Piracaia (1), São Luiz 
do Paraitinga (1), São Sebastião (1), Taubaté (1) e Ubatuba (1).
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“Embaixada” o bem luta contra o mau. Batendo as espadas o bem sempre vence. Mas só que 
no fim desta luta fazemos as pazes e comemos numa mesa só. Esta é a mensagem da congada.”

Segundo o Rei da Congada, Sr. Benedito Vaz de Lima, um dos seus anciãos, já existiu na 
cidade há aproximadamente 80 anos atrás uma congada cujos membros eram todos negros, com 
exceção de um só congo branco, Esta era a congada do bairro da cidade chamado Sertãozinho, 
seu Mestre era Joaquim Miguel.

Alguns estudiosos como Alceu Maynard Araújo afirmam ser a congada na sua gênese um 
auto dos negros escravos brasileiros, cuja razão de ser seria transferir, sublimar o instinto guer-
reiro do negro em fator criador, religioso : negro cristão, versus negro pagão. 

Na congada tradições religiosas ibéricas, pagãs, afro-tribais, são mescladas num processo 
de aculturação. Em testemunho deste sincretismo estão alguns fragmentos do depoimento do 
Mestre Vicente Ferreira para nosso projeto, quando ele nos fala sobre o sentido da “Embaixada” 
dentro da congada, que transcrevemos na linguagem popular utilizada por ele:: “Com o passar 
das temporadas veio os jesuítas para o Brasil e trouxeram 24 livros do imperador romano Carlos 
Magno, quando chegou na alfândega brasileira que distribuíram, ai fizeram a Dança da Taquara; 
Bumba meu boi; Reisado; Folia de Reis de um jeito; Folia de Reis para tocar sanfona, de outro 
jeito; Congada Moçambique, que não é congada legítima como a nossa que é de porrete. Ele 
nos explica ainda que na “Embaixada” é dramatizada a luta entre a Turquia e a França, que fize-
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ram a guerra. Carlos Magno que foi formado para ser colocado no lugar do Del Rey Pepino, não 
vai pessoalmente, mas envia uma Embaixada em Alexandria para negociar o poder sobre estas 
terras. Após lutas entre capangas de parte e de outra com armas frias, ou seja facas e espadas, 
a intervenção do Tenente Tupã, e uma eleição, que Carlos Magno ganha por 42 votos a 8, ele 
consegue cumprir sua missão, vencendo a batalha entre os mouros e os cristão, entre o bem e o 
mal, e toma o poder naquelas terras.

Na Congada de São Benedito e Divino Espírito Santo de Socorro, esta dramatização é 
representada somente através de uma dança-luta. Entretanto em algumas congadas, como num 
teatro de rua, este fato é dramatizado através de versos recitados pelo Rei do Congo, seu Em-
baixador ou secretário, Ferrabrás, o principal dos mouros, o general e os 12 pares enviados por 
Carlos Magno. 

Inspirada no poema épico “La Chanson de Roland”, que narra o fim heróico de Rolland, 
sobrinho de Carlos Magno, recitado deste a Idade Média, a Embaixada na Congada narra um 
fato que embora histórico, o acontecimento que ele conta é retratado sem fidelidade histórica e 
reflete a diversidade cultural brasileira.

A Congada entrou em vias de extinção na maior parte do país desde o final do século XX. 
Na cidade de Socorro, isto se deu sobretudo à partida do homem do campo em direção à cidade, 
como testemunha Alcindo Bertolete, neto de João Pedroso e sobrinho neto de Moisés Pedroso, 
família de fazendeiros do café do Bairro do Rio do Peixe. “Agora não tem mais ninguém na 
zona rural, por isso que todas essas manifestações de tradição popular estão acabando. Eu lem-
bro ainda há 70 anos atrás na fazenda do meu avô, todo mês de junho a festa começava no dia 
13 e só acabava no dia 30. Levantava-se o mastro enfeitado com milho, laranjas, e as bandeiri-
nhas com a imagem dos três santos: Santo Antonio, festejado no dia 13 de junho, São João no 
dia 24, São Pedro no dia 292. Os rojões estouravam e congadas dos vários bairros da cidade e 
mesmo de Minas Gerais, dançavam e cantavam na fazenda durante todo o mês de junho. Eram 
congadas grandes, que cantavam e dançavam com muita força, sempre 24 congos, 12 pares, 
com os instrumentos e as espadas, mais o mestre, a Rainha, o Rei e sua corte.”

