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Quando eu entro no jongo e começo a gostar 
Segura Iôiô e Iáiá 
De minha maezinha queria, eu começo a lembrar 
Segura Iáiá 
Toca " compadê" esse jongo vamos preservar 
Que o jongo é coisa bonita e não pode acabar 
Diz: Iôiô e Iáiá 
 
(Mestre Darcy do Jongo, paródia de Vapor da Paraíba) 
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RESUMO 
   
   

O presente trabalho é um estudo antropológico das práticas tradicionais da dança 

ritual do Jongo, expressão corporal, rítmica, artística e religiosa, representada pelos 

negros escravizados trazidos da África no período escravocrata brasileiro. Este estudo 

consiste em identificar e analisar as resignificações dessas práticas, rementendo a uma 

leitura dos novos mecanismos de transmissão desse conhecimento oral, da manutenção 

dessas práticas tradicionais e os novos laços de sociabilidade e familiaridade que os 

praticantes urbanos tem com esse conhecimento popular. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em busca do marco zero: O Jongo Urbano 

 

 Esta pesquisa tem como propósito investigar e analisar os mecanismos de 

transmissão do conhecimento tradicional do Jongo, tendo em foco o processo de 

aprendizagem desse conhecimento popular através de seus praticantes, visando 

compreender  a construção identidária, a manutenção da tradição oral e as redes de 

sociabilidades desses indivíduos.  

 

  "O jongo é uma forma de expressão que integra percussão de tambores,  

  dança  coletiva e elementos mágico-poéticos. Tem suas raízes nos saberes, 

  ritos e  crenças dos povos africanos, sobretudo os de língua bantu. "  

  (IPHAN,2005,p.11) 

  

O presente trabalho se situa no campo disciplinar da antropologia, e procura 

refletir sobre as práticas tradicionais da dança ritual do Jongo, expressão corporal, 

rítmica, artística e religiosa cuja origem é atribuida aos negros escravizados trazidos da 

África no período escravocrata brasileiro. Essa manifestação cultural era praticada nas 

senzalas do Vale do Rio Paraíba, principalmente nas plantações de cultivo do café e da 

cana-de-açucar, e foi tradicionalmente transmitida a seus descendentes(IPHAN,2005). 

Com o fim da escravidão no Brasil e o crescimento das cidades, muitos desses 

descendentes vieram para os meios urbanos e continuaram reafirmando suas práticas 

nesse novo território.  

 

  "É um elemento de identidade e resistência cultural para várias   

  comunidades e  também espaço de manutenção, circulação e  

  renovação do seu universo  simbólico."(IPHAN,2005,p.11) 

 

O estudo consiste em identificar e analisar as resignificações dessas práticas, 

rementendo a uma leitura dos novos mecanismos de transmissão desse conhecimento 

oral, da manutenção dessas práticas tradicionais e os novos laços de sociabilidade e 

familiaridade que os praticantes urbanos tem com esse conhecimento popular. 
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Com essa finalidade, procurei encontrar um grupo que realizasse essas práticas 

tradicionais no meio urbano. Após contato com alguns grupos urbanos, tais como Jongo 

da Lapa, representado por moradores da região central da cidade do Rio de Janeiro e o 

Jongo Folha de Amendoeira, formado inicialmente por alunos da Universidade Federal 

Fluminense após o projeto de salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial Jongo, 

parceria entre a universidade e o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional), tive conhecimento do Jongo da Serrinha, situado na região de Madureira, 

cidade do Rio de Janeiro. Por razões socio-espaciais, e por sua notoriedade como sendo 

um dos grupos de jongueiros tradicionais e também o primeiro jongo urbano como  Bem 

Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, terminei por escolher esse grupo artístico para 

fazer as observações expostas nessa etnografia.  

 

O grupo Jongo da Serrinha foi criado no fim da década de 1960 pelo Mestre 

Darcy Monteiro, o “Mestre Darcy do Jongo” e sua família. Ao perceberem que o último 

núcleo de jongo da cidade estava morrendo, eles decidiram transformar as rodas 

informais da comunidade em ensaios artísticos como estratégia para preservar a tradição. 

Assim, a dança antiga foi levada do fundo dos quintais para os palcos. Foram trinta anos 

de trabalho árduo na divulgação do ritmo que fez do Jongo da Serrinha uma forte 

referência cultural afro-brasileira. Com a criação do grupo, três gerações da comunidade 

aprenderam o jongo na casa da Vovó Maria Joana Rezadeira, mãe de Mestre Darcy. 

 

A proposta de trabalho foi a realização de etnografia que buscou apreender a 

complexidade da formação identitária afro-brasileira a partir das formas de transmissão 

desse conhecimento tradicional e oral, além de perceber as  resignificações dessa prática 

ancestral desde a criação de um grupo específico. Como metodologia de pesquisa, a 

observação participante, técnica de análise utilizada em inúmeros trabalhos da 

Antropologia, foi o ponto de partida do trabalho de campo para observar as atividades de 

ensino-aprendizagem desse conhecimento, além de suas manifestações lúdicas e 

religiosas. Alguns locais foram escolhidos para tais observações, em particular a Escola 

de Jongo, projeto educacional idealizado pela  ONG Grupo Cultural Jongo da Serrinha, 

que tem como propósito reafirmar e manter viva as tradições e práticas vindas de seus 

ancestrais. Para transbordar as fronteiras socio-espaciais da Serrinha, outros espaços de 

diálogo e apresentação da dança ritual foram observados para entender a rede de 

sociabilidadde da prática tradicional. Foram eles: a Feira das Yabás, evento cultural 
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realizado mensalmente em Madureira com o intuito de preservar e valorizar a culinária e 

musicalidade afro-brasileira; o encontro de Grupos de Dança Artísticas no viaduto de 

Madureira, ocupação cultural realizada mensalmente com finalidade de salvaguardar 

expressões musicais negras e nordestinas; a feijoada na quadra da agremiação 

carnavalesca GRES Império Serrano, realizada semanalmente na quadra da escola. A 

etnografia incorporou ainda a particiação no evento do aniversário da Tia Maria do 

Jongo, matriarca da Escola de Jongo. 

 

Este trabalho monográfico é fruto de uma inquietação surgente de uma pesquisa 

de iniciação científica desenvolvida para FAPERJ, iniciada em 2009 com término em 

2010, intitulada "Combate à intolerância ou defesa da liberdade religiosa: paradigmas em 

conflito na construção de uma política pública de enfrentamento ao crime de 

discriminação étnico-racial-religiosa". Durante o processo de pesquisa, que tinha como 

objetivo compreender e analisar os mecanismos de conflitos entre religiões, com ênfase 

nas religiões cristãs e de matriz africana, principal foco de combate, fui questionado por 

uma das interlocutoras. Rosiane Rodrigues, negra, jornalista, Yalorixá, praticante do 

Candomblé, uma das inúmeras vítimas de Intolerância Religiosa. Era uma das 

interlocutoras da pesquisa e o caso dela era um dos objetos de análise em questão. 

Durante uma das reuniões, realizada na Universidade Federal Fluminense, em meio aos 

meus colegas pesquisadores, todos alunos de graduação, nenhum negro entre os 

presentes, fui questionado sobre o papel do negro na sociedade brasileira e sua 

identidade, e quais as minhas visões a respeito da questão.  

 

Nesse sentido, pensando como poderia dar contar dessa problemática e montando 

um arcabouço de um projeto de pesquisa, formulei perguntas para me nortearem na 

definição da minha pesquisa,  foram elas: existe UMA identidade negra? como ela se 

manifesta? Existe práticas ancestrais, tradicionais? Quais seriam elas? Como elas sao 

representadas hoje? Quem sao seus praticantes? Como mantêm vivas tais práticas e de 

que maneira? 

 

Para realização desta trabalho farei uso de narrativas, entrevistas e material 

audiovisual de apoio, dando força e equivalência entre o conhecimento produzido na 

Academia (conhecimento acadêmico) e o conhecimento difundido nas práticas cotidianas 

e rotineiras (conhecimento popular). Há muitos mestres griôs, no entanto, pouco 
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valorizados no meio acadêmico, e por essa razão se torna importante a oralidade dessas 

pessoas, uma vez que a etnografia retoma as narrativas dos praticantes sobre as origens 

da tradição e manutenção da mesma. São eles: Mestre Darcy do Jongo, Tia Maria do 

Jongo, Tia Maria Joana. Seja através dos versos das músicas de jongo ou nos relatos orais 

e entrevistas, a relevância desses ancestrais são de imensa importância na produção dessa 

narrativa etnográfica. 

 

O trabalho monográfico está dividido em três capítulos, sendo ao primeiro 

intitulado: "Por que o Grupo Cultural Jongo da Serrinha ? ", está divido em dois sub-

capítulos. Em um primeiro momento será realizada uma contextualização histórica, tendo 

como ponto de partida os grupos jongueiros do Vale do Paraíba e a chegada deles no Rio 

de Janeiro, ocasionando o surgimento dos jongos urbanos, em especial do Jongo da 

Serrinha. Após esse resgate histórico, dou início ao trabalho de campo e definição do 

lócus de pesquisa. 

 

O segundo capítulo, intitulado:  "A Escola de Jongo: As análises antropológicas 

do campo ", está divido em três sub-capítulos. Esse capítulo é a consolidação de 

praticamente a totalidade do exercício do trabalho de campo. Focando em uma primeira 

análise das práticas de ensino-aprendizagem, observo as atividades desenvolvidas na 

Escola de Jongo. Os métodos de ensino, a sociabilidade das crianças, os elementos 

narrativos, a oridalidade, as atividades pedagógicas e todo trabalho de campo realizado 

nesse espaço no uso da metodologia da observação participante é esboçado na parte 

inicial do capítulo. Dando sequência, em uma tentativa de fazer uma ponte entre o 

conhecimento oral e o conhecimento instrumentalizado, no universo da dança ancestral 

jongo, trago à luz a narrativa de Tia Maria do Jongo, de alguns professores e alunos, em 

entrevistas realizadas informalmente nesse espaço educativo. E para finalizar o capítulo, 

faço um esforço em transpor o espaço socio-educativo da Escola de Jongo, relatando a 

análise de três espaços sociais de interação e sociabilidade da dança, sendo eles: a Feira 

das Yabás, o viaduto de Madureira e a quadra da GRES Império Serrano. Os três espaços 

são situados na região de Madureira, considerado o "berço do samba", e de grande 

importância para a manutenção de práticas tradicionais afro-brasileiras, além de ter uma 

grande rede de sociabilidade desses elementos culturais ao qual a pesquisa tem interesse 

em identificar como sendo pertencente a construção identitária local. 
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O último capítulo é a conclusão do trabalho onde apresento os possivéis 

resultados gerados pela observação participante, as conclusões em torno da construção 

indentitária desse grupo, as rede de sociabilidade, como a tradição e as práticas ancestrais 

influenciam a vida contidiana dessas pessoas, além de perceber como a memória acerca 

de seus antepassados é resignificada nas práticas de hoje.  
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1. Por que o Grupo Cultural Jongo da Serrinha ?  
 

1.1. Do espaço familiar à institucionalização 
 
 
No período escravista, sobretudo na primeira metade do século XIX, houve um 

grande fluxo de africanos escravizados, principalmente da região Bantu (Angola e 

Congo) trazidos para três regiões primordias do sudeste brasileiro, são elas os estados do 

Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, com concentração nas áreas do interior, pelo 

seu potencial agrário. Sobretudo pelo fator econômico e produtivo,já que as plantações de 

café transformaram o Vale do Paraíba em uma região extremamente rentável. 

(IPHAN,2005) 

 

Pisei na Pedra/Jongo da Serrinha 
 

Pisei na pedra  
A pedra balanceou 
Levanta meu povo 

Cativeiro se acabou 
 

 Com a abolição da escravidão no Brasil, os negros alforriados junto de seus 

familiares se encontram desprovidos de terras, bens e direitos civis bem estabelecidos 

pelo poder público; e com a escassez de empregos nas áreas rurais,se viram obrigados a 

buscarem a vida nos centros urbanos das grandes cidades, principalmente as capitais, que 

pareciam ter melhores condições para um novo recomeço. Muitos foram os negros vindos 

do Vale do Rio do Paraíba, das plantações cafeeiras e açucareiras para os centros urbanos 

cariocas, com o intuito de melhorias na qualidade de vida. 

