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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa tem por objetivo identificar aspectos históricos e culturais e analisar a 
importância do grupo de Moçambique de São Benedito do Parque Bandeirantes. Cujo tema 
esta inserido no Patrimônio Imaterial de Taubaté. Este grupo tem sua fundação em 22 de 
outubro de 1947, implantado e coordenado por “Pai” Geraldo de Paula Santana, conhecido por 
Paizão, que aprendeu a arte do Moçambique com seu pai Francisco Tomé. Hoje em dia o 
responsável pelo grupo é neto de Francisco Tomé e filho de Geraldo de Paula Santana, o 
mestre Paizinho, ele participa do Moçambique desde os cinco anos de idade e, em 2004, 
recebeu a nomeação de Rei Congo, o oitavo de 15 nomes na hierarquia da realeza popular em 
São Paulo, título concedido pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo a mestres da 
cultura popular do Estado. Além do envolvimento direto com o Moçambique, mestre paizinho é 
líder do Grupo de Adoração aos Presépios, folião de reis, líder da catira ou mesmo como 
capelão, quando é chamado para fazer uma oração por alguém da região de seu bairro, 
periferia de Taubaté. O grupo de Moçambique de São Benedito do Parque Bandeirantes é 
formado por 36 pessoas de diversas faixas etárias, ou seja, 8 crianças, 12 jovens, 11 adultos e 
5 idosos. O mais novo tem seis anos de idade. Os jovens começam a ver o mundo de maneira 
diferente, sentem-se valorizados e acolhidos. Muitos pesquisadores acreditam que o nome 
Moçambique seja devido a sua origem africana, mas não foi trazida pelos escravos. Esta arte é 
uma dança guerreira e muito antiga. Em alguns países, como na Inglaterra, é conhecida uma 
dança parecida com o nosso Moçambique é a Morris Dance, Dança Moura, que se assemelha 
muito à Dança dos Pauliteiros da Cidade de Miranda, em Portugal. Pode ter sido praticada 
pelos mouros na Península Ibérica e foi também utilizada na catequese dos índios no Brasil 
como precioso fator de recreação popular. É no Vale do Paraíba onde mais se observa a 
prática desta dança. Entretanto, também é encontrado no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato 
Grosso e Goiás. Para realização desta pesquisa utilizamos a metodologia da revisão 
bibliográfica e da pesquisa de documentos do grupo folclórico e da Secretaria de Cultura do 
Estado de São Paulo. Desde 2002 o grupo tomou a iniciativa de ir às escolas voluntariamente 
para trocar saberes com as crianças. Todos os anos participam ativamente da festa do folclore 
da Imaculada Concluímos que o trabalho desenvolvido pelo mestre Paizinho transcende a 
dimensão do Moçambique, uma vez que as atividades do grupo envolvem diretamente a 
cultura popular em vários aspectos. O título de Rei Congo fortalece a união dos grupos 
folclóricos de Taubaté que, além da tradicional festa da Rua Imaculada, participam de diversos 
eventos na região.  