Mestre Vicente Ferreira nos fala da beleza destas festas, que ele presenciou quando criança. 
2. O mastro levantado durante as festas juninas no Brasil, que tem hoje uma significação cristã bastante enraizada, é um 

vestígio de práticas pagãs de levantamento do “mastro de maio” ou “árvore de maio” na Europa em torno do solstício 
do verão.  
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Originário do Bairro dos Correntes, ele descia para o Bairro do Rio do Peixe na garupa do seu 
pai para participar delas. Ele lembra ainda hoje de alguns versos cantados por uma das conga-
das, que ali se apresentava, a do Bairro do Currupira :

Aqui chegou, aqui chegou
Aqui chegou São Benedito 
coberto de flor aqui chegou
Ai que hora mais bonita
Ai que hora de alegria
Em 1977 Mestre Vicente Ferreira inicia sua missão de Mestre da Congada de São Benedito 

e Divino Espírito Santo, sucedendo ao Mestre Lazinho Correa, quando este último decidiu que 
era hora dele parar com a congada. Morador então do Bairro da Santa Cruz, Mestre Vicente 
ensaia e reúne seus congos, e ao lado de sua esposa Dona Iraci, eles conseguem fortalecer esta 
congada ao ponto de chegar a ter mais de 50 congos, 15 anos depois e já um pouco cansado, ele 
divide sua congada em duas e transmite parte de seus congos ao Mestre Moisés Franco, com o 
qual ele trabalhava enquanto servente de pedreiro.

Mestre Vicente Ferreira manteve ainda sua congada no Bairro da Santa Cruz até o início de 
2013, quando resolveu parar definitivamente por problemas de saúde. Mestre Moisés Franco 
comandou a Congada de São Benedito e Divino Espírito Santo de Socorro, durante 33 anos até 
outubro 2012, quando veio a falecer. 

A congada comandada pelo Mestre Moisés Franco foi a primeira da história das congadas 
de Socorro, que não pertencia a um bairro da zona rural. Seus ensaios se faziam no centro da 
cidade tendo um espaço para guardar seus instrumentos, sua indumentária e os estandartes no 
Centro Cultural, espaço pertencente à Prefeitura Municipal. Em 2012 sua congada foi elemento 
importante do projeto “Congada nas Escolas” da Mestra Dona Leonor, professora aposentada 
que conseguiu levar esta congada para escolas de diversos bairros da cidade, transmitindo às 
crianças suas músicas e bailados. Este projeto resultou na criação de várias congadas infantis 
em diferentes bairros da zona rural de Socorro. Um dos momentos mais emocionantes deste 
projeto foi a descoberta no Bairro dos Rubins do Mestre José Maciano, filho e neto de Mestres 
anciãos, que vêm se transmitindo as tradições e o nome de Mestre “Maciano” (Marciano na 
linguagem coloquial) por várias gerações. Mestre José Maciano, que recebeu de seu pai a mis-
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são de “zelar’ pelos instrumentos da congada familiar, tinha os mesmos guardados em sua casa 
há 20 anos. Através do projeto “Congada nas Escolas” ele teve seu sonho realizado de vê-los 
novamente serem tocados numa congada, onde um dos congos é sua neta, para qual ele diz que 
vai poder passar os conhecimentos ancestrais dos quais ele é o depositário.

Para continuar transmitindo aos jovens o sentido da congada e estimulá-los a continuar 
participando dela, os membros da Congada de São Benedito e do Divino Espírito Santo  rea-
lizaram, dentro do projeto “Fitas e Flores”, oficinas em oito escolas na zona rural e urbana da 
cidade, inclusive as que participaram do projeto “Congada nas Escolas”, transmitindo de ma-
neira lúdica pelos anciãos, os conhecimentos de qual é o significado da congada, quando surgiu, 
quais as letras das músicas cantadas durante as apresentações, quais são suas indumentárias e 
bailados. Além de sublinhar a originalidade da Congada de São Benedito e do Divino Espírito 
Santo,  e prestar homenagem às congadas que já desapareceram na cidade de Socorro, e aos 
seus Mestres.