 

No início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro já tinha práticas políticas 

excludentes, onde os centros urbanos, as áreas comerciais e principais da cidade 

mantinham uma política de "embelezamento". Os negros, nesse processo, acabaram 

sendo expulsos para as áreas mais afastadas e menos urbanalizas da cidade, resultando na 

ocupação dos morros, até então desabitados devido ao difícil acesso e por serem ainda 

áreas rurais da cidade, com pouco investimento público e carência de serviços básicos, 

instaurando assim um novo modelo de moradia popular: as favelas cariocas.  
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Vapor Da Paraíba/Jongo da Serrinha 

 
Vapor berrou na Paraíba, 
Chora eu, chora eu Vovó. 

Fumaça dele na Madureira, 
E chora eu. 

 
O vapor berrou piuí, piuí. 

Ô irê, irê, irê, 
Ô irê, irê, irê. 

 

Os negros vindos das senzalas trouxeram consigo suas práticas tradicionais, antes 

praticadas nos grandes campos das fazendas do interior do Rio-São Paulo-Minas, agora 

praticadas nas áreas rurais dos morros do Rio de Janeiro. A cidade concentrou a maior 

migração de jongueiros vindo da região do Vale do Rio Paraiba, porém tiveram  

migrações para outras partes do sudeste brasileiro , tais como Minas Gerais, São Paulo e 

Espírito Santo. E no Rio, foram nos morros de São Carlos, Salgueiro, Mangueira, e, 

sobretudo, da Serrinha. Graças à memória desses antigos jongueiros, foi possível reviver 

o passado das fazendas. 

 

" [Jongueira] já nasci, minha mãe veio do Estado de Minas aqui pro Rio de 

 Janeiro em 1910, e eu nasci em 1920, e minha mãe já vinha cantando jongo, 

 dançando jongo, né.. então quer dizer que eu já nasci jongueira." (Tia Maria do 

 Jongo, 2014) 

 

Em meados dos anos de 1930, devido a inúmeros fatores urbanos, em muitas das 

comunidades com descendentes de escravos, grupos de jongueiros mais próximos dos 

centros urbanos da cidade, o jongo desapareceu, tanto pela dispersão de seus praticantes 

em conseqüência da migração e dos processos de urbanização, como pelo 

obscurecimento destas práticas por outras expressões de maior apelo junto ao crescente 

mercado de bens simbólicos. Ou também devido à vergonha motivada pelo preconceito, 

expresso pelos segmentos da sociedade abrangente, relativo às práticas culturais afro-

brasileiras(IPHAN,2005). Somente o jongo praticado na Serrinha, em Madureira,  isolada 

da parte central da cidade, na periferia, como se fosse uma área rural afastada, conseguiu 

preservar a cultura afro-brasileira tradicional. É importante ressaltar um dos fatores de 

preconceito e rejeição por parte da sociedade com a prática da dança-ritual do Jongo, as 
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duas citações a seguir exemplificam com clareza, o fundamento da prática e a outra 

sintetiza a razão dela qual a prática é vítima de intolerância religiosa. 

 

 "O jongo é uma forma de louvação aos antepassados, consolidação de tradições  e 

 afirmação de identidades. Ele tem raízes nos saberes, ritos e crenças dos povos 

 africanos, principalmente os de língua bantu.São sugestivos dessas origens o 

 profundo respeito aos ancestrais, a valorização dos enigmas cantados e o 

 elemento coreográfico da umbigada." (IPHAN,2005,p.14) 

 

 " Batuques, tambores e jongos não são ritos de liturgias, mas estão associados, 

 de diversas maneiras, à umbanda". (Ribeiro, 1984; Gandra,1995, Cavalcanti, 

 1985). 

 

 

O espírito festivo dos moradores e a consciência da importância de preservar a 

cultura negra foram fundamentais para a formação desse núcleo de famílias-artistas. As 

ladainhas, os blocos de carnaval, os pastoris, as casas de candomblé, o samba de partido-

alto, o calango e o jongo da Serrinha ficaram famosos, atraindo intelectuais, artistas e 

políticos do outro lado da cidade para suas rodas de samba, festejos e candomblés. 

 

 "Aqui em Madureira, tinha[Jongo] na casa de Dona Lila e Seu Antenor, tinha 

 roda de jongo na Dona Marta na Itaúba, na Dona Florida no Congonha, no 

 Nascimento na Balaiada, no meu cunhado. As pessoas festejavam nos dias 

 santificados."(Tia Maria, 2014) 

 

O grupo Jongo da Serrinha foi criado no final da década de 1960 pela Tia Maria 

Joana, "a rezadeira" e seu filho  Mestre Darcy Monteiro, o “Mestre Darcy do Jongo” . Ao 

perceberem que o último núcleo de jongo da cidade estava morrendo, eles decidiram 

transformar as rodas informais da comunidade em ensaios artísticos como estratégia para 

preservar tradição. Assim, a dança antiga foi levada do fundo dos quintais para os palcos. 

Foram trinta anos de trabalho árduo na divulgação do ritmo que fez do Jongo da Serrinha 

uma forte referência cultural afro-carioca. 
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 " Pra mim a preservação do Jongo é uma coisa muito séria que eu empenho toda  a 

 minha vida. E por isso mesmo eu denomino de resistência cultural. Quer 

 dizer, é uma música que não está na mídia, que a gente não tem nenhuma ajuda 

 governamental, e no peito e na raça eu faço essa cultura existir." 

 (Mestre Darcy,2002) 

 

Depois de muitas lutas em busca de reconhecimento e investimento 

governamental, em 2005, o Ministério da Cultural juntamente com o IPHAN 

transformaram não apenas o Jongo, como também outras expressões artísticas populares, 

em Patrimômios Imanteriais Brasileiros. O registro do jongo como patrimônio cultural do 

Brasil é o reconhecimento por parte do Estado da importância desta forma de expressão 

para a conformação da multifacetada identidade cultural brasileira. Este registro chama a 

atenção para a necessidade de políticas públicas que promovam a eqüidade econômica 

articulada com a pluralidade cultural; políticas que garantam a qualidade de vida e a 

cidadania.(IPHAN,2005) 

 

Atualmente, o Grupo Cultural Jongo da Serrinha conquistou o tão sonhado apoio 

governamental que o Mestre Darcy do Jongo sempre sonhou em vida. Em novembro de 

2015, foi inaugurado, na rua Rua Silas de Oliveira, 101, pé do morro da Serrinha, no 

bairro de Madureira (FOTO 1). O espaço tem quase dois mil metros quadrados e foi 

instalado em imóvel cedido pela Prefeitura do Rio. O espaço funciona de maneira 

regular, promovendo atividades para todas as idades, de segunda à segunda, como aulas 

de canto, dança, jongo, instrumentos de percussão, música, oralidade e lendas africanas 

(Literatura Africana), além de ser a nova sede do Grupo Cultural da Serrinha. O espaço 

também desenvolve atividades com o uso de audiovisual e comporta atividades musicais 

e artísticas nos finais de semana. Está em andamento o uso do espaço para Educação de 

Jovens e Adultos e outras atividades relacionadas à valorização da cultura negra.  
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Foto 1: Inaurugação da Casa de Jongo 

 

( Foto : Beth Santos, tirada no dia 29 de Novembro de 2015, Serrinha - Madureira) 
  

1.2. A escolha pela escola 

 

Pretendo nesse sub-capítulo relatar o roteiro da minha investigação antropológica, 

dando início ao meu trabalho de campo, coleta de dados, construção e análise 

bibliográfica, além de desvelar minha trajetória até transformar o Grupo Jongo da 

Serrinha no meu objeto de análise, e por que razões ele me pareceu se encaixar 

perfeitamente no que eu determinei como sendo os pilares de sustentação da questão 

central do meu trabalho, a busca por um conjunto de  práticas tradicionais afro-brasileiras 

que fizesse uma ponte entre os escravos negros trazidos da África ao Brasil no período 

escravocrata e os negros afro-descedentes que vivem atualmente nos centro urbanos. Era 

importante  que esse conjunto de práticas tradicionais, seguindo o percurso da história 

oral negra, se mantivessem viva nos dias de hoje, de maneira a ser responsável por 

proporcionar uma construção identitária negra, que em um primeiro momento eu cogitei 
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considerar como uma identidade negra "genuína". Já que, na minha ideia primeira, 

necessariamente essa atividade precisava traçar um linha imaginária contínua entre os 

negros africanos trazidos ao Brasil e os seus descendentes direto, não apenas em uma 

questão meramente sanguínea e sim simbólica, cultural e identitária, logicamente que as 

práticas culturais não se limitam a essas fronteiras, porém me pareceu pertinente esse 

elemento na escolha do objeto de pequisa. Um conjunto de práticas tradicionais passadas 

de gerações e gerações por oralidade, entre filhos, netos, bisnetos, tataranetos, que fosse 

originalmente praticada na África. E quando digo isso, me refiro a um país do continente 

africano ou um conjunto de países e não sua totalidade; e que seja mantida viva, mesmo 

que resignificada, com suas apropriações e variações frutos do passar do tempo, mas que 

remetesse diretamente a uma origem no que alguns consideram como um mito de origem, 

a "mãe África". Concomitante com o pensamento esboçado pelo antropólogo francês 

Levi-Strauss em seu livro, Mito e Significado, faz-se necessário a seguinte citação: 

 

  "Mas, apesar de tudo, o muro que em certa medida existe na nossa mente 
  entre  Mitologia e História pode provavelmente abrir fendas pelo estudo 
  de Histórias  concebidas não já como separadas da Mitologia, mas como 
  uma continuação da  Mitologia."(STRAUSS,1978,p.41)  
 

 Depois do árduo trabalho em delinear o cerne do que se tonrou o meu objeto de 

análise antropológica, outras questões foram aparecendo durante o processo de reflexão e 

problematização. Porém acredito ser de suma importância expor o princípio fundador da 

minha inquietação que cuminou na idealização dessa pesquisa, originado em outra 

pesquisa que tive oportunidade de participar. A pesquisa em questão foi um projeto de 

iniciação científica que participei, com fomendo da FAPERJ, iniciada em 2009 com 

término em 2010, intitulada "Combate à intolerância ou defesa da liberdade religiosa: 

paradigmas em conflito na construção de uma política pública de enfrentamento ao crime 

de discriminação étnico-racial-religiosa". Cujo o objetivo era identificar e analisar quais 

os grupos étnico-racial-religiosa que estavam em constante conflito e como esse embate 

se manifestava na ordem pública e nas relações sociais, e quais eram as políticas 

existentes ou inexistentes de controle ou mediação desses conflitos. Basicamente o 

trabalho consistiu no acompanhamento sistemático da Comissão de Combate à 

Intolerância Religiosa (CCIR), com sede no bairro do Estácio, município do Rio de 

Janeiro. 
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 A CCIR no período de realização da pesquisa era presidida pelo Babalawo Ivanir 

Dos Santos, praticante do Candomblé, negro e ex-deputado estadual, uma das figuras 

emblemáticas da militância negra no combate à discriminação étnico-racial-religiosa 

infligida diretamente contra as religiões de matriz africana. A CCIR concentrava toda a 

multiplicidade de religiões existente até aquele momento no Estado do Rio de Janeiro, 

independente de credo, doutrina, segmento, ou religião, dado que a comissão tinha como 

propósito unificar e difundir a luta contra a Intolerância Religiosa. Porém um dado 

importante gerado na pesquisa, depois do levantamento dos inquéritos registrados junto 

ao Ministério Público na tipificação de crime de Intolerância Religiosa, respaldado na Lei 

9.459/97, que criminaliza os atos de discriminação religiosa. Exemplificado no Artigo 1º.   

 

  Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de  
  discriminação  ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência  
  nacional.  
 

De que as religiões de matriz africana, Umbanda e o Candomblé, são o maior alvo 

de discriminação étnico-racial-religiosa comprovado pelo Poder Público no Estado Rio 

de Janeiro. No período de análise dos atos de inquérito, uma das vítimas de Intolerância 

Religiosa, Rosiane Rodrigues, negra, jornalista, yalorixá, praticante do Candomblé, nos 

deu uma entrevista sobre seu caso de Intolerância Religiosa. O teor do inquérito em si 

não será relevante para a pesquisa em questão, e sim a inquietação que ela me suscitou. 

Ao notar que entre os presentes na reunião eu era o único pesquisador afro-descendente, 

ela me interpelou, entre inúmeras relatos pessoais sobre suas relações sociais como 

indivíduo negro e praticante de uma religião afro-brasileira, de que eu não emanava a 

minha ancestralidade negra, como se eu tivesse perdido um vínculo ou desconhecesse o 

passado de meus ancestrais. Em suas palavras, era como se ela quisesse dizer que eu era 

apático às questões identitárias negras. E finalizando, me foi dado um conselho, de que 

eu deveria compreender melhor o significado, simbolimos e importância da "África 

Mãe", se valendo de sua sabedoria e força, em busca da minha ancestralidade. Esse 

encontro oportuno, de forma inusitada, sem dúvida foi um importante  gatilho para os 

questionamentos fundantes para essa pesquisa, além de desencadear uma pensamento 

crítico sobre as minhas próprias experiências particulares, refletindo os signigficados e 

relevâncias que essas elas tiveram na perspectiva de refletir acerca do papel que os negros 

têm desenvolvido historicamente na sociedade brasileira.  
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Pensando como poderia dar contar dessa problemática, procurei encontrar um 

grupo ou comunidade com  um conjunto de  práticas tradicionais afro-brasileira que 

fizesse uma ponte entre os escravos negros trazidos da África ao Brasil no período 

escravocrata e os negros afro-descedentes que vivem atualmente nos centro urbanos. Era 

importante que fosse um trabalho de pesquisa não saturado no meio acadêmico, como os 

inúmeros trabalhos com a temática da religiosidade negra. São incontáveis os artigos 

sobre Umbanda e Candomblé no Brasil, sobre diferentes perspectivas. Então, por escolha 

de relevância no meio acadêmico, optei por não circunscrever nenhuma coletividade 

religiosa, de nenhuma das religiões em específico. Entretanto como a religiosidade 

africana permeia de forma ampla os diversos níveis das relações sociais, sejam elas 

familiares, comunitárias, recreativas, lúdicas, artísticas, culturais e doutrinárias 

(religiosidade), é inevitável que o objeto de pesquisa escolhido, tendo como premissa ser 

tradicional da cultural negra africana, tangencia as relações religiosas. 

 

   "As populações negras trazidas ao Brasil pertenciam a diferentes  
   civilizações e  provinham das mais variadas regiões africanas. Suas 
   religiões eram partes de  estruturas familiares, organizadas  
   socialmente ou ecologicamente à meios  biogeográficos."  
   (BASTIDE, 1989,p.4) 
 
 
 Na época, por intermédio de uma amiga universitária, Juliana Mara, indagando 

sobre qual grupo ou comunidade poderia ser o lócus da minha pesquisa, fui apresentado a 

um outro aluno da Universidade Federal Fluminense que estava desenvolvendo junto ao 

IPHAN um trabalho de resgate e memória de práticas tradicionais afro-brasileiras. A 

pessoa em questão seria o aluno do curso de Serviço Social da UFF, Rodrigo Rios, que 

além de desenvolver o trabalho de resgate cultural junto ao Pontão de Cultura 

Jongo/Caxambu e o Observatório Jovem, foi um dos idealizadores e fundador do Jongo 

Folha de Amendoeira, em um tentativa de reavivar essa prática tradicional no município 

de Niterói. O encontro foi oportuno, pois através dele eu pude ter ciência dessa dança 

ritual afro-brasileira que reunia o conjunto de práticas tradicionais que almejava. Então, 

procurei conhecer essa dança e recebi o convite para ir a uma das apresentações 

realizadas pelo Grupo Jongo da Folha de Amendoeira, realizado no interior do Campus 

Gragoatá da Universidade Federal Fluminense que, por sorte, estava também presente 

outro grupo jongueiro, o Grupo Jongo da Lapa. Selecionei duas dentre inúmeras fotos 

que foram tiradas no dia para ilustrar a minha exposição:   
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Folha de Amendoeira/Jongo Folha de Amendoeira 
  

Vovó, vovô a raiz o tronco é 
Os galhos são braços de mamãe, papai 

Folha de Amendoeira só cai quando quer 
Pois não há pau que derrube o cajado de Javé. 

 

(FOTO 3 : RODA DE JONGO NO GRAGOATÁ) 
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(FOTO 4: JONGO DA LAPA NA UFF) 

  

 

 A primeira foto tem o meu interlocutor de pesquisa, Rodrigo Rios, no canto e 

tambor, ditando o ritmo da roda de Jongo no espaço da universidade, com integrantes do 

Grupo Folha de Amendoeira e outros universitários. Na segunda foto, está um integrante 

do Grupo Jongo da Lapa de costas jongando. De imediato eu tive certeza de que o Jongo 

seria o tal objetivo de pesquisa que eu tinha idealizado, uma vez que dava conta por 

englobar todos os elementos que eu considerei no momento da construção do projeto de 

pesquisa. Mas qual seria o grupo jongueiro ideal para fazer a ponte entre o negros 

africanos trazidos da África e seus descendentes atual residentes dos centros urbanos? 

 O Grupo Folha de Amendoeira foi criado por uma iniciativas de alunos 

universitários negros na valorização e resgate da cultura tradicional afro-brasileira, após o 

projeto de pesquisa desenvolvido com a parceria do IPHAN. O Grupo Jongo da Lapa é 

formado por militantes, artistas, músicos, dançarinos, em sua quase totalidade negros, de 

diversas regiões do município com o propósito de difundir a cultura da dança-ritual Jongo 

e outras danças regionais tradicionais, no coração da cidade, que é a região central do Rio 

de Janeiro, mantendo apresentações debaixo dos Arcos da Lapa. Ambos os grupos 
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jongueiros desempenham importante papel na divulgação da dança, além de conscientizar 

a sociedade carioca, em sua maioria descendentes afro-brasileiros, da existência de uma 

prática tradicional que veio nos navios negreiros para o sudeste e que ela continua 

existindo.  

Os dois grupos jongueiros juntos não somam nem de 20 anos de existência, sendo 

o primeiro com 6 anos de fundação e o segundo com 12 anos. Em nenhum dos dois me 

pareceu que a prática ritual da dança do Jongo tenha sido "herdada" de um antepassado 

próximo, e na formulação do meu objeto de pesquisa, eu tinha a hipótese de que seria 

possível encontrar um grupo cujas práticas tradicionais afro-brasileira tivessem sido 

passadas de forma direta entre gerações, não sendo necessariamente consanguíneas, 

porém a manutenção dessa tradição seria sustentada pela oralidade. 

 

 De posse do dossiê do Jongo no Sudeste, publicado pelo IPHAN em 2005 para 

instaura o Jongo como um Patrimônio Imaterial Brasileiro, com a relação de grupos 

jongueiros estudados e respaldados na política de patrimonialização, pude descobrir a 

existência do Grupo Cultural Jongo da Serrrinha, situado no Morro da Serrinha, no bairro 

de Madureira, região da zona norte do Rio de Janeiro. E esse grupo jongueiro parecia 

muito com minha hipótese inicial:  ele existe desde 1960, com fundação pela Vovó Maria 

Joana e o Mestre Darcy do Jongo, mãe e filho, mantendo a tradição trazida do Vale do 

Paraíba, região onde a dança ritual do Jongo era praticada e ainda é praticada por 

descendentes dos africanos trazidos da região Bantu da Àfrica. Então, os dois pilares 

essenciais pensados posteriormente na formulação do objeto de pesquisa foram 

perfeitamente atendidas por esse grupo jongueiro.  

 

 "Fui uma das primeiras crianças a aprender a dançar jongo, quando, na década 
 de 1960, Mestre Darcy e vovó Maria Joana resolveram fundar um grupo na 
 Serrinha. Eles perceberam que os jongueiros iam morrendo e o jogo ia sumir. 
 Decidiram ensinar para as crianças. Somos da quinta geração. E, se Deus quiser, 
 vamos preparar as próximas." (LAZIR,2015) 
 
 

. 
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2. A Escola de Jongo: As análises antropológicas do campo 

 

2.1. Trabalho de campo na escola: O processo de aprendizagem 

 

Retomando do capítulo anterior, onde expus como tive contato  com o Grupo 

Cultural Jongo da Serrinha, por intermédio  do dossiê produzido pelo IPHAN, Jongo no 

Sudeste, dali em diante estava decidido qual seria o meu objeto de pesquisa. Só que eu 

não conhecia o grupo jongueiro e os participantes dos grupos aos quais me relacionei,  

não tinham relações estreitas com esse grupo. Era importante encontrar um meio de 

conhecer o grupo jongueiro ou ter acesso ao local, já que a sede deles ficava localizada 

no interior do Morro da Serrinhha e existe presença de facções criminosas conflitantes no 

local, não teria como simplesmente ir ao local sem ter um intermediário.  

Por ocasião dos encontros aleatórios da vida, no mesmo período que estava 

montando minha pesquisa para obtenção do título de bacheral em Ciências Sociais pela 

Universidade Federal Fluminense, também era aluno do curso de Publicidade Afirmativa 

ministrado pela instituição ESPOCC ( Escola Popular de Comunicação Crítica), com 

coordenação do Observatório de Favela, com sede no conjunto de favelas do Complexo 

da Maré. Após inúmeros contatos via email e telefone sem sucesso, foi no evento de 

aniversário do Observatório de Favelas que tive a honra de conhecer o Grupo Cultural 

Jongo da Serrinha e seus integrantes performáticos (FOTO5).  
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Na ocasião, o grupo jongueiro realizou uma apresentação da dança-ritual do jongo 

no espaço do Museu da Maré, na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré. A 

apresentação contou certa de 10 integrantes, em suma maioria mulheres, onde estavam 

presentes Tia Maria do Jongo, Luiza Marmello, que seria minha ponte de acesso ao 

grupo, e outros integrantes. Uma roda se abriu no espaço central do museu, onde pessoas 

ficaram no entorno, e foram convidados a roda, ao som de palmas, canto dos pontos de 

jongo pelos integrantes do grupo, o ecoar de dois tambores e as dançarias em duplas 

baialavam a dança de umbigada. Todos vestiam roupas em tom de verdes, sendo um claro 

e outro escuro, e branco, cores que representam o grupo jongueiro e Império Serrano, 

ambos mantêm relações de familiaridade e sociabilidade. A apresentação durou em torno 

de 40 minutos. Foi incrível a sensação de conhecer o Jongo da Serrinha, era um encontro 

tão esperado,e a receptividade foi a melhor possível. Após a apresentação, fui parabenizar 

os artistas e iniciar minha aproximação, uma vez que tinha interesse real em desenvolver 

meu trabalho de campo junto a esse grupo. Foi então que conheci Luiza Marmello, negra, 

jongueira, cantora, dançarina, professora e coordenadora pedagógica da Escola de Jongo. 