Quando o projeto “Fitas e Flores” iniciou, em maio 2013, a congada do Mestre Vicente Fer-
reira e a do Mestre Moisés Franco estavam vivendo um processo de dispersão e esvaziamento. 
Graças a este projeto consolidou-se a união dos membros destas duas congadas, revigorando 
seu espírito de solidariedade em torno do Mestre Pedro Cezar, que era o “segundo” do Mestre 
Moisés Franco, de Dona Neuza, e do Senhor Benedito, Rainha e Rei da Congada respectiva-
mente na Congada de São Benedito e do Divino Espírito Santo de Socorro. 

Esta Congada é uma manifestação tradicional própria da cultura socorrense, patrimônio 
imaterial que pertence a todos os brasileiros, e que estava prestes a desaparecer.  Resgatar, 
transmitir o seu conhecimento ancestral para as novas gerações e dar continuidade a ela, for-
talece as “Fitas e Flores” do nosso imaginário popular, promovendo a valorização da cultura 
caipira paulista.

O DVD “Fitas e Flores”, encartado neste livro, contém um curta-metragem documental de 
15 minutos, que conta a história da tradicional Congada de São Benedito e Divino Espírito San-
to de Socorro. Cidade do interior de São Paulo, conhecida também como Morena da Fronteira 
por se encontrar na divisa com o Estado de Minas Gerais.

As filmagens iniciam com a apresentação da Congada na Igreja de São Benedito da cidade 
Santuário de Aparecida do Norte, no domingo dia 12 de maio 2013, véspera da data comemora-
tiva da Libertação dos escravos e da Festa de São Benedito, Padroeiro da Congada. Em seguida 



Mestre Vicente e Dona Iraci
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elas acompanham suas oficinas, seu cortejo e apresentações em diferentes bairros da zona 
urbana e rural da cidade de Socorro, tais como o Bairro dos Rubins, Rio do Peixe, Agudos, 
Oratório, Moraes, entre outros. A Congada tradicional apresenta-se sozinha ou acompanhada 
das três congadas formadas por jovens e crianças, que nasceram na cidade a partir do projeto 
“Congada nas Escolas”, realizado pela Mestra D. Leonor em 2012.

O período das filmagens coincidiu com o das Festas juninas, e o da Festa de Agosto, 
quando se comemora o aniversário da cidade e de sua Padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, o que nos permitiu ter registros da Congada apresentando-se nestas festividades.

No “Fitas e Flores”, ao lado das imagens emocionantes que nos deixou em herança o Mes-
tre Moisés Franco, antes de falecer em outubro 2012, Congos, Rainha, Rei, e diversos Mestres 
constroem com seus testemunhos a história viva da Congada de São Benedito e Divino Espí-
rito Santo de Socorro!

O CD “Fitas e Flores”, traz músicas do repertório dos Mestres Vicente Ferreira, José Ma-
ciano, Moisés Franco e Pedro Cezar, interpretadas por eles, pelos Congos da tradicional Con-
gada de São Benedito e do Divino Espírito Santo, com participação especial das crianças das 
Congadas do Bairro dos Rubins e do Bairro do Oratório.

1- O meu coração/Constante – Mestre Vicente Ferreira (Voz) 

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 peço a Deus na minha oração
Eu peço a Deus na minha oração
Que viva Jesus é no meu coração
Que viva Jesus é no meu coração

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

Constante nasceste, constante morreste
Se o Senhor Jesus Cristo a batalha vencer
Se o Senhor Jesus Cristo a batalha vencer

Na montanha ele estava, botou seu joelho em terra
Na montanha ele estava, botou seu joelho em terra
Seu Senhor Jesus Cristo livrai-nos da guerra
Seu Senhor Jesus Cristo livrai-nos da guerra
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“Entrei, ah! Nessa 
igreja, meu cora-
ção alegrou, beijei 
São Benedito no 
altar de fita e flor”

Instrumentos da Con-
gada do Mestre Ma-
ciano, que estão há 4 
gerações na mesma 
família.
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2- Vou entrar dentro da igreja - Mestre José Maciano - Voz e Viola - participação Congada 
Infantil de São Benedito e Divino Espírito Santo do Bairro dos Rubins – Socorro –SP, vozes, 
bumbos, caixa e pandeiros.

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.

3- Fita e Flor (Entrei nessa igreja) - Mestre José Maciano - Voz e Viola

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

4- Quando nós chegamos aqui - Mestre José Maciano Voz e Viola – parti-
cipação Congada Infantil de São Benedito e Divino Espírito Santo do Bairro 
dos Rubins – Socorro –SP, vozes, bumbos, caixa e pandeiros.
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6- Embaixada – Bailado com as espadas - Instrumental - Mestre José Maciano, Viola – 
participação Congada Infantil de São Benedito e Divino Espírito Santo do Bairro dos Rubins 
– Socorro –SP, bumbos, caixa, pandeiros e espadas de madeira.

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!

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.

O bailado da embaixada pode ser acompanhado de uma música com a letra, a qual segue 
abaixo.

5- Bandeira do colégio - Mestre José Maciano Voz e Viola – participação Congada Infantil 
de São Benedito e Divino Espírito Santo do Bairro dos Rubins – Socorro –SP, vozes, bumbos, 
caixa e pandeiros.

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 ...
(repete 3 vezes)

Dona Rosa 
Maciano, 
Congada de 
São Benedito  
e Divino 
Espírito 
Santo, Bairro 
dos Rubins, 
Socorro.
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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.

Palavra decrarada tinha letra que dizia...
decrarava Jesus Cristo, filho da Virge Maria
Palavra decrarada, tinha letra que dizia...
Decrarava Jesus Cristo, filho da Virge Maria.

7- Vinte e cinco letras - Mestre José Maciano Voz e Viola – participação Congada Infantil 
de São Benedito e Divino Espírito Santo do Bairro dos Rubins – Socorro –SP, vozes, bum-
bos, caixa e pandeiros.

8- Fita e Flor (Entrei nessa igreja) - Mestre José Maciano Voz e Viola – participação Con-
gada Infantil de São Benedito e Divino Espírito Santo do Bairro dos Rubins – Socorro –SP, 
vozes, bumbos, caixa e pandeiros. (Ver letra na faixa 3 - página 11)

9- Eu choro - Mestre José Maciano Voz e Viola – participação Congada Infantil de São 
Benedito e Divino Espírito Santo do Bairro dos Rubins – Socorro –SP, vozes, bumbos, caixa 
e pandeiros.

Eu choro, eu choro 
Eu choro nesta hora
Eu choro, eu choro 
Eu choro nesta 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 neste dia
Eu choro, eu choro 
Eu choro neste dia 
Vou levar São Benedito junto com a Virgem 
Maria
Vou levar São Benedito junto com a Virgem 
Maria



Congada de São Benedito 
e Divino Espírito Santo no 
Bairro do Agudo do Mestre 
Maciano, avô do Mestre José 
Maciano, nos anos 1943 em 
Socorro.

Família do Mestre Antonio 
Maciano.
O filho mais velho do casal 

é o Mestre José Maciano, o 
primeiro da esquerda.
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Mestre José Maciano em junho 
2012 no Bairro dos Rubins, du-
rante o projeto “Congada nas Es-
colas”.

Mestre José Maciano e sua 
Congada em apresentação na 
Praça da Matriz da cidade de 
Socorro em agosto 2013. 

Mestre José Maciano com 
os instrumentos utilizados 
na Congada familiar a 4 ge-
rações. 
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10- A congada já chegou/Oh! Meu Santo Antonio - Mestre Moisés Franco, Voz e viola , 
Mestre Pedro Cezar, Voz e cavaquinho, Rainha Neuza Elis V. Corsi, Voz – participação da 
Congada de São Benedito e Divino Espírito Santo de Socorro –SP, bumbos, caixas, pandeiro 
e afoxé. (A congada já chegou - ver partitura e letra na página 3)

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

(Rei/Congos)

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

Foto: Congada Tradicional de São 
Benedito e Divino Espírito Santo 
de Socorro durante “Embaixada”, 
a dança-luta dramatizada com as 
espadas de madeira, quando os 
mouros enfrentam os cristãos.
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11- Meu São Judas Tadeu/Coração de Jesus/Senhora do Socorro/A História da Congada 
(Récita de Mestre Moisés Franco) Mestre Moisés Franco, Voz e viola , Mestre Pedro Cezar, 
Voz e cavaquinho, Rainha Neuza Elis V. Corsi, Voz – participação da Congada de São Benedi-
to e Divino Espírito Santo de Socorro –SP, bumbos, caixas, pandeiro e afoxé.