No dossiê já tinha tido conhecimento da existência de uma escola para iniciantes da 

dança-tradicional. Vide citação: 

 
  ".As crianças, por exemplo, que durante muito tempo não podiam   
  freqüentar as  rodas de jongo, hoje são estimuladas a aprender o canto e a 
  dança de seus  ancestrais"(IPHAN, 2005, p.17) 
 
 A confirmação dessa informação foi de extrema importância para o início do meu 

trabalho de campo e análise, pois uma vez que buscava compreender quais eram as 

técnicas usadas na transmissão desses conhecimentos tradicionais, se ele era comunicado  

aos iniciados por oralidade, e como era as redes de sociabilidade da dança, os laços de 

familiaridades, objetos de análise que considerei importante para escolha desse grupo, e 

que agora ficaram mais claros que seria possível responder, ou pelo menos observar a 

relação de ensino-aprendizagem entre mestres e alunos. Uma vez que uma das iniciativas 

desenvolvidas pelo Grupo Cultural Jongo da Serrinha era de não deixar essa prática 

tradicional morrer, a criação de um espaço educativo, como a escola, tem como função 

inserir os mais novos nessa prática tradicional. Para dar consistência ao meu relato, segue 

uma explicação do surgimento da escola nas palavras da matricarca do grupo jongueiro. 
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  "Vovó Maria Joana chegou para Darcy e falou: Olha meu filho. Coloca as 
  crianças pra dançar, porque o jongo vai entrar em extinção, vai acabar, eu 
  já estou com uma certa idade, eu  vou embora, e como você vai ficar  
  aí?Dançando  jongo sozinho?" (Tia Maria do Jongo,2014) 
 
 

 Após o encontro oportundo com Luiza Marmello e Tia Maria do Jongo, e o grupo 

jongueiro, fui convidado a ir ao Morro da Serrinha conhecer o espaço educativo onde 

eram realizadas as atividades pedagógicas do grupo. De pronto aceitei o convite,e antes 

de ir ao espaço, fiz uma coleta de dados sobre o material existente na Internet e redes 

sociais, e o fruto dessa coleta de dados será exposta abaixo.  

 

A Escola de Jongo é o projeto sócio-educativo do Grupo Cultural Jongo da 

Serrinha, organização não-governamental (ONG) criada em 2001 por moradores e 

artistas com o objetivo de elevar a qualidade de vida da comunidade da Serrinha. A 

Escola de Jongo valoriza e fortalece laços familiares, comunitários e a identidade local, 

preservando o Patrimônio Imaterial do Jongo (IPHAN ,2005) e criando alternativas de 

trabalho e renda. A base pedagógica da Escola de Jongo é fundamentada na valorização 

da cultura e memória locais e tradicional afro-brasileira. 

 

  "O jongo tem sido um fator de integração, construção de identidades e  
  reafirmação de valores comuns – estratégias em que a memória e a  
  criatividade  são fundamentais. Diante das desigualdades econômicas, da 
  exclusão social e da  invisibilidade deste fazer cultural junto aos demais  
  segmentos da sociedade  brasileira, as comunidades jongueiras têm  
  desenvolvido soluções próprias,  alternativas para a preservação de  
  seus saberes e expressões." (IPHAN, 2005,p.17) 
 

O Grupo Cultural Jongo da Serrinha possui duas linhas de atuação: 

 

- Educação e capacitação profissional - Atende a cerca de 120 crianças e jovens, 

diariamente em dois turnos, com aulas de música (canto e percussão), dança (afro e 

jongo), circo, teatro, capoeira angola, cultura popular, audiovisual, português, e griôs. 

 

-  Preservação de memória - O Grupo Cultural Jongo da Serrinha produz eventos entre as 

15 comunidades jongueiras do sudeste, faz shows, apresentações, cria produtos (discos, 

livros, filmes, etc), reúne, organiza e produz acervo audiovisual sobre cultura popular e, 

especificamente, sobre o jongo e a Serrinha. 
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A Escola de Jongo está fundamentada em valores de cidadania e do afeto como 

protagonismo, empreendedorismo, cooperação, criatividade, respeito aos mais velhos e 

ao próximo, transformação social. Desenvolve um projeto político-pedagógico baseado 

na cultura afro-brasileira como forma de valorizar patrimônios culturais existentes na 

comunidade e no país, afirmando a diversidade da identidade cultural brasileira. 

(MARMELO, 2001) 

 

A coleta dessas informações foram de extrema relevância, dado que nitidamente 

são inúmeras as dificuldades existentes atualmente para a permanecência dessas práticas 

tradicionais em meio urbano. Foram necessárias novas estratégias para conseguir manter 

viva a tradição do jongo na cidade, disputando com outros gêneros musicais, outros 

interesses sociais e público, e com a carência de políticas governamentais, mesmo com a 

política de patrimonização em vigor. Como exposto no artigo 216, parágrafo 1º dessa Lei: 

 

  Art. 216: Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza  
  material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 
  de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos  
  formadores da sociedade  brasileira, nos quais se incluem: I – as formas 
  de expressão; II – os modos de  criar, fazer e viver, ... E no Parágrafo 
  1º: O poder público, com a colaboração da  comunidade, promoverá e  
  protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de  inventários,  
  registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras  formas 
  de acautelamento e preservação. 

   

E com a ausência de ações governamentais até aquele momento da pesquisa, o 

Jongo da Serrinha se transformou em ONG e Escola, por iniciativa dos próprios 

praticantes da dança ritual do jongo, militantes negros e simpatizantes. Essa estratégia, a 

da construção da ONG e Escola, em uma análise prévia, antes da ida ao campo e 

concretização do trabalho de observação, me dispertou uma questão: Será que a 

institucionalização de um conjunto de práticas tradicionais, no caso o jongo, e a 

instrumentalização desse conhecimento tira o caráter tradicional dessa prática? Tendo 

como ponto de partida a oralidade, o cerne da questão era o ponto de se analisar as novas 

estratégias de manutenção da prática tradicional e como ela se dava na relação com as 

formas antigas de transmissão e manutenção dessa prática. A criação de uma escola já me 

dispertava imensa curiosidade científica pelo fato de ter me aprofundado sobre a 

literatura produzida sobre as práticas da dança do jongo e não ter relatos de crianças 
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jongueiras. Ou até o fato de praticantes de jongo que não possuem uma relação de 

herdeiro, passado de um ancestral a seu descendente, de geração em geração. A lógica da 

escola é inovadora por romper com esses dois aspectos que existiam até então nas 

práticas tradicionais da dança-ritual do jongo. A não existência de crianças nas rodas e a 

iniciação de pessoas que não tivessem um vínculo anterior, no caso, alguém da família 

que fosse jongueiro antes. Mas essa prática não é exclusiva do Jongo da Serrinha, como é 

exposto no dossiê do Jongo do Sudeste, mencionado como sendo algo praticado no 

processo de salvaguarda do Jongo, principamente nos meios urbanos. 

 

 "E, em muitas comunidades, não é mais necessário ser filho de jongueiro para 

 ser considerado jongueiro."(IPHAN, 2005, p.17) 

   

A partir desse momento, falarei sobre a experiência de Trabalho de Campo 

realizada na Escola de Jongo da Serrinha, que no período de realização da observação 

participante, se encontrava na rua da Balaia, s/n, no pé do morro da Serrinha, Madureira, 

município do Rio de Janeiro.  

Atualmente, depois de inúmeras lutas e militância, novas políticas de valorização 

da dança ritual do jongo se transformaram em incentivo governamental, e com apoio do 

governo municipal, no final de 2015, a Casa do Jongo foi inaugurada, na rua Compositor 

Silas de Oliveira s/n,.    
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A narrativa sobre o Trabalho de Campo na Escola de Jongo consistirá no relato 

das impressões relativas ao campo, não se atendo a datas específicas, e sim ao período 

compreendido de  Agosto de 2013 à Julho de 2014, com alguns intervalos de tempo entre 

as idas e vindas ao campo, paradas estratégicas para análise e produção de questões, além 

das dificuldades apresentadas no campo, primeiro tópico desse relato.  

 

Quando iniciei meu trabalho antropológico no Morro da Serrinha, meu 

conhecimento sobre a geografia local era quase nenhum, por mais que já tivesse 

frequentado o Mercadão de Madureira, ter utilizado a estação de trem local, ou até 

mesmo ter ido em eventos culturais no Viaduto de Madureira, perto da CUFA ( Central 

Única das Favelas), eu não fazia a menor idéia de como chegar à sede do Jongo da 

Serrinha. Por morar perto do bairro, fui de bicicleta e fui perguntando aos moradores, e 

para minha felicidade, quase todos os que perguntei sabiam sobre a existência do grupo, 

era uma referência importante e bem difundida na região. Logo que cheguei na rua 

principal que me daria acesso à escadaria que se encontrava a sede, percebi a presença de 

moto-táxis, muito comum em favelas do Rio, e me informei se estava no caminho certo, e 

sem nenhum problema(pelo menos não dessa vez) me informaram o caminho. Já no final 

da rua, uma suspeita que já tinha passado pela minha cabeça se tornou realidade. Homens 

armados, com metralhadoras e pistolas, entre os braços ou na cintura." Opa, vai aonde 

amigo?" Fui abordado pelo crime organizado existente no morro da Serrinha. Essa não 

seria a única vez que isso aconteceria durante o processo da pesquisa. Respondi: " Vou 

no Jongo da Serrinha". E me deixaram passar. É relevante tocar nesse ponto, porque 

apresenta a ausência do poder público na Serrinha e a existência de uma facção criminosa 

no local, que mantêm uma força armada e o tráfico de drogas. A pedido da Luiza 

Marmello, quase todas as vezes que precisei ir à Escola de Jongo, era necessário ligar e 

confirmar se estava "tranquila" a situação no morro. Até porque, quando existia ação do 

poder público por intermédio da força policial (PM-RJ) no local, as atividades da escola 

eram suspensas. Isso tem um impacto muito significativo na continuidade do trabalho 

desenvolvido na Escola de Jongo, pois as crianças não podiam ir, e cada atividade 

desenvolvida era ministrada apenas uma vez por semana. Então, por exemplo, se 

houvesse confronto entre a facção da Serrinha com os morros vizinhos ou a própria 

polícia, no mesmo dia, em semanas consecutivas, as crianças perdiam o ritmo das aulas, 

com perda de conteúdo, necessidade de revisão do conhecimento, alguns crianças se 

desmotivavam a ir com receio de perder tempo, e encontrar a escola com as portas 



 29 

fechadas. Esse dado tem um impacto significativo na preservação e manutenção da 

dança-ritual do jongo. Como a proposta da Escola de Jongo é de difundir a prática 

ancestral entre crianças e adolescente de 5 a 16 anos de idade, com a intervenção 

sistemática do crime organizado no local, as atividades são interrompidas e o trabalho 

continuado fica difícil de ser desenvolvido. O tráfico organizado gera um obstáculo, mas 

na ausência de confronto ou intervenções armadas no morro, as atividades fluem 

normalmente. Sempre fui muito bem aceito pelos moradores locais e valorizado. E 

sempre que possível eu estive presente também. 

 

O espaço destinado para o funcionamento da Escola de Jongo era improvisado. 

Até nisso o crime organizado teve influência. Fui informado que a Escola de Jongo 

desenvolvia suas atividades no topo do morro da Serrinha numa antiga associação 

cultural e recreativa (FOTO 6), mas a mando do comando do tráfico local, foram 

retirados. Hoje esse local não é mais utilizado pela comunidade da Serrinha, e sim para 

atividades recreativas dos integrantes da facção criminosa. O local era amplo, espaço e 

muitos trabalhos do Grupo Jongo da Serrinha foram realizados nesse local. Tais como o 

documentário Danças Brasileiras do Canal Futura, algumas das principais fotos de 

divulgação do grupo, entre outras atividades de preservação do jongo. 

 

ANTIGA SEDE DO JONGO DA SERRINHA 
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O espaço onde o Grupo Jongo da Serrinha utilizava como sede era cedido. O local 

ficava situado no pé do Morro da Serrinha, numa antiga casa emprestada por um familiar 

de um dos integrantes do grupo artístico. Recordo-me de ter que subir uma ladeira, e 

depois um enorme lance de escadas até a entrada da casa sede. Logo na entrada você 

tinha uma área de varanda, e na casa propriamente, um espaço com uma biblioteca, 

recheada de livros sobre jongo, trabalhos escritos sobre o Jongo da Serrinha, livros de 

África, religiões de matriz africana, lendas, entre outros da cultura negra. Nas paredes 

quartos de jongueiros já falecidos, como um memorial. Ao entrar, bem perto a porta, a 

sua direta ficava a secretaria, mais a frente uma cozinha, onde eram preparados lanches as 

crianças,e no final do grande cômodo, a saída para área ampla destampada onde 

aconteciam as atividades de dança e roda presentes na dança tradicional do Jongo. No 

final do longo pátio, tínhamos um área coberta e também um quarto onde se era guardado 

os instrumentos e outros elementos pedagógicos utilizado na realização das atividades. 

Essa era a composição do local onde fiz o meu trabalho de campo e pude presenciar 

inúmeras crianças tendo acesso ao conhecimento tradicional afro-brasileiro de forma 

educativa. 

 

 

 

A elaboração do quadro de atividades desenvolvidas na Escola de Jongo depende 

de inúmeros fatores. O primeiro se refere ao financeiro, até porque as aulas são 

ministradas de forma gratuita, e existem custos mínimos no desenvolvimento do projeto.  

Custo com alimentação, uma vez que os alunos recebem um lanche no intervalo das 

atividades. A ajuda de custo de funcionários, seja da secretária ou do deslocamento dos 

professores, pois o trabalho pedagógico é voluntário, sem pagamento de salário ou 

valores de remuneração. Custo com luz e água. Compra de materiais paras atividades e 

manutenção dos instrumentos. No período de realização do trabalho de campo, fui 

informado pela coordenadora pedagógica da escola, Luiza Marmello, que os custos do 

projeto eram financiados pelo edital da Petrobrás Cultural, e estava sendo viabilizada a 

participação no edital Petrobrás Social. Além do financeiro, os professores/mestres 

jongueiros são integrantes do grupo artístico Jongo da Serrinha, que se apresenta em 

inúmeros locais na promoção do ritmo afro-brasileiro, uma das ações afirmativas da 

cultura negra. Isso é um fator importante nos acordos e compromissos assumidos fora nas 

atividades educativas, pensando no planamento pedagógico anual. Períodos festivos, 
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feriados e o crime organizado, como já mencionado, são outros elementos que alteram o 

curso do andamento das atividades na escola. Dito isso, farei relato dos dias juntamente 

com das suas atividades e as relevâncias na análise do campo. 

 

Nas segundas-feiras eram ministradas aulas pela prof. Jessica Castro, formada 

pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em Dança Contemporânea, que 

eram sobre literatura negra e contação de histórias africanas. As aulas na Escola de Jongo 

tinha dois horários, de 9h00-11h00 e 13h00-15h00, sempre no contra-turno escolar, 

dando oportunidade de crianças de 6 a  16 anos, pertencentes ao Ensino Fundamental, de 

frequentarem as aulas. Por uma questão de estratégia de pesquisa, e com o foco na prática 

da dança-ritual do jongo, só estive presente em poucos encontros de segunda-feira, porém 

foram de suma relevância no aspecto mais geral sobre construção de identidade e 

formação de consciência dos elementos simbólicos da cultura africana. Era nítido o 

interesse das crianças em conhecer as histórias e lendas, e como esse conhecimento, que 

não é transferido a elas no ensino formal regular, apenas da existência da Lei 10.639 que 

obriga as escola da rede pública municapal e estadual o ensino de História da Àfrica. 

Coube a Escola de Jongo se prontificar a inserir esse elemento narrativo da cultura negra 

neglicenciada na identidade nacional, mesmo sendo o mito das três raças o considerado o 

padrão social pelo senso comum. O trabalho continuado da prof. Jéssica Castro é de 

fundamental importância para a promoção do reconhecimento por essas crianças do 

elementos culturais e simbólicos da cultura negra que não são transferido a elas na 

educação regular pública, mesmo com o dispositivo da Lei em vigor desde 2003.   

 

O dia mais ansiado e desejado pelas crianças é a quinta-feira, o dia das atividades 

relacionadas ao Jongo. Nos mesmos horários mencionados, as crianças tinham aula de 

canto e dança, com a prof. Luiza Marmello e prof. Lazir Sinval, e tambores com o prof. 

Anderson Vilmar. É importante trazer a luz um citação sobre as músicas do jongo da 

serrinha, pois ele tem uma particularidade em detrimento de outros jongos praticados no 

sudeste brasileiro. 

 
  " Onde a improvisação de pontos deixou de ser praticada, consolidou-se  
  um  repertório de cantigas que o grupo canta habitualmente. Isso   
  aconteceu no  Quilombo de São José da Serra, em Quissamã, em Piquete e 
  outros locais. Na  Serrinha foram consagrados os jongos da tradição  
  oral do Vale do Paraíba e dos  morros do Rio de Janeiro,com  
  acréscimos atribuídos a autores individualizados." (IPHAN,2005,p.37) 
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A aula de jongo na escola segue uma cronologia, primeiro a aula de percussão, 

com ensino das técnicas e toques nos tambores africanos no ritmo característico do jongo, 

são eles  tambú, caxambu e candongueiro. 

 

  "Geralmente, o tambor maior, denominado tambu ou caxambu exerce a  
  função de solista do conjunto, isto é, nele é executado não somente  
  um ostinato de base, como no candongueiro ou nos demais tambores, mas 
  também variações." (IPHAN, 2005, p.42) 
 
Após a aula de percussão, em seguida vem a aula de canto, onde os alunos aprendem as 

letras das músicas do grupo Jongo da Serrinha, como já mencionado em citação, são bem 

características e bem com letra determinada junto ao toque dos tambores. Algumas 

músicas foram utilizadas no corpo desse trabalho por terem em sua composição 

elementos narrativos históricos importantes para o trabalho. O acervo de músicas 

utlizados nas atividades de aula da escola estarão em anexado no trabalho. E logo após as 

crianças aprenderem e cantarem algumas músicas, é iniciado um movimento de roda, até 

que todos estejam em roda e em duplas são convidados a dançarem o jongo. Sempre em 

casal, um menino e uma menina, uma vez que a dança de umbigada é realizada por casais 

no centro da roda. Nesse momento está acontecendo todas as aulas ao mesmo tempo e 

apontamentos sobre postura, passos e coreografia são dados pelas professoras da dança. 

Acredito que o modelo de ensino-aprendizagem desenvolvido pelos mestres jongueiros 

em suas aulas, mesmo que instrumentalizado, algo nunca antes feito por nenhum grupo 

jongueiro, mantêm a essencial principal da transmissão do conhecimento tradicional do 

jongo, por respeitar algo primordial que é a oralidade e o sistema de roda. Até porque, 

são inúmeros os relatos de ancestrais africanos, no processo de transmissão de 

conhecimentos antigos, contar através de lendas e histórias, em sistemas de rodas ao mais 

novo, o conhecimento importante a ser preservado. E a Escola de Jongo, na sua prática 

pedagógica, utilizando a metodologia de num primeiro momento separar e  objetivar cada 

um das partes importantes que compõem a prática tradicional do jongo, que são os 

tambores, o canto e a dança, e num segundo momento unir essas partes em uma grande 

roda, eles consegue de forma brilhante, transmitir esse conhecimento ancestral sem perda 

de sentido ou significado, mantendo viva essa prática tão antiga. 
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 Às sextas-feiras acontecem as atividades extra-culturais nas Escola de Jongo. É 

um dia reservado no cronograma para desenvolver atividades de incentivo às artes e 

capacitação musical das crianças. No período anterior a minha chegada a escola, estava 

sendo ministradas aulas de grafite, durante o período em que eu estive presente nas 

atividades foram ministradas aulas de cavaquinho e violão com o prof. Hamilton Fofão. 

Ao meu ver, essas atividades eram de suma importância para promoção e capacitação dos 

alunos nas artes e música, mas como originalmente os instrumentos de corda não fazem 

parte dos elementos musicais tradicionais do jongo, apesar do Mestre Darcy ter inserido 

eles no Grupo Jongo da Serrinha, não achei relevante para a minha análise em questão 

frequentar essas atividades, não desconsiderando a importância que ela desempenha na 

comunidade local.   

 

A Escola de Jongo, uma vez situada em Madureira, numa região periferia, é 

atravessada não apenas por problemáticas pertencentes à esfera da tradição afro-brasileira 

, mas também a da secregação social e econômica. O Grupo Cultural Jongo da Serrinha 

tem um papel duplo nesse sentido, sendo eles: o de promover o reconhecimento das 
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práticas tradicionais africanas e de seus descendentes ; e o de capacitar ou potencializar 

jovens negros desses espaços urbanos periféricos no mercado das artes, podendo ela ser 

na música, no canto, na literatura Yorubá, na dança. Lembremos que o Jongo da Serrinha 

promove apresentações pelo Brasil inteiro e algumas até no exterior. 

 

  " A gente trabalha em uma comunidade de baixa renda, que tem um  

  problema alto de criminalidade. A gente sabe qual é a realidade do Rio de 

  Janeiro. A gente vê o resultado direto das nossas ações muito nítido na  

  transformação de uma criança que está na escola, que as vezes ela ficava  

  ali, sem fazer nada, sem muita atividade, com uma família desestruturada, 

  e quando ela passa a frequentar o projeto voltado a arte,  um maneira de  

  auto-controle, de auto-desenvolvimento, ela começa a se transformar e  

  aquela agressividade se transforma em criatividade" - (Dyonne Boy, 2012) 

 

Uma vez que a ONG Jongo da Serrinha atua  no espaço de favela, ela busca  

promover a emancipação dos jovens negros que participam das atividades sociais 

promovidas pela  Escola de Jongo. O que foi observado e analisado foi o impacto 

positivo de afirmação da identidade negra urbana, com seu conjunto de práticas vindas do 

continente africano e resignifcada após a abolição na chegada no meio urbano. O cenário 

geográfico e social contribuiu para as tomadas de decisões, onde o movimento que se faz 

na manutenção da tradição, implica em medidas novas sem perder a essência do que se 

praticava em outros tempos por seus antepassados, e esse conhecimento 

instrumentalizado tem conseguido encontrar seu lugar na sociedade moderna como 

possibilidade de um mercado nova das artes, que é o mercado das artes africanas, seja na 

música, na percussão, na dança, no teatro, na contação de história, no griô, e outras 

manifestações da cultura negra produzidas e difundidas no espaço educativo da Escola de 

Jongo. O jongo foi a porta de entrada na luta pela preservação que possibilitou o 

surgimento ou a incorporação de outras formas de expressão da africanidade, no conjunto 

das práticas tradicionais afro-brasileiras desse grupo.  

 

Nesse sentido, acredito que a ideia inicial de "não deixar o jongo morrer", legado 

deixado por Vovó Maria Joana e perpetuado pela militância do Mestre Darcy e seus 

discípulos, em meados dos anos 60, chega ao ponto de promover um acúmulo cultural 

negro, se valendo do conceito de Pierre Bourdieu (2004) capital cultural, somado ao 
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conjunto de práticas tradicionais oriundas de indivíduos negros ou descendentes diretos 

de negros trazidos ao brasil, temos o cenário hoje, na região da Serrinha, o aumento 

significativo das formas de promoção das identidades negras, colocando em plural 

respeitando as múltiplas criações simbólicas e identitárias permitidas pelo encontro te 

tantas manifestações culturais negras de diversas regiões do Brasil e da própria Àfrica 

vinculadas ao espaço de ensino-aprendizagem da Escola de Jongo da Serrinha. E esse 

espaço propicia aos seus alunos  uma potência, no sentido conceitual de Nietzsche 

(1900), um enriquecimento simbólico capaz de romper fronteiras pré-estabelicidades do 

prenconceito étnico-racial existe nas relações sociais cariocas. O aluno que internaliza o 

conteúdo dado nas aulas desse espaço formativo, seja na aula de lendas africanas, ou 

jongo, e até mesmo as de música, uma vez que todos os elementos transferidos são 

símbolos e resgates de produtos materiais e imaterias simbólicos da cultura afro-

brasileira. Então, de forma  consciente ou insonciente, esses signos são recebidos por 

esses alunos, e serão ser reproduzidos. E essa reprodução, ao contrário do estudo de caso 

de Pierre Bourdieu, não será um mera reprodução mecânica de um sistema educativo 

normativo e falido. Porque a proposta pedagógica parte do respeito as individualidades e 

características únicas de cada um, em um processo de ensino-aprendizagem colaborativo. 