(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

Na foto abaixo: Congada de São 
Benedito e Divino Espírito Santo 
do Bairro dos Moraes da cidade 
de Socorro (Escola José Dini). 
Na foto da direita: Congada Tra-

dicional de São Benedito e Divino 
Espírito Santo de Socorro durante 
a Festa da Padroeira desta cidade 
em agosto 2013.
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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

(Rei)

Na foto abaixo: Congada de São 
Benedito do Bairro do  Oratório da 
cidade de Socorro (Escola Josephi-
na) na praça da Matriz durante a 
Festa da Padroeira da cidade Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, em 
agosto 2013.
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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

(Congos)

A esquerda, Congada De São Be-
nedito e Divino Espírito Santo do 
Mestre Vicente Ferreira e de Dona 
Iraci na Praça da Matriz em Socorro 
- SP e a direita, em frente a Basílica 
Velha da cidade Santuário de Apa-
recida do Norte.
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(Rei)
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,
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(Congos)

Récita do Mestre Moisés Franco (na linguagem coloquial utilizada pelo Mestre)

Eu Moisés Franco, comando esta congada a 33 anos, a idade de Cristo. A Congada nasceu 
nos tempos escravidão. A Rainha da Congada, ela representa a Santa Isabel. Ela que liber-
tou o tempo da escravidão.
Naquele tempo não tinha instrumento. Eles pegaram um pedaço de pau, um deles pegou 
um uma lata de vinte litros, outro pegou uma lata mais pequena e saíram fazendo a festa, 
e festejando a libertação dos escravos. Esta festa foi feita em louvor a São Benedito, dai 
nasceu então a congada.
A congada tem dois grupos, o azul e o vermelho. O azul representa o bem e o vermelho 
representa o mau. No momento da “Embaixada” o bem luta contra o mau, batendo as 
espadas o bem sempre vence. Mas só que no fim desta luta fazemos as pazes e comemos 
numa mesa só. Esta é a mensagem da congada.

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
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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

(Rei)

O Rei Sr. Bene-
dito Vaz de Lima, 
ancião da tradi-
cional Congada 
de São Benedito 
e Divino Espírito 
Santo de Socor-
ro e sua esposa 
em sua casa.
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12- É Rei/São João Batista - Mestre Moisés Franco, Voz e viola , Mestre Pedro Cezar, Voz e 
cavaquinho, Rainha Neuza Elis V. Corsi, Voz – participação da Congada de São Benedito e 
Divino Espírito Santo de Socorro –SP, bumbos, caixas, pandeiro e afoxé.



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)
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Congada de São Bene-
dito e do Divino Espírito 
Santo de Socorro em apre-
sentação em frente à igreja 
do Bairro de Santa Cruz.



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

(Rei)

Mestre Pedro Cezar e a Rainha D. 
Neuza Elis V. Corsi, durante uma ofici-
na na Escola Josephina no Bairro do 
Oratório em Socorro-SP.
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13- Embaixada - Mestre Moisés Franco, viola , Mestre Pedro Cezar, cavaquinho, participa-
ção da Congada de São Benedito e Divino Espírito Santo de Socorro –SP, bumbos, caixas, 
pandeiro, afoxé, e espadas de madeira.



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.

(Rei)
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14- São Paulo desceu do céu /Nosso Pai (participação da Congada Infantil da Escola 
Estadual Prof. Josephina G. de França Andreucci - Bairro do Oratório – Socorro - SP)/A con-
gada vai embora - Mestre Moisés Franco, Voz e viola , Mestre Pedro Cezar, Voz e cavaqui-
nho, Rainha Neuza Elis V. Corsi, Voz – participação da Congada de São Benedito e Divino 
Espírito Santo de Socorro –SP, bumbos, caixas, pandeiro e afoxé.



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

Canta canário canta
Canários estão cantando
Canta canário canta
Canários estão cantando

(Congos)
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Ao lado: Carnê de notas do 
Mestre Moisés Franco, com o 
nome das diferente músicas 
cantadas pela sua congada.

Mestre Moisés Franco duran-
te apresentação na Praça da 
Matriz em Socorro-SP.



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

(Rei)

Rainha da Congada D. Neusa 
e Mestra Dona Leonor, em ho-
menagem prestada a esta últi-
ma pela Congada de São Be-
nedito e Divino Espírito Santo 
de Socorro no dia 03 de março 
2013, data de seu aniversário.
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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

(Congos)

Mestra D. Leonor A. Bertolete durante 
uma oficina em maio 2013, na Escola Jo-
sephina no Bairro do Oratório em Socorro 
- SP.  Ela ensina às crianças as evoluções da 
dança-luta “Embaixada”.
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A congada vai embora, 
muita gente está chorando
A congada vai embora, 
muita gente está chorando
O festeiro nos contratou,
para voltarmos no outro ano,
O festeiro nos contratou,
para voltarmos no outro ano.