São inúmeros os fatores positivos gerados pela iniciativa de instrumentalização do 

conjunto de práticas tradicionais da dança-ritual do jongo e de outras expressões da 

cultura afro-brasileira. Talvez os próprios idealizadores não percebem o quão complexo e 

amplo tem as ações simples e rotineiras do trabalho desenvolvido lá. O quanto é 

importante que a sociedade brasileira como um todo necessita de pessoas que estejam 

dispostas a essa militância negra na prática educativa, com crianças no processo de 

iniciação do pensamento sobre si e sobre o mundo, e futuramente as relações sociais e a 

construção identitária. Pensar manutenção da tradição atrelado a construção de identidade 

negra hoje é pensar educação de África para as crianças jovens do nossa país. Não existe 

possibilidade de se manter a tradição afro-brasileira, que por definição é oral, sem 

continuar exercendo essa mediação por oratória, e não existe nada melhor do que a 

educação, e quando me refiro a ela, não estou afirmando de que ela tenha que se 

institucionalizar ou ser instrumentalizada, mas acredito que ela no cerne da palavra, 

carrega o sentido primeiro da trasmissão, do mais velho(ancestral) para os mais 

novos(descendentes). E finalizo o trabalho de campo com as questões pertinentes a 

manutenção da tradição e construção identitária com bons resultados que serão melhores 

expostos na conclusão desse trabalho.       
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2.2. A tradição viva: Um resgate da oralidade com Tia Maria do Jongo 

 

 

 

Esse sub-capítulo é um resgate com a jongueira mais antiga viva residente do 

Morro da Serrinha e atual matriarca do Grupo Jongo da Serrinha. Tia Maria do Jongo, já 

com seus 93 anos, , como as pessoas ao meu redor, independente de idade ou sexo, todos 

a chamam dessa forma carinhosa, mas eu não pude, o emprego da palavra "tia" me 

pareceu muito desrespeitoso, e pedi a ela que a chamasse de vó, e ela me permitiu, 

dizendo "Eu ganhei  mais um neto, além dos muitos que já tenho". Sua trajetória possui 

grande relevância para cultura negra, não apenas carioca, como brasileira. As redes de 

sociabilidade que perpassam por ela, foram iniciadas e criadas por ela, e que se 

ramificaram com o passar do tempo. Tia Maria é a ponte viva entre o conhecimento 

trazido pelos africanos aos campos de plantação de café com os praticantes da dança-

ritual do jongo nos dias atuais, como detendora desse conhecimento tradicional e 

mantendo viva as práticas da dança. Sua própria trajetória de vida une seus descendentes 

jongueiros, herança de sua mãe, ao novos jongueiros, através da Escola de Jongo. 

   

Maria de Lourdes Mendes nasceu na rua da Balaiada no dia 30 de dezembro de 

1920. Filha do pioneiro Zacarias e de Etelvina, teve nove irmãos que, juntos, fundaram o 
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Império Serrano, entre os quais Sebastião Molequinho,Tia Eulália, Dona Conceição e 

João Gradim. "Imperianos" das primeiras horas, todos foram criados desde pequenos em 

ambiente festivo, interessando-se sempre pelo carnaval, pelas festas juninas e pelas 

pastorinhas. A família sempre foi presença obrigatória entre os sambistas do Império. Tia 

Maria saiu na Ala das Baianas da agremiação durante toda a vida. Desde pequena, 

assistia aos jongos e macumbas na Serrinha, embora seja católica praticante. 

 

Em 1977, foi convidada por Mestre Darcy para entrar no grupo Jongo da Serrinha. 

A partir daí, nunca mais parou. Comadre de Vovó Maria Joana, nasceu na casa em frente 

à dela. As duas famílias sempre mantiveram fortes laços de amizade e comadrio. Muito 

respeitada por atualmente ser a jongueira mais antiga da Serrinha, Tia Maria tornou-se a 

líder do grupo. O quintal de sua casa vive cheio de crianças que passam as tardes 

brincando, comendo bolo de côco, canjica e sua comidinha mineira deliciosa. 

 

Querida por todos, Tia Maria faz lembrar o clima familiar da Serrinha. Nos 

últimos anos, sua casa tornou-se o local de confraternização do grupo, de reuniões do 

conselho da ONG Grupo Cultural Jongo da Serrinha, que ali ensaia e festeja antigas 

tradições como a feijoada em homenagem aos pretos-velhos no dia 13 de maio, a 

distribuição de doces de São Cosme Damião no 27 de setembro e as rodas de jongo em 

seu quintal. De alguns anos para cá, além de dançar maravilhosamente, Tia Maria passou 

a compor pontos de jongo, a cantar nas apresentações do grupo e a presidir a ONG. 

(LEITE, 2011) 

 

  Tia Maria do Jongo é uma pessoa tão ilustre que em 2009 virou patrimônio por 

sua trajetória no Museu da Pessoa. E coleciona inúmeros outros prêmios. Mais 

recentemente, no mês de novembro de 2015 recebeu a placa de inauguração da casa de 

Jongo, sede atual do Grupo Jongo da Serrinha, Escola de Jongo e outros projetos do 

grupo. Durante o trabalho de campo, tiveram diversas conversa informais, e no dia 10 de 

fevereiro de 2014, no quintal de sua casa, foi realizado um vídeo-entrevista organizado 

pelo Império Serrano Museu Virtual, e tive o privilégio de conhecer esse trabalho ao 

vivo, na falta de uma oportunidade de realizar uma entrevista exclusiva com perguntas 

específicas, farei exposição de alguns relatos desse vídeo, assim como utilizei de outros 

materiais audiovisuais que resgatam a ideia de memória viva, para complementar meus 
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argumentos sobre a construção identitária negra, a manutenção da tradição negra e a 

trajetória de vida como resitência cultural e de conhecimento da cultura afro-brasileira.  

 

Tia Maria, desde quando você é jongueira? 

 

Nasci em 1920, minha mãe já dançava jongo, cantava jongo, então, nasci jongueira, 

sendo que criança não dançava jongo, na minha época, criança não dançava, só os 

velhos." (Tia Maria do Jongo, 2014) 

 

 Nessa primeira pergunta é possível perceber que Tia Maria era filha de jongueira, 

então jongueira por herança e descendência. Como os antigos jongueiros do Vale do 

Paraíba, apenas descendentes diretos de jongueiros podiam na fase adulto frequentar as 

rodas de jongo. Como também fica explícito na fala de Tia Maria, onde ela deixa claro 

que nas rodas de jongo no Morro da Serrinha nesse período compreendido entre 1920-

1960, já que Mestre Darcy insere as crianças nas práticas tradicionais do jongo após a 

décade de 60, que não se tinham rodas de jongo com presença de crianças. Porém no 

relato a seguir, ela consegue nos mostrar que o jongo está além das rodas principais. E 

que ele cria sociabilidade também entre as crianças da época, mesmo que proibidas de 

estarem presentes nas rodas principais. 

 

 " E a gente criança, ficava o meu irmão mais velho, e Darcy, e o irmãos de 

 Darcy, que Darcy era bem pequeno, porque ele era mais novo que as minhas 

 irmãs, aí no dia seguinte a gente pegava as latas de carregar água e fazia de 

 tambor, com aquelas batidas de jongo, criança pega né, meus irmãos, irmãos de 

 Darcy batiam, a gente dançava, rodava" (Tia Maria do Jongo,2014) 

 

Tia Maria, o que é o jongo? 

 

"O Jongo é um afro, é uma dança da África, de Angola, e chegou no Rio de Janeiro 

através dos escravos, que vieram trabalhar nas fazendas, no café, na colheita da cana, 

cantava o jongo, esse ritmo gostoso e deixou pra nós, não nada de religião." 

 

 Como podemos ver na fala de Tia Maria, ela tem ciência de que o jongo é uma 

dança tradicional africana, que foi trazida junto dos negros escravizados que vieram a 
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trabalho forçada nas plantações de cana e café. E que na sua experiência, ela afirma que 

não é religião, e sim uma dança de ritmo gostoso.Em outras regiões do sudeste o jongo é 

associado ao candomblé. Em todo o meu trabalho de campo eu  não vi uma menção clara 

ao rito dos Orixás nas atividades do grupo Jongo da Serrinha, porém em eventos de 

jongueiros você consegue perceber nítidas práticas tradicionais que reverenciam os 

Orixás. Mesmo que não seja religião, é presente nas letras cantada na escola de jongo o 

culto aos santos católicos. E por convicção de vida, Tia Maria é católica. E o jongo no 

morro da Serrinha era praticado antes de 1960 nos dias santificados, como próprio relarto 

de Tia Maria. 

 

Por que será que as crianças não podiam participar das rodas de jongo, Tia Maria? 

 

Darcy falava que os velhos não deixavam as crianças dança, aí ele colocava uma garrafa 

de cachaça, mas isso ele que dizia,e colocava mesmo, hoje as crianças dançam.  

Hoje temos 50 crianças, tem jongo de manhã a tarde, e vai muita criança, graça a Deus  

Tem aula de jongo, canto, dança, música com o professor fofão, eu sou uma das alunas, 

mas as crianças não querem, elas querem jongo, querem cantar jongo e tocar tambor. 

 

 O respeito aos ancestrais é um dos principais pilares da dança-tradicional do 

jongo,como citação abaixo: 

 "O jongo é uma forma de louvação aos antepassados, consolidação de tradições  e 

afirmação de identidades." (IPHAN,2005,p.14) 

 

E assim sendo, esse respeito é incondicional, nunca ultrapassado. Acredito que a fala de 

Tia Maria se refere a esse respeito, e menciona o Mestre Darcy como um mediador entre 

a prática tradicional do jongo e os antepassados. Talvez tenha tido uma conversa no plano 

espiritual a respeito da inserção de crianças na prática que tradicionalmente não se podia. 

A menção a garrafa de cachaça, é uma referência clara das práticas tradicionais religiosas 

pertencentes ao Candomblé. Lembremos que Mestre Darcy e Vó Maria Joana, mãe do 

mestre e jongueira, eram praticantes da religião afro-brasileira Candomblé. E o uso de 

cachaça perto dos tambores, que seriam a personificação dos anscestrais já falecidos é um 

sinal claro de que existe uma ligação, mesmo que indireta, das práticas do jongo e das 

religiões de matriz africana.  
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2.3 Espaços de sociabilidade: Transpondo as fronteiras da escola  

 

- Feira das Yabás  

 

A Feira das Yabás, também conhecida como Feira Gastronômica do Samba, é um 

projeto idealizado pelo cantor e compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz. Esse projeto 

visa resgatar a culinária negra, unindo gastronomia afro-brasileira e música num só 

evento. A gastronomia típica afro-brasileira (comidas feitas por escravos) está bem 

representada pelas Yabás - matriarcas das famílias - nessa grande cozinha a céu aberto 

em que se transforma a Praça em Oswaldo Cruz. Com ingredientes como aipim, jiló e 

frutos do mar, as comidas e petiscos servidos pelas Yabás remetem à influência africana 

na culinária brasileira. O evento que existe desde 2008 havia parado de funcionar em 

fevereiro de 2009 por falta de patrocínio. No ano de 2012 a Feira foi oficialmente 

legalizada pela prefeitura do Rio de Janeiro e voltou a funcionar. O evento acontece todo 

segundo domingo do mês na Praça Paulo da Portela, em Oswaldo Cruz.   

 A Feira conta com diversas atrações musicais, por ser organizada pelo cantor e 

compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz, sempre tem atrações de samba, pagode, e 

outros ritmos musicais, dentre eles o próprio jongo. O Grupo Cultural Jongo da Serrinha 
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já foi convidado a participar inúmeras vezes do palco principal, fazendo a apresentação 

de seu primeiro cd intitulado " Vida ao Jongo", sempre acompanhado da famosa roda. 

O olhar sobre esse espaço se dá na observação das redes de sociabilidade e como 

elas dialogam com construção da identidade negra e suas tradições, sendo elas na dança, 

música, arte ou até mesmo na culinária. 

 

 

- Império Serrano 

 

 

GRES Império Serrano é uma das primeiras escolas de samba fundada no Rio de 

Janeiro, datada em 1947, no bairro de Madureira. A escola é composta por moradores da 

serrinha que depois de uma série de desiluções com a escola de samba anterior, Prazeres 

da Serrinha, resolvem montar outra escola. Entre os fundadores da escola estão  Sebastião 

Molequinho,Tia Eulália, Dona Conceição, João Gradim e Maria de Lourdes Mendes, 

conhecida com Tia Maria do Jongo. 

O Império Serrano é uma escola construída e idealizada de maneira coletiva, com 

o auxílio de inúmeros moradores da Serrinha,desde as funções mais básicas até as 

construções mais elaboradas do interior da escola. E no ano seguinte a sua fundação ela 
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foi campeã do carnaval do Rio, em 1948, conseguindo ser campeã quatros vezes 

seguidas, até 1951. 

É pensando nesse espírito de coletividade, juntamente com a personalidade 

cativando de Tia Maria do Jongo que se faz necessario analisar esse espaço social, já que 

quase todos os integrantes do Grupo Cultural Jongo da Serrinha tem laços de 

sociabilidade com o espaço da quadra do Império Serrano. É extremamente importante 

analisar como, não somente as redes de sociabilidade se estruturam, como a ideia de 

tradição vinculada as práticas do Jongo estão no ceio das práticas do samba, lembrando 

que o Jongo é um ritmo musical precursor do próprio samba de partido-alto, samba-de-

roda e samba-enredo. 

A análise focará nas vivências e experiências trocadas nesse dual : Império 

Serrano e Grupo Cultural Jongo da Serrinha. Como o espaço da escola agrega diversos 

eventos, irei focar naqueles que eu acredito ter uma relevância na análise que me propus a 

fazer. 

 

 

 

- Viaduto de Madureira 
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O viaduto de Madureira é um espaço sociocultural idealizado no meio urbano 

compreendido abaixo de uma das principais vias expressas do bairro de Madureira, ele 

tomou um significado simbólico e de intervenção cultural importante na promoção de 

inúmeros grupos musiciais e artísticos. O espaço é sempre ocupado por mercadores 

informais, com venda de alimentos e bebidas, e juntamente aos comerciantes, sempre tem 

um grupo diferenciado tirando algum som. 

Nesse local existe encontros musicais de diversas origens do samba ao jazz, do 

pagode ao funk, do charme ao jongo, do coco ao axé, do rap ao hip-hop. A importância 

de se ter um espaço aberto, com uma grande área de ocupação, coberto e de domínio 

público facilita em muitos aspectos do direito a cidade e do lazer no espaço do bairro. É 

pensando nesse aspecto peculiar que grupos de danças afro-brasileiras mantêm um 

encontro mensal, toda última quinta-feira de cada mês, para a troca de experiências, 

reunião de amigos, agregando pessoas e ritmos novos. 

O encontro proporciona uma excelente material analítico, pensando no caráter 

antropológico. É possível atravessar não apenas a fronteira da Serrinha, como a fronteira 

da cidade como um todo, são de diversos lugares os grupos que se reunem nesse encontro 

de danças afro-brasileiras nas quintas-feiras, e o número de pessoas que comparecem a 

esse evento só tem crescido. É possível observar e analisar como a música, dança, ritmo e 

tradição atravessam o espaço urbano para além de fronteiras geográficas, e pensando 

sobre esses mecanismos é possível estender as noções de sociabilidade, tradição e 

identidade. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

 
 
 
3. CONCLUSÃO 
 
 Após a exposição do trabalho de pesquisa realizada junto ao Grupo Cultural Jongo 

da Serrinha, a Escola de Jongo, com produção de entrevistas e Trabalho de Campo 

realizado nesse locais, além de análise das sociabilidades na Feira das Yabás, Viaduto de 

Madureira e GRES Império Serrano, nesse capítulo de conclusão, algumas considerações 

finais serão levantadas para responder algumas problemáticas iniciadas no projeto de 

pesquisa, passando pela análise bibliográfica, o trabalho de campo, gerando um resultado 

final, porém não conclusivo ou acertivo a respeito da construção identitária afro-brasileira 

e suas práticas tradicionais no meio urbano. Antes de discursar sobre as considerações 

finais desse trabalho de pesquisa, é importante relatar quais foram os elementos de 

análise usados para responder as problemáticas da pesquisa. São eles: a construção da 

identidade afro-brasileira, a manutenção da tradição e a sociabilidade da prática 

tradicional. Primeiro irei fazer algumas considerações sobre a metodologia utilizada no 

Trabalho de Campo e as leituras teóricas que auxiliaram na construção do olhar 

antropológico na realização da pesquisa. 

   Através da metodologia investigativa do Trabalho de Campo, método originário 

das Ciências Humanas, e da observação participante, se tornou possível esse processo de 

desnaturalização e no embate, no olhar estranhado sobre os elementos da dança-ritual do 

jongo veio à tona a complexidade de uma prática tradicional antes não vista ou percebida 

entre as manifestações culturais em meio urbano. " O que vemos e encontramos pode ser 

familiar mas não necessariamente conhecido e o que vemos e encontramos pode ser 

exótico mas, até certo ponto, conhecido. No entanto estamos sempre pressupondo 

familiaridades e exotismos como fontes de conhecimento e desconhecimento, 

respectivamente." (DaMatta,1978). A construção do olhar sobre aquilo que observamos 

pode significar muito na construção das análises sobre o objeto em questão. DaMatta nós 

alerta sobre o papel do etnógrafo quais cuidados é necessário nessa construção, como 

devemos transformar o exótico em familiar, e o familiar em exótico. O Trabalho de 

Campo realizado na Escola de Jongo, com o Jongo da Serrinha, foi um trabalho de 

transformar o exótico em familiar, uma vez que meu conhecimento prévio sobre a prática 

tradicional do Jongo era muito superficial, e o risco de exotizar o objeto de pesquisa é o 

mais comum em trabalhos antigos na Antropologia Clássica. Transformar as relações na 
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realização do Campo, como pesquisador, em relações menos estranhadas e mais 

familiares, foi importante no acompanhamento sistemático das atividades de ensino-

aprendizagem. Até porque, na realização da pesquisa, a relação entre o objeto pesquisado, 

as pessoas envolvidas nesse processo, e o pesquisador, depende muito dessa relação de 

exótico e familiar. Outro aspecto importante na pesquisa foi dar valor a interação e 

entender que o pesquisador estando no local, modifica a dinâmica das atividades, e eu 

como pesquisador, mesmo no uso da observação participante, não irei me tornar nativo, 

mas na interação foi possível entender quem são essas pessoas, qual a importância dessa 

prática ancestral para essas pessoas e outros elementos que serão melhores trabalhados 

nessa consideração final. Para entender como foi realizado a observação participante  

vale citar Clifford Geertz e seus estudos de campo, onde o autor busca entender a 

apropriação que o conceito de pessoa exerce em diferentes contextos e sociedades 

distintas. Geertz segue a linha de pensamento da Antropologia Interpretativista e como 

tal, acredita que a compreensão sobre o outro se dá através da interação, 

pesquisa,observação, tendo como resultante uma interpretação da cultura que se tem 

como objetivo conhecer. O pesquisador nunca irá "encarnar o nativo", e compreender o 

que é ser aquele indivíduo. E em síntese o autor nos auxilia com duas perguntas sobre o 

que é possível conhecer do outro, são elas: " como é a sua maneira de viver, de um modo 

geral? E "quais são precisamente os veículos atevés dos quais esta maneira de viver se 

manifesta?"  

 Durante o Trabalho de Campo consegui realizar o acompanhamento sistemático 

das aulas de jongo ministradas na Escola de Jongo, onde pude com o uso desses dois 

conceitos como auxiliares, me orientar como pesquisador na postura em campo e na 

relação com os alunos, professores e funcionários. Mesmo que assistindo as aulas como 

todos os outros alunos, em muitos momentos fui confundido pelos alunos como 

professor, e pelos professores como aluno. E essa relação no processo de ensino-

aprendizado foi importante para entender a complexidade da dança ritual do jongo, além 

de perceber os processos de transmissão de conhecimento pela oralidade, e a execução da 

dança no processo final de consolidação do conhecimento passado aos mais novos. Me 

identificar como pesquisador antropólogo teve um efeito positivo, pois um certo 

distanciamento foi bom para realizar um olhar estranhado. O conhecimento prévio sobre 

a prática ancestral era muito limitada antes do início da pesquisa, então o distanciamento 

foi o gatilho para a curiosidade científica e problematização no campo, e mesmo no 

período final onde a prática já era mais familiar, me mantive um pouco distante para 
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entender outros aspectos da construção identitária desse coletivo e as relações de 

sociabilidade e acúmulo simbólico dos elementos da tradição afro-brasileira. 

 Após falar sobre o posicionamento em campo,e como se deu minha relação com 

meus interlocutores na Serrinha, irei fazer relato sobre os aspectos de análise que tive 

como base no processo de pesquisa, como já mencionado. O primeiro elemento é a 

construção da identidade afro-brasileira.  

 Quando elaborei o presente projeto de pesquisa, como expus em todo o trabalho, 

foi uma tentativa de compreender o processo de construção identitária afro-brasileira 

tendo como objeto um grupo específico que mantivesse viva uma prática tradicional 

ancestral, no caso o grupo Jongo da Serrinha, e me baseei na definição de identidade 

trabalhada na polítca de patrimonialização definida pelo IPHAN: 

 "as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os 
 instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que 
 as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como 
 parte integrante de seu patrimônio cultural".(IPHAN, 2005) 
 
 Tendo essa definição sobre patrimônio cultural como base, somado ao conceito 

de capital cultural de Pierre Bourdieu (2004), fiz minhas considerações sobre a 

construção identitária afro-brasileira no período que acompanhei as aulas na Escola de 

Jongo. Os elementos considerados constituintes da estrututa da dança ritual do jongo, 

presente no dossiê de Patrimônio Imaterial do Jongo, foram presenciados no decorrer das 

aulas. Seja a dança, o canto, o toque dos tambores, a umbigada, a dança em roda, a 

apresentação de em casais, as palmas, todos os elementos que caracterizam a dança. Na 

Escola de Jongo esses elementos são os mais importantes a serem passados pela 

oralidade, como já mencionado no trabalho, pelos professores mestres. A prática não era 

praticada por iniciates tão jovens, apenas por adultos, e a iniciativa da Escola foi de 

manter a permanência da dança nos meios urbanos. O conceito de capital cultural foi 

utilizado para dar conta da multiplicidade de formações culturais no meio urbano, já que 

no início da pesquisa houve uma tentativa de se indentificar uma pureza, essência, até 

mesmo uma originalidade no processo de construção identitária negra, pelas influências e 

narrativas dos praticantes das religiões afro-brasileiras, que naturalizam certos elementos 

subjetivos como legítimos na construção da identidade negra, usando como referencial o 

espiritual e a idéia ancestral de Mãe África. Confesso que essas idéias foram 

naturalizadas no início da pesquisa, e essa perspectiva me pareceu muito esteriotipada, 

canônica e muito simplista, não dando conta da complexidade da própria construção das 
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identidades negras, no plural, e não no singular. O conceito de Pierre Bourdieu me 

auxiliou na mudança de pensamento sobre o processo de construção de identidade no 

meio urbano e dando margem a múltiplas formas de apreensão desse conhecimento 

tradicional, onde ele é resignificado pelos novos praticantes e seus elementos simbólicos 

dialogam de diversas formas com a subjetividade individual desses alunos. Tirando os 

aspectos individuais, em um contexto geral, praticar a dança ritual do jongo em uma 

comunidade predominantemente negra, onde existem inúmeras outras danças e 

representações culturais mais conhecidas e difundidas pela mída, é uma forma de 

Resistência Cultural (DARCY,2002), e ela trás valores da cultura negra tradicional como 

o respeito aos mais velhos, respeito mútuo, valorização da música, dança, instrumentos 

negros, além do conhecimento pela oralidade de lendas e histórias do povo africano. 

Então, como objetivado na pesquisa, foi possível perceber com clareza que os 

elemenentos da dança ritual do jongo transmitido aos mais novos potencializa neles uma 

visão sobre si e sobre a cultura negra diferenciada. O processo de ensino-aprendizado não 

é exclusivo apenas para descendentes negros, então jovens de outras matrizes familiares 

são incorporados nas práticas, fazendo com que a prática tradicional antes praticadas 

apenas por negros e seus descendentes, sendo praticadas por não-descendentes, de forma 

a difundir mais o conhecimento anscestral e de forma significativa na construção 

identitária multi-racial. Um caso importante ocorrido em campo é importante para ilustrar 

essa relevância.  