(Rei e 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 deixar
Nós vamos levar saudade,
saudade eu quero deixar...

(Congos)

Congada de São Benedito e Divi-
no Espírito Santo durante apresen-
tação em agosto 2013 na Praça da 
Matriz de Socorro.
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Presentation

Socorro is one of the few cities in the State of São Paulo which still maintain the tradition 
of congada. The last traditional congada of the city consists of a brotherhood of faith in praise of 
St. Benedict and the Holy Spirit, which at least twice a month performs a procession through the 
city streets to get to Cathedral Square, where the people dance, sing, change partners, before 
reaching the most beautiful moment of the show, known as the “Embassy”. This is a dance-fight 
to the rhythmic sounds of swords, or wooden clubs carried by the Congos who are dressed in 
blue robes fighting against those who use red robes.

Some scholars such as Alceu Maynard Araújo claim that the congada is a creation of the 
African slaves in Brazil, whose raison d’être was to transfer and sublimate the warrior instinct of 
the black warrior into something creative, religious: black christian versus black pagan.

In the congada, religious traditions (Iberian, pagan, tribal-African) are merged in a process 
of acculturation. Inspired by the epic poem “La Chanson de Roland,” which chronicles the heroic 
demise of Rolland, nephew of Charlemagne, recited since the Middle Ages, the Congada Em-
bassy narrates a historical fact which is loosely adapted to reflect the cultural diversity of Brazil.

To perpetuate this intangible heritage of Socorro a project entitled “Fitas e Flores” (Ribbons 
and Flowers) was held in the city, comprising of workshops aimed at the student audience, eight 
congada performances, interviews with Master Vicente Ferreira and contra-Master (or substitute) 
Iraci, Master Moisés Franco (before his death in October 2012), Master Maciano, Mistress Dona 
Leonor (coordinator of the Congada in the Schools project), and with the Congos and elders. 
The project also involved recording various songs of the congada repertoire, transcription of the 
lyrics and preparation of the sheet-music, as well as filming and photographing the whole pro-
ject, and finally the publication of the book, together with a CD and a DVD. Although in May 2013 
the congada was beginning to break up, the project helped unite the members, reinvigorating 
them with the spirit of solidarity which has always been characteristic of congadas.

The Congada of St. Benedict and the Holy Spirit of Socorro, with Master Pedro Cezar, Queen 
Dona Neuza and Congo King Mr. Benedict, is the last traditional congada of the city. Formed by 
congos from the various congadas in different districts of the city, which were slowly disappea-
ring, as shown by the “Fitas e Flores” project, the congada is now strengthened by new members, 
including young people and children.

The DVD “Fitas e Flores” included with this book, contains a short 15-minute documentary 
in which, alongside the exciting images left to us by Master Moisés Franco, before he died in 
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October 2012, we also have testimonies from various Congos, Queen, King, and several Masters 
about the living history of the Congada of St. Benedict and the Holy Ghost of Socorro - also 
known as “Morena of the Frontier” for being on the border between the states of São Paulo and 
Minas Gerais.

The CD “Fitas e Flores” features songs from the repertoire of the Masters Vicente Ferreira, 
José Maciano, Moisés Franco and Pedro Cezar, which they interpret together with the Congos 
of the traditional Congada of St. Benedict and the Holy Spirit of the city of Socorro, with special 
participation by children in the Congadas of the Rubins and Oratório neighbourhoods of the city.

The Congada of St. Benedict and the Holy Spirit is a traditional manifestation from Socorro, 
an intangible heritage that belongs to all Brazilians, and which was on the verge of disappearing. 
This project helps recover and transmit the ancestral knowledge to new generations, strengthe-
ning it within our popular imagination, as well as fostering appreciation for the rural culture of 
São Paulo.

Présentation

Socorro est l’une des rares villes de l’État de São Paulo où a encore lieu la congada. La der-
nière congada traditionnelle de la ville représente une profession de foi en l’honneur de Saint 
Benoît et du Divin Esprit Saint, consistant au moins deux fois par mois en un défilé dans les rues 
de la ville jusqu’à la “ Praça da Matriz “, Place de l‘Église Mère. Là, les participants, appelés congos, 
habillés de mantes bleues et rouges dansent, chantent, “ complotent ”, changeant de place à tout 
instant dans le cortège, jusqu’à arriver au moment le plus beau du spectacle, celui de l’Embaixada, 
l’Ambassade, une danse-lutte théâtralisée, rythmée par le son des épées ou bâtons en bois.