 Um dos alunos mais interessados na dança, que demostrou maior desenvoltura ( 

dito pelos próprios professores), que sabia todas as músicas, e toques dos tambores, era 

um menino de pele clara (branco), descendente de nordestinos, olhos azuis, cabelo loiro, 

e era considerado pelos mais velhos como filho de Xangô , uma forma de justificar a 

desenvoltura dele na prática da dança, que antes era só desenvolvida por descendentes 

negros e agora tinha um menino não-descendente com um potencial enorme, então ele só 

podia, mesmo branco, ser filho de Xangô, orixá da religião Candomblé que é 

reverenciado por suas habilidades com os tambores. Percebi que os elementos subjetivos 

da dança reforçam os elementos da cultura negra, por ser historicamente praticada por 

descendentes negros, porém com a criação da Escola de Jongo e a inclusão de estudantes 

de outras descendências, o conhecimento ancestral dialoga com outras formas de 

conhecimento possibilitando novas identidades, novos acúmulos culturais. 

 Dando continuidade na análise, outro elemento que foi observado foi a 

manutenção da tradição. Para pensar sobre tradição e a manutenção dela, além dos 
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aspectos relevantes utilizado na patrimonialização da dança tradicional do Jongo, o 

conceito utilizado nessa análise foi o de tradição inventada, de Hobsbawm, que pela 

definição do autor é: 

 "Um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou 
 abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar 
 certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, 
 automaticamente, uma continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre que 
 possível, tenta se estabelecer continuidade com um passado histórico 
 apropriado" 
 
 A dança ritual do Jongo tem natureza ritual e simbólicia, detém certos valores e 

normas que são transmitidos pela prática e mantém uma continuidade em relação ao 

passado, uma vez que ela cultua os mais velhos, os ancestrais, e as letras têm elementos 

estruturais de narrativas do passado nas senzalas. O conceito da tradição inventada dá 

conta da complexidade da dança na atualidade e no meio urbano, uma vez que possibilita 

uma flexibilidade maior na compreensão da tradição, valorizando alguns elementos 

essenciais e dando margem a resignificações e mudanças, uma vez respeitado os 

elementos fundantes da tradição. No meu Trabalho de Campo pude perceber com clareza 

que existe mudanças, mas elas não são tão significativas ao ponto de transformar a dança 

ou descaracterizá-la como não-tradicional. Até porque a iniciativa tomada pelo Grupo 

Musical Jongo da Serrinha na criação da Escola de Jongo foi exatamente com a ideia de 

não deixar essa prática ancestral ser perdida, assim como a criação de políticas de 

patrimonialização foram pensadas em salvaguardar esses patrimônios culturais imateriais 

devido a diminuição dos seus praticantes. (IPHAN, 2005). Considerei que minhas 

inquietações sobre a existência de uma prática tradicional da cultura negra no meio 

urbano  não era mais uma mera busca científica, e sim uma realidade vivenciada no 

Morro da Serrinha, em Madureira, região urbana da cidade do Rio de Janeiro. E que no 

final do ano de 2015 teve uma vitória com a instauração da Casa de Jongo, espaço amplo 

que dará continuidade ao trabalho de manutenção da tradição da dança ritual do Jongo, de 

outras manifestações culturais da cultura negra e possibilitando o encontro de inúmeras 

pessoas interessadas em conhecer mais sobre um conhecimento ancestral que foi 

perpassado de gerações e gerações pela oralidade do povo africano. E que pessoas de 

diversas origens podem agregar na sua construção identitária esse conhecimento pelo 

processo de ensino-aprendizagem. 

 O último elemento de análise foi a sociabilidade da prática tradicional, e como já 

exposto no presente trabalho, fiz relato de três locais no entorno da Escola de Jongo que 
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pude perceber as interações sociais (GOFFMAN, 2012), e a importância dessas relações 

na construção indentitária negra. Como exposto aqui nas considerações finais, me 

preocupei na minha pesquisa antropológica entender a prática tradicional do Jongo e sua 

manutenção como prática tradicional, e me veio o seguinte questionamento: Como essa 

prática tradicional interfere ou dialoga com a vida cotidiana dessas pessoas? Existem 

outros espaços de prática e interação social promovidos pela dança? 

 E para responder essas perguntas estive presente nos encontros promovidos na 

Feira das Yabás, Viaduto de Madureira e GRES Império Serrano e o que pude analisar 

sobre a sociabilidade da dança ritual do Jongo foi que, como a dança tem elementos 

mágicos-religiosos(IPHAN,2005), seus praticantes mais antigos tem familiares na 

comunidade de Madureira, além de serem fundadores da escola de samba Império 

Serrano, somado as ações afirmativas de pessoas interessadas em promover não apenas o 

Jongo, mas outras formas de manifestações da cultura negra, a redes de interação social 

são bem intensificadas na região que esses eventos acontecem, que circunscreve a região 

geoespacial de Madureira e adjacências. O bairro já é historicamente considerado berço 

do samba por ser o local de origem de inúmeros sambistas de remone e de ser berço das 

primeiras agremiações de samba. Considerei que essa rede de sociabilidades reforça a 

manutenção da tradicional, ajuda na consolidação de identidades com elementos 

subjetivos negros vindo dessas práticas, pela repetição e ampliação do alcance que essa 

prática tem tomado no meio urbano, sendo praticada com mais intensidade, por um maior 

número de pessoas e cada vez mais apreciado por outras pessoas, trazendo para esses 

espaço pessoas que valorize e perpetuam esse conhecimento tradicional, antes praticado 

em espaço exclusos e ocasiões periódicas, como festas de santo, hoje está sendo praticada 

nesses espaços de sociabilidade, gerando uma maior interação social dos elementos 

simbólicos e subjetivos da dança tradicional, que se refere diretamente aos elementos da 

cultura afro-brasileira. Conclui que esses espaços são importantes para a manutenção da 

tradição da dança, da cultura negra, assim como da ampliação de sua importância social e 

cultural. 

 Após dissertar sobre os elementos de análise que considerei importantes para esse 

trabalho antropológico, concluo que existem inúmeras formas de construção identitária 

negra, complexas, diversas, e que não são excludentes ou únicas, porém busca uma 

ancestralidade e respeito aos ancestrais e negros vindos ao Brasil. Como objeto de estudo, 

o Grupo Jongo da Serrinha, me possibilitou pensar como pesquisador à diversidade do 

conhecimento negro e sua importância como capitial cultural em cada um, 
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individualmente. Pude refletir sobre a ideia de Mãe África tão presente nas narrativas dos 

interlocutores e a potência da oralidade no processo de ensino-aprendizagem de 

elementos simbólicos tradicionais. Esse trabalho foi a busca por conhecer e entender uma 

prática tradicional ancestral negra, e dentro do possível, foi feito esse esforço 

antropológico, problematizando a tradição na atualidade e a formação de identidades, e 

com certa safistação, me senti contemplado após a pesquisa. Logicamente que outras 

inquietações surgiram e cabe a outros trabalhos futuros explorá-los.  
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ANEXO I 
 
Músicas utilizas nas aulas de jongo ministras na Escola de Jongo 
 
Vapor Da Paraíba/Jongo da Serrinha 
 
Vapor berrou na Paraíba, 
Chora eu, chora eu Vovó. 
Fumaça dele na Madureira, 
E chora eu. 
 
O vapor berrou piuí, piuí. 
Ô irê, irê, irê, 
Ô irê, irê, irê. 
 
Quando eu entro num jongo e começo a cantar 
Segura Iôiô e Iáiá 
Logo da minha vozinha começo a lembrar 
Segura Iáiá 
Toca minha gente esse jongo que eu quero escutar 
Segura Iôiô e Iáiá 
Nesse baçanço gosto eu vou me acabar 
O vapor berrou piuí, piuí 
 
Guiomar/Jongo da Serrinha 
 
Ô Guiomar, ô Guiomar 
o jongo não é de " buia" Guiomar, 
segura a toada pra durar. 
 
O nosso jongo tem harmonia, 
na Balaiada em casa de Vó Maria, 
o caxambu toca até o raiar do dia, 
eu danço jongo umbigando com Sá Maria. 
 
Na beira do poço, onde mora Guiomar, 
mamãe sereia mora no fundo do mar, 
segura nosso jongo Guiomar, 
não deixa o nosso jongo se afundar. 
 
Segura angoma olha a toada,  
bate "paó" rapaziada. 
Eu improviso o jongo meu camarada, 
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meu caxambu toca até de madrugada. 
 
Rosário De Maria/Jongo da Serrinha 
 
Bem dito louvado seja ( é o rosário de maria) 
louvado seja ( é o rosário de maria) 
Jongueiro bem dito louvado seja( é o rosário de maria) 
louvado seja ( é o rosário de maria) 
 
Bem dito pra Sto Antonio 
Bem dito pra São João 
Senhora Sant'anna 
Sarava meu zirimao 
Sarava ongoma quita 
Sarava meu candongueiro 
Abre Caxambu 
Sarava Jongueiro 
 
Caxambu De Sá Maria/Jongo da Serrinha 
   
Vamos falar de Sá Maria,  
vamos falar com singeleza, sim 
 
Sá Maria na beira do fogão, 
cantava caxambu relembrando o seu torrão, 
mas ela chorava pra voltar 
estava sentindo saudades do seu lugar. 
 
Recordava do candongueiro  
batido com maestria por Pai João,  
a só... que nesse tempo era moço 
e o som vibrava, em seu coração, 
com o negro João tirando som do candongueiro, 
dentro do terreiro, 
com a sua simpatia, fazendo vibrar 
o coração de Sá Maria. 
 
Saracura/Jongo da Serrinha 
Quando a noite descia, 
ao som da Ave-Maria, 
um som de tambor se ouvia. 
Dentro de uma senzala,  
em um caminho pra Minas, 
vozes de jongueiros se ouviam. 
 
Na Fazenda da Bem Posta, em pleno Estado do Rio, 
um jongueiro sentindo falta do caxambu, 
tocava o candongueiro, após o angú. 
 
Cantarolava a saracura, 
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levou o lenço da moça  
que ficou chorando,  
que pecado que ela leva quando morrer. 
 
Sabiá cantou na laranjeira, 
Sá Rolinha tá de luto de sentimento, 
Sinhá dona "pereguntô": "Quê que tá chorando?" 
Que pecado que ela leva quando morrer? 
 
Ora dança o caxambú. 
Eu quero ver quem dança comigo, eu quero ver ! 
 
Pisei na Pedra/Jongo da Serrinha 
Pisei na pedra  
A pedra balanceou 
Levanta meu povo 
Cativeiro se acabou 
 
Diz ooo 
ooo...ooo 
ooo...ooo 
 
Boi preto deixa a vaca passear 
A vaca ta mugindo 
O bezerro quer mama 
Oi so 
 
Quer mamar 
Quer mamar 
Boi preto o bezerro quer mamar 
Boi quer mamar 
 
Olha burro pro cavalo 
Na cocheira grungunando 
Burro fala baixo 
Cavalo fala gritando 
E so 
 
Quer mamar 
Quer mamar 
Boi preto o bezerro quer mamar  
Boi quer mamar 
 
Lambari ta pelejando 
pra subir na cachoeira 
Ta dizendo pro boi preto 
Que inda viga cansoqueira 
 
Quer mamar 
Quer mamar 
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Boi preto o bezerro quer mamar  
Boi quer mamar 
 
Oi lere Galo Cantou 
La no fundo do quintal 
A galinha chupou o pinto 
No meio do capimzal 
 
Quer mamar 
Quer mamar 
Boi preto o bezerro quer mamar  
Boi quer mamar 
 
Vou Caminhar/Jongo da Serrinha 
Vou caminhar que o mundo gira, 
vou caminhar que o mundo gira, 
gira meu povo. 
 
 
Ponto de Visaria/Jongo da Serrinha 
   
Bana cum lenço,bana cum lenço. 
Bana cum lenço,bana cum lenço, 
navio já foi embora,criola, bana cum lenço. 
 

 