Des chercheurs spécialisés comme Alceu Maynard Araújo affirment que la congada, à son 
origine, est un rite des esclaves noirs brésiliens dont l’objectif aurait été de transmettre et subli-
mer l’instinct guerrier du noir en un acte créatif et religieux : le noir chrétien s’opposa alors au noir 
païen.

Dans la congada, les traditions religieuses ibériques, païennes et afro-tribales sont mélan-
gées dans un processus d’évolution culturelle. Inspirée d’un poème épique datant du Moyen-
-Âge, “ La Chanson de Rolland “, qui raconte la fin héroïque de Rolland (neveu de Charlemagne), 
l’Embaixada,  de la congada narre un fait qui, bien qu’historique, reflète la diversité culturelle bré-
silienne sans nécessairement rester fidèle à la version originale.

Avec pour objectif de pérenniser ce patrimoine immatériel de Socorro, le projet “ Fitas e flo-

FITAS E FLORES  33



res “ (des Rubans et des fleurs) met en place des ateliers sur le thème de la congada à l’attention 
des enfants, huit représentations publiques de congada, des interviews de Maîtres comme 
Maître Vicente Ferreira et le Contremaître Iraci, Mestra D. Leonor (coordinatrice du projet  Conga-
da nas Escolas, Congada dans les Écoles), des interventions d’actuels participants aux congadas 
et des membres plus âgés. Le projet inclut également un enregistrement musical en studio du 
répertoire chanté lors des congadas, la transcription des paroles de ces musiques et l’élaboration 
des partitions, un enregistrement vidéo et un reportage photo de l’ensemble du projet, et enfin 
la publication de ce livre incluant un CD et un DVD. Quand le projet a démarré, en mai 2013, la 
congada traditionnelle de la ville de Socorro passait par un moment d’abandon. Grâce au “ Fitas 
e flores “ l’union entre ses membres s’est consolidée et l’esprit de solidarité, qui a toujours été 
propre aux congadas, s’est renforcé.

La Congada de São Benedito e do Divino Espírito Santo de la ville de Socorro, a pour Maître 
Pedro Cezar, pour Reine Neuza Elis Corsi et pour Roi du Congo, Benedito Vaz de Lima.  C’est la 
dernière congada traditionnelle de la ville. A l’origine elle est formée essentiellement par des 
congos issus de congadas qui peu à peu avaient disparues, provenant de différents quartiers. 
Aujourd’hui, grâce au projet “ Fitas e flores “, de nouveaux membres viennent l’intégrer et la ren-
forcer, même des jeunes et des enfants.

Le DVD “ Fitas e flores “ inclus dans ce livre, contient un documentaire de 15 minutes dans 
lequel les congos, la Reine, le Roi ainsi que différents Maîtres mettent en scène l’histoire vivante 
de la congada grâce à leurs témoignages, à côté d’images émouvantes laissées en héritage par le 
Maître Moisés Franco avant de décéder en octobre 2012. Ce documentaire présente des images 
de la Congada de São Benedito e do Divino Espírito Santo sur fond des paysages vallonnés de la 
ville, de Socorro, connue aussi sous le nom de   “ Morena da Fronteira ” (“ La Brunette de la Fron-
tière ”) car elle se trouve à la limite entre les États de São Paulo et du Minas Gerais.

Le CD « Fitas e flores » contient des musiques du répertoire des Maîtres Vicente Ferreira, 
José Maciano, Moisés Franco et Pedro Cezar, interprétées par eux-mêmes, par les congos de la 
traditionnelle Congada de São Benedito e do Divino Espírito Santo de la ville de Socorro, avec la 
participation spéciale des enfants des congadas des quartiers des Rubins et de l’Oratório.

La Congada de São Benedito e do Divino Espírito Santo est une manifestation traditionnelle 
propre à la culture de Socorro, patrimoine immatériel qui appartient à tous les brésiliens, et qui 
était sur le point de disparaître. Lui venir en secours, la transmettre aux nouvelles générations en 
tant que connaissance ancestrale et lui donner continuité renforcent les “ Fitas e flores “ de notre 
imaginaire populaire et valorise la culture de la province de l’État de São Paulo.
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